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RESUMO 

 

Introdução: a atenção à mulher que experienciou a violência sexual constitui um 

desafio para os profissionais que a atendem. Quando essa mulher procura o serviço 

especializado, frequentemente, não dá continuidade ao seguimento ambulatorial 

preconizado. Essa evasão do serviço pode trazer consequências negativas para a 

sua saúde, considerando os riscos relacionados à contaminação por doenças 

sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e comprometimento da saúde 

mental. Objetivo: compreender os motivos da não adesão ao seguimento 

ambulatorial por mulheres que experienciaram a situação de violência sexual. 

Método: estudo fundamentado na fenomenologia social de Alfred Schütz, realizado 

com 11 mulheres que experienciaram a violência sexual e foram atendidas em um 

serviço especializado de Curitiba, Paraná. Para obtenção dos depoimentos, foi 

utilizado um roteiro de entrevista com as seguintes questões abertas: fale sobre a 

situação de você ter passado por um episódio de violência, ter iniciado o tratamento 

e ter faltado às consultas do seguimento ambulatorial. Depois disso tudo que 

aconteceu, como você está lidando com a situação? Qual a sua expectativa? A 

organização e análise dos dados foram realizadas com base na fenomenologia 

social de Alfred Schütz. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos, sob o Parecer nº 795.072, de 16 de setembro de 2014. 

Resultados: a tipificação do vivido da mulher que experienciou a violência sexual e 

não aderiu ao seguimento ambulatorial mostrou-se como sendo aquela que, ao 

procurar os serviços da rede de atendimento, não se sente acolhida pelos 

profissionais que a atendem, revive a violência sofrida na delegacia e sente-se 

constrangida diante dos profissionais de saúde. Tem dificuldades para recordar a 

situação de violência, revelando a frágil corresponsabilização entre ela e os 

profissionais de saúde e dificuldades para aderir aos medicamentos prescritos, 



 

devido aos efeitos colaterais. Busca a superação da violência sofrida, contando para 

isso com o apoio de familiares e amigos. Espera ressignificar sua vida por meio da 

volta aos estudos e ao trabalho”. Conclusões: as evidências produzidas neste 

estudo a partir da perspectiva das mulheres que experienciaram a violência sexual e 

não aderiram ao seguimento ambulatorial mostraram aspectos relevantes para 

serem discutidos por profissionais de saúde, que incluem a articulação entre os 

serviços que compõem a rede de atendimento e a melhoria do acolhimento no 

atendimento a essa mulher, valorizando a relação intersubjetiva entre a mesma e o 

profissional como um caminho para aumentar a adesão ao seguimento ambulatorial. 

Compreender tal experiência possibilita que a Enfermagem, inscrita entre os 

diversos núcleos de saberes necessários para o debate e enfrentamento da 

violência contra a mulher, possa assumir-se como prática social que se dispõe a 

exercer uma ação política e ética importante, no sentido de se corresponsabilizar no 

cuidado à mulher que experienciou a violência sexual, de modo que, acolhida, possa 

empoderar-se no seguimento ambulatorial preconizado para tais casos. 

 

Descritores: Enfermagem; Saúde da mulher; Estupro; Pesquisa Qualitativa.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Attention to woman who experienced sexual violence is a challenge for 

professional nursing care. When this woman looks for the specialized service, often 

she does not follow the recommended outpatient continuation. This avoidance of 

service can have negative consequences for her health, considering the 

contamination risks related to sexually transmitted diseases, unwanted pregnancy, 

and mental health compromising. Objective: This study aims to understand the 

reasons for non-adherence to outpatient follow-up by women who have experienced 

situations of sexual violence. Method: This study is based on social phenomenology 

from Alfred Schütz, carried out with eleven women who have experienced sexual 

violence and were treated at a specialized service in the city of Curitiba, State of 

Paraná, Brazil. For obtaining statements, an interview script with the following open 

questions was used: (1) Talk about the situation you have undergone a violence 

episode; how you have started treatment; why you have missed the outpatient follow-

up appointments; (2) after all that occurred, how are you dealing with the situation?; 

and (3) what is your expectation? The data organization and analysis were based on 

the social phenomenology from Alfred Schütz. The project was approved by the 

Brazilian Ethics Committee in Research with human beings, under Opinion No. 

795072 of 16 September 2014. Results: The characterization of the woman’s 

experience who has suffered sexual violence and did not join the outpatient follow-up 

proved to be “the person who, when looking for such service network, does not feel 

welcomed by the professionals, since reviving the violence suffered at the police 

station, feels ashamed in front of health professionals. She has trouble remembering 

the violence situation, showing the delicate co-responsibility between her and 

healthcare professionals and difficulties to adhere to prescribed medications due to 

side effects. She seeks to overcome the suffered violence, counting on the support 

from family and friends. She hopes to reframe her life by returning to school and 



 

work." Conclusions: The produced evidence in this study, based on the perspective 

of women who have experienced sexual violence and did not join the outpatients 

follow-up, showed relevant aspects to be discussed by health professionals, 

including coordination among the services that make up the service network and the 

improving care in assisting these women, emphasizing the intersubjective 

relationship between them and the professional as a way to increase adherence to 

outpatient follow-up. To understanding this experience allows the nursing, present in 

various centers of necessary knowledge for debating and addressing violence 

against women, to position itself in a social practice prepared to engaging in an 

important political and ethical action of sharing responsibility for assisting the women, 

who has experienced sexual violence, so that, feeling acceptance, can commit 

themselves in follow-up services to such cases. 

 

Descritores: Nursing; Women’s Health; Rape; Qualitative Research.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O DESPERTAR PARA A TEMÁTICA 

 

Minha trajetória como estudante e profissional de enfermagem sempre esteve 

voltada às questões que envolvem a assistência e o cuidado à mulher em situação 

de violência. Durante o Curso de Graduação em Enfermagem na Universidade 

Federal do Paraná, participei de Programas de Iniciação Científica, entre os anos de 

2007 e 2009, cujos projetos envolveram a temática da violência física, psicológica, 

sexual e doméstica contra a mulher. 

Desde então, emergiu e cresceu o interesse pelo processo de conhecimento 

direcionado ao tema violência contra a mulher. Após a conclusão do Curso de 

Enfermagem em 2009, a temática em questão continuava a despertar interesse, 

motivando-me a dar continuidade ao que havia aprendido na graduação. 

Esse interesse acentuou-se durante minha trajetória profissional, pois percebi 

tratar-se de um fenômeno presente e crescente nos serviços de saúde, cujas 

consequências biopsicossociais podem trazer implicações à saúde da mulher. Com 

este interesse, ingressei em 2011, no curso de mestrado, no qual desenvolvi a 

pesquisa intitulada “O processo de resiliência de mulheres vítimas de violência 

doméstica residentes em um serviço de acolhimento institucional de Curitiba” 

(Trigueiro et al., 2014).  

Nesse caminhar em direção ao tema violência contra a mulher, chamou 

minha atenção uma pesquisa que evidenciou a dificuldade de mulheres que 

experienciaram a violência sexual em comparecer às consultas de seguimento 

ambulatorial durante o período de seis meses, conforme preconizado no protocolo 

da Organização Mundial da Saúde – OMS (OMS, 2003). A oportunidade de 

participar do Grupo de Pesquisa Enfermagem com abordagem fenomenológica na 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo direcionou-me para cursar o 

doutorado com foco na “não adesão de mulheres que experienciaram a violência 

sexual ao seguimento ambulatorial”. 
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1.2 A SITUAÇÃO ESTUDADA 

 

Desde 2002, a OMS aponta a violência como um problema de saúde pública, 

por trazer consequências amplificadas à saúde biopsicossocial de quem a sofre, 

manifestada por meio de diversas formas de agressão, de ordem física, psíquica e 

sexual, sendo esta última considerada uma das mais cruéis, em virtude das 

consequências traumáticas e indeléveis para quem a sofre (Brasil, 2012a). 

A violência sexual conduz a consequências agudas e crônicas importantes. 

No âmbito da saúde física, aumenta o risco de contaminação por doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) – como o vírus da imunodeficiência adquirida 

(HIV) –, pode levar à gravidez indesejada e ao aparecimento de hematomas ou 

lacerações genitais. No que se refere à saúde mental, pode causar quadros de 

depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isolamento e diversos distúrbios 

psicossomáticos, inclusive suicídio (Jina e Thomas, 2013). 

Um estudo realizado nos Estados Unidos, com mulheres que sofreram 

violência sexual, mostrou que suas vidas foram afetadas em relação à baixa 

autoestima e relacionamento conjugal. Estas tiveram dificuldades, especialmente 

quanto à frequência e o desejo de ter relações sexuais (Perilloux; Duntley; Buss, 

2012). 

Tendo em vista as inúmeras consequências à saúde que a violência sexual 

pode ocasionar à mulher, a OMS, desde 2003, estabeleceu um protocolo de 

atendimento que preconiza formas de tratamento e acompanhamento ambulatorial. 

Também denominado seguimento ambulatorial, este deve ser adotado e adaptado à 

realidade de cada local, de forma a oferecer consultas periódicas para a realização 

de exames, administração de medicamentos e acompanhamento às sequelas 

pertinentes a esse agravo (OMS, 2003).  

No Brasil, o Ministério da Saúde sugere que os serviços especializados neste 

tipo de atendimento realizem o seguimento ambulatorial das pessoas em situação 

de violência sexual, com o primeiro atendimento até 72 horas após o evento D(0). A 

partir de então, os retornos serão agendados para 30 dias (D30), 45 dias (D45), 90 

dias (D90) e 180 dias (D180) após a agressão (Curitiba, 2008; Brasil, 2012a).  

Tal acompanhamento tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelos 

profissionais de saúde, pois requer uma longitudinalidade do cuidado que depende 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jina%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22975432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22975432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perilloux%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21975924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duntley%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21975924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buss%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21975924
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da adesão da mulher ao seguimento preconizado. Essa adesão constitui-se em um 

processo dinâmico, multideterminado e de responsabilidade do paciente e da equipe 

de saúde. Quando não efetivada, pode levar ao comprometimento da saúde daquele 

que sofreu a violência sexual, assim como pode refletir o atendimento ineficaz dos 

serviços que atendem essa clientela (Polejack e Seidl, 2010).  

Um estudo realizado no Sul do Brasil com profissionais que atuam na 

Estratégia da Saúde da Família evidenciou o pouco preparo destes para atender 

mulheres em situação de violência sexual. Esse despreparo foi expresso pela 

dificuldade de reconhecimento da mulher que vivencia o agravo e de acolhimento e 

direcionamento desta pelo serviço de saúde. Os autores salientaram que, quando o 

atendimento foi prestado, muitas vezes se deu de forma não sistematizada, 

comprometendo ainda mais a situação da mulher (Gomes et al., 2013). 

Por outro lado, quando a mulher procura o serviço especializado em violência 

sexual, frequentemente não dá continuidade ao seguimento ambulatorial 

preconizado. A evasão da clientela compromete muitas vezes a avaliação das 

intervenções propostas pelos profissionais, prejudicando a qualidade do serviço 

(Polejack e Seidl, 2010). 

O estudo realizado em um serviço de referência no atendimento de mulheres 

em situação de violência sexual em Campinas (SP), entre os anos de 2000 e 2006, 

mostrou um aumento significativo no retorno das mulheres às consultas agendadas. 

Em 2000, 41% delas completaram o seguimento durante seis meses, sendo que, em 

2006, esse índice aumentou para 70%. Além disso, houve diminuição significativa na 

prescrição da anticoncepção de emergência. Os autores atribuíram essa redução ao 

maior acesso à medicação e ao aumento do uso de métodos contraceptivos eficazes 

pelas mulheres nos últimos anos (Oshikata et al., 2011).   

Em Curitiba, Paraná, por meio da análise das fichas de notificação, constatou-

se o atendimento de 1.272 casos de violência sexual entre os anos de 2009 e 2013. 

Do total de atendimentos, 76,4% tiveram indicação da profilaxia antirretroviral, 

contudo, somente 30,9% das pessoas atendidas compareceram ao primeiro retorno 

e apenas 6% estavam presentes na quarta e última consulta (Trigueiro et al., 2015). 

Em outros países, a descontinuidade do tratamento e a baixa procura pelo 

serviço de saúde por pessoas que sofreram violência sexual têm também 

proporções preocupantes. Na Holanda, um estudo realizado com 108 mulheres 

estupradas revelou que 82,4% usaram o serviço de emergência, entretanto, o 
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tratamento antirretroviral não foi completado por 50% delas (Bicanic et al., 2014). No 

México, pesquisa realizada em três cidades mostrou que, das 545 mulheres em 

situação de violência, menos de 50% procuraram o serviço de saúde após o evento. 

A maior procura foi por aquelas que foram abusadas sexualmente (25%). Entretanto, 

destas, apenas 19,45% concluíram o tratamento (Viviescas-Vargas et al., 2013). 

A violência sexual contra a mulher constitui-se em um problema extenso e 

disseminado, é considerado de segurança por ser um crime e de saúde pública por 

afetar a integridade física e mental das pessoas, além de comprometer o 

desenvolvimento das capacidades das famílias e comunidades (Lima e Deslandes, 

2014). 

Assim sendo, salienta-se a relevância da atuação dos profissionais, da equipe 

de saúde, especialmente o enfermeiro, que atua no acompanhamento e 

aconselhamento de pessoas em situação de violência sexual, com vistas à adesão 

das vítimas ao seguimento ambulatorial. Na Cidade do Cabo, África do Sul, estudo 

qualitativo com dez mulheres em situação de violência sexual evidenciou que os 

enfermeiros atuaram, encorajando-as a enfrentar o episódio da violência, oferecendo 

apoio emocional e mostrando disponibilidade para atendê-las. Tais atitudes são 

consideradas viabilizadoras para a continuidade do tratamento (Arend et al., 2013). 

Diante do exposto, as seguintes perguntas nortearam a presente 

investigação: o que leva a mulher que sofreu violência sexual a não aderir ao 

seguimento ambulatorial? Quais as expectativas que a mulher que não aderiu ao 

seguimento ambulatorial lança para a sua vida, em virtude de ter sofrido a violência 

sexual? 

Esta investigação pretende desvelar o fenômeno: “não adesão ao 

seguimento ambulatorial por mulheres que experienciaram a violência sexual” e tem 

como objetivo compreender os motivos da não adesão ao seguimento ambulatorial 

por mulheres que experienciaram a situação de violência sexual.  

A realização deste estudo traz contribuições relevantes, na medida em que se 

debruça sobre a temática adesão, uma das mais pautadas na atualidade no campo 

da saúde. Em se tratando de mulheres vítimas de violência, os achados desta 

investigação contribuem sobremaneira, ao permitir a emersão de aspectos inscritos 

na subjetividade da mulher que viveu a situação de violência sexual e que não 

aderiu ao seguimento ambulatorial.  
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Ao trazer à tona esta dimensão, emergida em virtude da experiência e relato 

da própria mulher, a presente investigação poderá auxiliar os profissionais de saúde 

no agenciamento de estratégias que viabilizem a continuidade da mulher no 

seguimento ambulatorial, distanciando a possibilidade do abandono ao tratamento. 

 



 

2 contextualizando A 

TEMÁTICA
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2 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA 

2.1 O CONTEXTO GLOBAL DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER 

 

Na sociedade contemporânea, que ainda valoriza a família patriarcal, o 

homem ocupa posições privilegiadas no que diz respeito ao poder político, 

econômico e cultural. Neste contexto, a mulher encontra-se secundarizada, o que 

faz com que a diferença de gênero se constitua como um dos fatores que 

contribuem para o aumento da violência contra as mulheres (Montesó, 2014). 

Como questão da práxis sociopolítica, a violência afeta materialmente a 

saúde dos cidadãos. Traz elevados custos para as famílias, a sociedade, o sistema 

judiciário e penitenciário, impregna a cultura e cria várias formas de discriminação e 

preconceito (Minayo, 2013). Nesse sentido, a violência é um problema de saúde 

pública e um atentado aos direitos humanos, atingindo mulheres no mundo todo e 

em todos os períodos do ciclo vital. Provoca sérios prejuízos à saúde e ao 

desenvolvimento psicossocial das mulheres vítimas (Osis et al., 2013). 

A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência 

contra a mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, foi 

considerada um Marco histórico na luta das mulheres por uma vida sem 

discriminação e violência. Esta Convenção foi aprovada pelo Brasil mediante o 

Decreto Legislativo n. 107, de 1º de setembro de 1995, e ratificada em 27 de 

novembro de 1995. Tal legislação promoveu um grande avanço para a compreensão 

e visibilidade da temática, na medida em que trouxe, entre outras disposições, em 

seu artigo 1.º, a definição de violência contra as mulheres: “entender-se-á por 

violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 

pública como na esfera privada” (Decreto Legislativo n. 107, 1995). 

Por meio do Decreto n. 8.086, de 30 de agosto de 2013, a Secretaria de 

Política para Mulheres instituiu o “Programa Mulher, viver sem violência”, cujas 

ações visam à implementação das Casas da Mulher Brasileira, ampliação da Central 

de Atendimento à Mulher – Ligue 180, ampliação dos Centros de Atendimento às 

Mulheres nas Regiões de Fronteiras Secas e promoção de campanhas continuadas 

de conscientização do enfrentamento à violência contra a mulher (Decreto n. 8.086, 

de 30 de agosto de 2013). 
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A violência sexual ocorre em ritmo alarmante em todo mundo. Estudo de 

revisão mostrou que, segundo a OMS, em 2005, entre 6% e 59% das mulheres 

sofreram violência sexual ao longo da vida perpetrada por seus parceiros. Em 

países como Paraguai, Nicarágua, Jamaica, Guatemala, El Salvador e Equador, 

5,8% a 13,4% das mulheres relataram algum episódio de relação sexual forçada. No 

Sul da África, as taxas de prevalência de violência sexual variaram entre 12 e 28% 

das mulheres. Em países de alta renda como Austrália, Dinamarca e Suécia, uma 

em cada cinco mulheres relatou ter sido estuprada em comparação com um a cada 

71 homens (Dartnall e Jewkes, 2013).  

Em Iwoa, Estados Unidos, estimou-se que 55.340 pessoas vivenciaram a 

violência sexual no ano de 2009, 71% foram mulheres e 29% homens. Do total, 

23.709 adultos foram estuprados e 25.701 sofreram outras formas de agressão 

sexual (Yang et al., 2014). 

Publicação da OMS apontou a prevalência de mulheres que relataram ter 

sofrido pelo menos um episódio de violência sexual na vida pelo parceiro íntimo. 

Esta prevalência foi maior em países como a Etiópia (58,6%), seguido por 

Bangladesh (49,7%) e Peru (46,7%). O Brasil apresentou prevalência de 14,3%, e o 

país com a menor taxa foi o Japão (6,2%) (OMS, 2012).  

Um levantamento conduzido pela United Nations Entity for Gender Equality 

and the Empowerment of Women, em 39 países, mostrou que as estimativas de 

prevalência de violência sexual variaram entre 0,3 e 39% das mulheres, impetradas 

pelo parceiro íntimo ou por desconhecidos, em algum momento de suas vidas (UN 

Women, 2011). 

Revisão sistemática realizada em 2014, com 412 artigos publicados em todo 

o mundo a respeito da violência sexual, entre os anos de 1998 a 2011, constatou 

que a prevalência mundial de mulheres jovens em situação de violência sexual por 

agressor desconhecido foi 7,2%, sendo que a maior prevalência foi encontrada em 

países da África Central e Sul (21%), e a menor no Sul da Ásia (3%) (Abrahams et 

al., 2014). 

O panorama da violência sexual no Brasil vai ao encontro da situação 

mundial. O levantamento de 2013 realizado com 1.248 mulheres pelo DataSenado, 

sobre a violência contra a mulher, em todos os estados do Brasil, evidenciou que a 

violência sexual foi citada por 12% das mulheres, constatando um aumento 

significativo, se comparado à pesquisa realizada em 2011, que registrou 4% para 
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este tipo de violência. Entre as mulheres que já sofreram violência sexual, 65% 

foram agredidas por seu próprio parceiro, 13% apontaram seus ex-parceiros como 

agressores frequentes e 11% mencionaram parentes consanguíneos e cunhados 

(DataSenado, 2013). 

O balanço realizado pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 

registrou 52.957 relatos de violência contra a mulher no ano de 2014, no Brasil. 

Desses, 1.517 correspondem a relatos de violência sexual (2,86%). O número de 

relatos de violência sexual contra mulheres – estupros, assédios e exploração 

sexual –, quando comparado ao do ano anterior, cresceu 20%, numa média de 

quatro registros/dia (Presidência da República, Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, 2014). 

Ao explorar os dados regionais sobre a violência sexual em mulheres, 

estudos corroboraram a situação epidemiológica registrada em nível nacional. Na 

região norte, um estudo que analisou as informações publicadas pela mídia do 

Estado do Pará, entre 2001 e 2010, revelou 1.191 casos de violência contra a 

mulher. A agressão sexual registrada foi de 1,51%. A violência perpetrada por algum 

membro da família foi 17,38%, por pessoa desconhecida 14,19% e pelo 

companheiro 13,60% dos casos (Gomes et al., 2014). 

Na região Nordeste, pesquisa realizada em um serviço de atendimento à 

mulher em Teresina, Piauí, no período de 2009 e 2010, revelou que, do total de 798 

casos de violência sexual notificados, 126 foram contra mulheres maiores de 18 

anos. Verificou-se que 59 (46,83%) foram registrados durante o ano de 2009 e que 

67 (53,17%), em 2010, mostrando um acréscimo de oito novos casos desse tipo de 

violência, o que representa um aumento de 6,35% comparado ao ano anterior. 

Entretanto, estima-se que a incidência de violência sexual contra a mulher seja 

ainda maior, considerando a baixa procura da mulher pelo serviço (Aguiar, Moraes e 

Silva, Monte, 2014). 

No Centro-Oeste, estudo com cem mulheres em situação de infidelidade e 

violência sexual masculina demonstrou que 49% das participantes declararam ter 

sofrido algum tipo de violência sexual. A idade delas variou entre 18 e 67 anos, 

sendo que 32,6% se declararam casadas, 36,7% amasiadas, 26,5% solteiras e 4% 

viúvas. Quanto ao agressor, 5% da violência sexual foi executada pelo parceiro ou 

ex-parceiro (Brito e Cavalcanti, 2014). 
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Já no Estado de São Paulo, estudo realizado em um serviço universitário de 

referência de Campinas, no período de junho de 2006 a dezembro de 2010, avaliou 

dados de 687 mulheres em situação de violência sexual. A média de idade das 

mulheres foi de 23,7 anos e, em 69,2% dos casos, a violência foi perpetrada por 

agressor desconhecido, tendo sido o ato praticado em via pública (41,7%) (Facuri et 

al., 2013).  

Estudo realizado em unidades de saúde de 15 municípios do Estado de São 

Paulo mostrou elevada prevalência da violência contra mulheres, 76% das 

participantes sofreram algum tipo de violência, sendo 72% emocional, 46,8% física e 

12,4% sofreram pelo menos um episódio de violência sexual alguma vez na vida 

(Osis et al., 2013). 

Na capital paranaense, pesquisa conduzida em um hospital universitário 

referência no atendimento de violência mostrou que, das 1.272 pessoas atendidas, 

1.204 eram mulheres e a maioria não conhecia o agressor (53,38%). Quanto ao 

local, 637 (50%) casos ocorreram na região metropolitana, sendo que 500 (39,30%) 

aconteceram nas residências, seguidos das vias públicas em 445 casos (35%). No 

que tange ao horário da agressão sexual, 607 (47,72%) ocorrências se deram entre 

as 19 horas e as 7 horas do dia seguinte (Trigueiro et al., 2015).  

As evidências sobre o elevado percentual de violência contra a mulher, com 

destaque para a violência sexual, remetem à necessidade de políticas e ações para 

a prevenção e combate a este agravo no âmbito social e da saúde.   

O Ministério da Saúde conceitua violência sexual como uma diversidade de 

atos, envolvendo sexo forçado, assédio sexual, prostituição forçada e tráfico de 

seres humanos. Agrega ainda o casamento infantil e a violência contra a integridade 

sexual das mulheres, tais como mutilação genital feminina e inspeções de virgindade 

obrigatórias em determinadas sociedades (Brasil, 2012a). 

O estupro, conforme a Lei 12.015, de 07 de agosto de 2009, no artigo 213, 

configura-se como ato de constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, 

para conjunção carnal ou prática de qualquer outro ato libidinoso. O assédio sexual, 

segundo o artigo 216-A do Código Penal é definido como o ato de constranger 

alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, fazendo uso de 

sua condição de superior hierárquico (Lei 12.015/2009).  

Outro marco importante relacionado à proteção da mulher em situação de 

violência refere-se à Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei 
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Maria da Penha. Tal legislação cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Entre as formas de violência contra a mulher, a lei destaca 

a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a 

presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade. Também que a impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 

ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, que limite ou 

anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (Lei n.11.340/2006). 

A Portaria n. 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde, incluiu a 

violência sexual e/ou outras formas de violências na relação de doenças, agravos e 

eventos em saúde pública, de notificação compulsória em todo o território nacional, 

além de estabelecer o fluxo, os critérios, as responsabilidades e atribuições aos 

profissionais e serviços de saúde no atendimento a esta clientela (Portaria n. 

104/2011). 

Embora o Brasil participe de acordos internacionais que repudiam a violência 

contra a mulher e possua leis que visam coibi-la, ainda convive com uma realidade 

contraditória em relação aos registros dos casos de violência, uma vez que tal 

agravo ainda é subnotificado (Lima e Deslandes, 2014). 

Apesar de ser um agravo de notificação compulsória, assegurado por lei, nem 

sempre os serviços efetivam esta ação. Um estudo realizado em São Paulo, com 

serviços de saúde que prestam atendimento de emergência a mulheres que sofrem 

violência sexual revelou que a maior parte dos serviços, embora tenha referido 

preencher a ficha de notificação compulsória, mencionou dificuldades para fazê-lo, 

especialmente relacionadas à sobrecarga de trabalho dos profissionais e à 

incompreensão acerca da importância dessa notificação no contexto da atenção 

integral à saúde das mulheres que sofrem violência sexual (Souza et al., 2015). 

Salienta-se também a pouca procura pelos serviços de saúde das pessoas 

que sofreram violência sexual. Alguns estudos associam tal evidência às mulheres 

mais jovens, ao fato de as vítimas conhecerem o agressor ou em decorrência de a 

violência se dar em virtude do abuso de álcool e drogas (Walsh et al., 2015; Paul et 

al., 2013). Além disso, parece que muitas mulheres não procuram atendimento 

porque têm dificuldade de reconhecer um ato sexual violento como sendo um 

estupro, sobretudo quando perpetrado por um conhecido (Walsh et al., 2015). 
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Investigação realizada nos Estados Unidos, Carolina do Sul, constatou que 

apenas 21% das pessoas estupradas procuraram assistência médica. Mesmo entre 

mulheres com problemas de saúde, apenas cerca de um terço delas procurou 

atendimento médico. Vários fatores foram associados a pouca procura, entre eles, 

as características sociais, étnicas e demográficas e a pouca importância atribuída ao 

estupro, assim como a necessidade de assistência à saúde. Aquelas que 

reconhecem o estupro podem ser mais propensas a relatar o incidente, aumentando 

assim a probabilidade de receber assistência médica (Zibzow et al., 2012). 

Um estudo de revisão mostrou que muitas mulheres em situação de violência 

em vez de procurarem o serviço de saúde, acabam por solicitar ajuda à família e a 

amigos. A maior procura pelo serviço de saúde aconteceu entre as mulheres que 

sofreram violências mais graves, o que faz com que os casos que chegam aos 

serviços especializados sejam esses (D’Oliveira e Schraiber, 2013). 

Na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, pesquisa com 18 profissionais da 

atenção básica evidenciou que a dificuldade em identificar as pessoas em situação 

de violência relaciona-se ao fato de que a demanda por atendimento em decorrência 

dos abusos é considerada baixa. Esta baixa procura pelo atendimento pode ser 

motivada pelo medo que a vítima tem do agressor, vergonha ou naturalização da 

violência e, também, pelo não reconhecimento da Atenção Primária à Saúde como 

serviço adequado para a busca de atenção e apoio. A percepção dos profissionais é 

de que, muitas vezes, as agressões são negligenciadas em decorrência das 

pessoas que as sofreram por considerarem os atos violentos como naturais. Nestes 

casos, a violência é tão fortemente introjetada no convívio e na cultura local que se 

torna imperceptível para as famílias e comunidades (Porto et al., 2014). 

 

2.2 O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO BRASIL 

 

Os serviços especializados no atendimento à mulher vítima de violência 

sexual devem estar preparados para a assistência, tanto nos casos de emergência 

quanto no seguimento ambulatorial, tendo em vista a elevada prevalência deste 

agravo. Dessa forma, tais serviços devem ter suas ações ancoradas nos princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e sob o enfoque de gênero, visando garantir o 
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atendimento à mulher, que é a mais acometida por esse tipo de violência (Brasil, 

2012a). A OMS recomenda que os profissionais de saúde utilizem protocolos de 

atendimento nesses serviços, a fim de nortear a gestão dos casos de violência 

sexual, qualificar o tratamento e apoiar os agredidos (OMS, 2003).   

Os serviços de referência às mulheres em situação de violência sexual devem 

adotar medidas com vistas à redução dos agravos à saúde decorrentes desse tipo 

de violência, tais como: anticoncepção de emergência, atenção ao abortamento 

previsto por lei, profilaxias das DSTs, hepatite B e pelo vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV). Essas ações objetivam evitar futuros danos à saúde da mulher e 

são protocoladas na Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos 

Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes. Devem ser 

realizadas por meio da abordagem interdisciplinar, com a integração de ações sobre 

violência de gênero e com fortalecimento das fontes informais de apoio, entre outros 

(Brasil, 2012a). 

A contracepção de emergência é realizada para evitar a gravidez forçada e 

indesejada decorrente da violência sexual. A anticoncepção hormonal oral de 

emergência é considerada a opção mais eficaz quando, no ato sexual violento, 

ocorre ejaculação vaginal e a mulher não faz uso de métodos contraceptivos. Sua 

administração deve ser realizada até 72 horas após a violência sexual, período em 

que se pode garantir uma maior eficácia do medicamento (Brasil, 2012a). 

A gravidez pode ser uma das consequências da violência sexual contra a 

mulher e, quando isso ocorre, pode levar a transtornos psicológicos, sociais e 

biológicos. A mulher em situação de gravidez decorrente de violência sexual deve 

ser esclarecida sobre as alternativas legais quanto ao destino da gestação e sobre 

as possibilidades de atenção nos serviços de saúde. A possibilidade de interrupção 

da gravidez é prevista no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 128, 

inciso II do Código Penal brasileiro. Caso a vítima decida manter a gestação até o 

término, terá garantidos os cuidados pré-natais apropriados para a situação. Se 

decidir não ficar com a criança, a mulher deverá será orientada acerca dos 

mecanismos legais de doação (Brasil, 2012a). 

Estudo descritivo, retrospectivo, realizado em um serviço de referência para 

pessoas em situação de violência sexual de Curitiba (PR), com 1.204 mulheres, 

constatou, no decorrer do seguimento ambulatorial, o registro de 6,36% grávidas, 

sendo que, em 4,32% dos casos, a gravidez foi decorrente da agressão sexual 
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sofrida. A contracepção de emergência foi administrada em 64,77% dos casos 

notificados. Segundo os autores, este percentual pode estar relacionado ao fato de 

elas estarem em idade reprodutiva (Trigueiro et al., 2015). Em Campinas (SP), uma 

pesquisa semelhante mostrou um percentual maior de mulheres que receberam a 

contracepção de emergência (72,7%) (Facuri et al., 2013). 

Além de ações para prevenir a gravidez indesejada, deve-se utilizar o 

protocolo para evitar as infecções genitais que podem ocorrer após a violência 

sexual. Doenças como gonorreia, sífilis, cancro mole e infecção por clamídia, 

trichomonas e monilíase vaginalis, podem ser prevenidas com o uso de 

medicamentos de reconhecida eficácia. A profilaxia é realizada até duas semanas 

após a agressão, preferencialmente, no primeiro dia de atendimento. Esta medida é 

fundamental para proteger a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, no que tange 

aos possíveis impactos da violência sexual (Brasil, 2012a). 

A imunoprofilaxia contra hepatites virais também deve ser instituída. No 

tocante à hepatite B, tal profilaxia deve ser realizada em mulheres que desconhecem 

seu status vacinal, nas que não foram imunizadas e nas que possuam o esquema 

vacinal incompleto. Recomenda-se o esquema vacinal em três doses, considerando 

o intervalo de seis meses da primeira para a última dose. Orienta-se também como 

profilaxia pós-exposição a aplicação de uma dose, via intramuscular, de 

Imunoglobulina Humana Anti-hepatite B (IHGAHB), para pessoas que não 

receberam previamente vacinação ou cujo regime de vacinação esteja incompleto, 

bem como em situações em que o nível de anticorpos estiver inadequado (Brasil, 

2012a). 

Ainda em relação às hepatites virais, há também o risco de contrair a hepatite 

C. Nesse caso, quando o agressor é desconhecido, recomenda-se o 

acompanhamento com investigação sorológica, visto que há possibilidade de a 

doença ser assintomática (Brasil, 2012a). 

Estudo realizado na Noruega, em um centro de atendimento especializado em 

casos de violência sexual, com 412 mulheres com idade média de 21 anos, 

evidenciou DST em 8,5% dos casos, sendo dois associados ao estupro. Entre os 

casos, 3,7% tiveram sorologia positiva para hepatite B e C (Hagemann et al., 2014). 

Os resultados de uma pesquisa conduzida com 289 mulheres adolescentes e 

adultas em situação de violência sexual, residentes na região metropolitana de São 

Paulo, atendidas no Núcleo de Violência Sexual e Aborto Legal, apontaram 21 casos 
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de DSTs em decorrência da agressão sexual, dos quais 11 foram diagnosticados 

com clamídia, cinco com gonococo e cinco com doença inflamatória pélvica (DIP) 

(Michelete et al., 2012). 

A infecção pelo HIV é uma das grandes preocupações para a maioria das 

mulheres em situação de violência sexual. A quimioprofilaxia antirretroviral está 

recomendada em todos os casos de penetração vaginal e/ou anal nas primeiras 72 

horas após a violência (Brasil, 2012a). 

A profilaxia pós-exposição ao vírus HIV (PEP) instituída após agressão sexual 

é realizada na maioria dos países como rotina em clínicas e locais especializados. 

Na África do Sul, um estudo conduzido com 514 mulheres estupradas evidenciou 

que a PEP foi iniciada em menos de 24h em 79% das participantes. Entre essas, 

houve quatro casos de soro conversão observados no decorrer de seis meses. Os 

autores salientaram que o acesso a medicamentos para a PEP e o 

acompanhamento pelo serviço de saúde devem ser priorizados com vistas a diminuir 

o risco de infeção pelo HIV (Roland et al., 2012). 

Uma investigação realizada em um serviço universitário de referência para 

pessoas em situação de violência sexual da cidade de Campinas, São Paulo, com 

745 mulheres, indicou a antibioticoterapia profilática para as DSTs em 85% dos 

casos, a vacina e a antiglobulina para a prevenção da hepatite B, em 82,9% e, em 

84%, a PEP para prevenção do HIV (Facuri et al., 2013). 

Em Curitiba (PR), a linha Guia de Atenção à mulher em situação de violência 

prevê a participação de diferentes serviços de atenção aos agravos à saúde física, 

sexual e emocional das mulheres, ressaltando a abordagem intersetorial e 

multidisciplinar do trabalho em rede (Curitiba, 2012).  

A realização de exames sorológicos acontece segundo as recomendações da 

Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 

Sexual contra Mulheres e Adolescentes (2012), em conformidade com o “Protocolo 

de atenção à mulher vítima de violência: Mulher de Verdade”, da Secretaria de 

Saúde, de Curitiba. Os exames são solicitados no primeiro atendimento (D0), sendo 

repetidos nas consultas subsequentes, segundo suas especificidades (Curitiba, 

2008). 

No primeiro atendimento (D0), são solicitados os seguintes exames 

laboratoriais: BhCG, VDRL, anti HIV, HbsAg e anti HbsAg, anti HCV, 

imunofluorescência direta, bacterioscopia, cultura e exame fresco. Após 30 dias 
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(D30) do evento, repete-se o BhCG e, após 45 dias (D45), solicitam-se o VDRL e o 

anti HIV. Decorridos 90 dias após agressão (D90), são realizados os exames VDRL, 

anti HIV e HbsAg. Ao final de seis meses (D180), solicitam-se o anti HIV e o anti 

HCV (Curitiba, 2008). 

Segundo a Norma Técnica do Ministério da Saúde, a não realização destes 

exames indica que não houve alta clínica, sendo esta somente conferida após os 

mesmos apresentarem resultados negativos. Outra questão prevista pela referida 

norma refere-se ao apoio psicossocial para tratamento e prevenção de quadros 

clínicos como depressão, síndrome do pânico, entre outros (Brasil, 2012a). 

A violência sexual figura como uma experiência traumática, que traz danos 

não apenas ao corpo, mas também emocionais, os quais dificilmente serão 

superados sem o acompanhamento articulado de uma equipe multiprofissional. 

Nesse sentido, evidencia-se que as ações pautadas no modelo biomédico não 

atendem à complexidade inscrita no fenômeno em pauta e que isso deve ser 

considerado no momento em que as mulheres que experienciaram a violência 

sexual recorrem aos serviços de saúde (Dourado e Noronha, 2014). 

A complexidade da situação requer não só o atendimento no serviço de 

referência, mas também depende de uma rede de serviços de saúde. Nesse sentido, 

um estudo realizado em Fortaleza (CE) discutiu o papel dos profissionais de saúde 

em um serviço especializado no atendimento à mulher em situação de violência 

sexual. Tal estudo salientou que muitas necessidades apresentadas por estas não 

poderiam ser resolvidas no contexto do centro de referência, havendo a necessidade 

de encaminhamento para outros serviços do SUS (Costa et al., 2013). 

Outro estudo que investigou o conhecimento de enfermeiros sobre a violência 

contra a mulher revelou que eles desconheciam algumas características importantes 

da epidemiologia desse agravo, principalmente em relação à prevalência dos casos, 

o que pode sugerir a invisibilidade do problema. Os autores ressaltaram que o 

enfermeiro, como parte da equipe de saúde, partilha a responsabilidade de 

identificar os casos e orientar a busca por soluções na rede de assistência à 

violência, envolvendo vários setores, como segurança pública, assistência social, 

educação, assistência jurídica, entre outros (Baraldi et al., 2012). 

Os serviços especializados devem contar com equipes multiprofissionais, 

atuando na lógica interdisciplinar com vistas a resgatar a autoestima e o 

fortalecimento. É desejável que a equipe de saúde seja composta por médicos, 
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psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais e, quando possível, um profissional da 

área jurídica (Norma Técnica Ministério da Saúde, 2012). Cada profissional possui 

um papel fundamental no fluxo de atendimento à mulher, que perpassa pelo 

acolhimento grupal e individual, pelas orientações jurídicas e pela assistência 

indireta, como o serviço de transporte do Centro de Referência para a delegacia 

(Costa et al., 2013). 

Os profissionais que atuam com mulheres em situação de violência sexual 

devem se posicionar como facilitadores do processo terapêutico, construindo 

estratégias que contemplem e respeitem os seus contextos sociais e singularidades. 

Para que isso ocorra, faz-se necessária a aproximação do profissional com a 

realidade vivenciada por essas mulheres, discutindo seus casos e encaminhamentos 

na perspectiva multidisciplinar (Pedrosa e Spink, 2011).  

Esses profissionais têm importante papel nesse contexto, pois a visibilidade 

da violência contra a mulher, bem como o aumento da demanda de casos desta 

natureza nos serviços de saúde, exige, de forma crescente, conhecimento e 

capacitação profissional, com vistas ao alcance de assistência resolutiva (Vieira; 

Padoin; Landerdahl, 2009). 

A Norma Técnica não especifica, em detalhes, as ações do enfermeiro, 

contudo, no serviço de referência, o primeiro atendimento à mulher em situação de 

violência sexual é geralmente realizado por esse profissional. Um estudo realizado 

em Campinas, São Paulo, destacou que, no serviço de referência especializado no 

atendimento a violência sexual, o enfermeiro se responsabiliza pelo acolhimento, faz 

a triagem dos casos, realiza a consulta de enfermagem e solicita a presença do 

médico do serviço e do legista para os casos que exigem exame de corpo de delito 

(Higa et al., 2008). Ressalta-se ainda o papel dos enfermeiros no serviço de 

referência cuja formação o instrumentaliza para identificar, integrar, articular e 

promover ações de acolhimento e cuidado à mulher em situação de violência sexual 

(Budó et al., 2012). 

Considerando que o enfermeiro é o primeiro contato da pessoa em situação 

de violência com o serviço de saúde, é importante que esteja qualificado para atuar 

com as vítimas de violência sexual. Um estudo realizado em Campina Grande, 

Paraíba, salientou que a maior parte desses profissionais (96,3%) reconheceu que é 

sua atribuição investigar a violência; 22,2% questionaram as mulheres sobre a 

violência durante o atendimento, 85,1% fizeram atendimento de casos suspeitos 
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e/ou confirmados e 15,8% utilizaram algum protocolo durante o atendimento. 

Contudo, apenas 18,5% sentiram-se capacitados para atender os casos de violência 

sexual. Os participantes reportaram as dificuldades para o encaminhamento de 

casos e indicação de tratamento, o que revela a necessidade de capacitação 

profissional (Baptista et al., 2015). 

Salienta-se que o atendimento às pessoas em situação de violência sexual 

envolve diversos atores, olhares e práticas que assumem importantes funções no 

seguimento ambulatorial, no intuito de minimizar e/ou evitar as consequências 

biopsicossociais que poderão decorrer dessa violência. Considerando a relevância 

do seguimento ambulatorial para as mulheres que passaram pela experiência da 

violência sexual, faz-se necessário trazer da literatura questões imbricadas na não 

adesão da mulher ao seguimento preconizado.  

 

2.3 NÃO ADESÃO AO SEGUIMENTO AMBULATORIAL PELA MULHER EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

A OMS define adesão quando a pessoa direciona suas ações para o 

cumprimento das recomendações de um prestador de cuidados de saúde. Estas 

podem estar relacionadas à ingestão medicamentosa, dieta ou mudanças no estilo 

de vida (OMS, 2003). 

No que diz respeito à adesão ao seguimento ambulatorial por pessoas em 

situação de violência sexual, compreende-se que aquela não se refere apenas à 

concordância com as orientações fornecidas pela equipe de saúde. Está relacionada 

também à compreensão da pessoa acerca dos riscos e necessidades de saúde por 

ela apresentadas, bem como a adoção das ações propostas pela equipe de saúde, 

tais como a utilização correta de medicamentos prescritos e o comparecimento às 

consultas agendadas pelos profissionais (Brasil, 2012a). 

O termo não adesão corresponde ao descumprimento das ações 

recomendadas pelos profissionais dos serviços de saúde. Tais ações podem ser 

classificadas em intencionais – quando a pessoa tem conhecimento do tratamento e, 

mesmo assim, não o cumpre – e em não intencionais – quando não há 

compreensão da informação prestada pelo profissional de saúde (OMS, 2003).  
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A não adesão ao seguimento ambulatorial, no presente estudo, foi 

considerada como o não comparecimento a um dos três retornos estabelecidos na 

rotina do serviço de referência de Curitiba (D30, D90 e D180). A não adesão de 

mulheres em situação de violência sexual ao seguimento ambulatorial é evidenciada 

na literatura nacional e internacional, sendo que a maior parte dos estudos 

investigou a adesão à profilaxia pós-exposição ao HIV (Morgan; Brittain; Welch, 

2015; Procópio et al., 2014; Facuri et al., 2013; Chacko et al., 2012; Roland et al., 

2012). Alguns enfatizaram o acompanhamento psicológico (Procópio et al., 2014; 

Oshikata et al., 2011). 

Ainda outros estudos evidenciaram, além da adesão à PEP, a adesão ao 

tratamento de outras DSTs (Hagemann et al., 2014; Facuri et al., 2013). O estudo de 

Hagemann et al. (2014) mostrou que 91% das mulheres agredidas sexualmente 

aceitaram a profilaxia para DST. A vacinação contra a hepatite B teve adesão de 

19% e apenas 2,9% consentiram submeter-se à PEP. 

Uma revisão sistemática realizada em Londres, em 2012, analisou 24 estudos 

sobre a adesão à PEP para o HIV no mundo e constatou que a proporção de 

pessoas em situação de violência sexual que aderiram ao seguimento ambulatorial 

foi de 40,3%, contudo o percentual geral de pacientes faltosos aos cuidados foi de 

41,2%. Isso mostra uma baixa taxa global de adesão à profilaxia, apontando para 

um risco de eficácia reduzida e risco aumentado de resistência à terapia 

antirretroviral (Chacko et al., 2012). 

A não adesão à PEP para o HIV pode estar relacionada com as dificuldades 

de acesso ao serviço, os efeitos colaterais das medicações antirretrovirais, além das 

recusas em realizar o seguimento. Estudo realizado em um centro de atendimento 

às mulheres em situação de violência sexual na Cidade do Cabo, na África do Sul, 

constatou que, das 132 mulheres que receberam a indicação da PEP, 131 

concordaram com o tratamento. Destas, 103 iniciaram a PEP nas primeiras 24 horas 

após o evento, no entanto, 34% não deram continuidade ao tratamento, por 

esquecimento ou por residirem longe do serviço de saúde. Os efeitos colaterais 

citados por 70% das participantes, como fadiga, náuseas e dores de cabeça, 

também contribuíram para a não adesão. O teste de HIV foi recusado por três 

mulheres no terceiro mês e 16 no sexto mês de seguimento ambulatorial (Roland et 

al., 2012). 
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O fator idade foi relacionado a não adesão em alguns estudos. Pesquisa com 

275 casos de estupro, em um centro de referência no sudeste de Londres, mostrou 

baixas taxas de participação em consultas de seguimento ambulatorial (53,5%) e de 

conclusão da PEP para o HIV (33,3%). Apontou, ainda, que as pessoas com idade 

superior a 30 anos foram menos propensas a aderir ao seguimento ambulatorial, 

enquanto a maior frequência de acompanhamento foi associada à presença de 

lesão anogenital (Morgan; Brittain; Welch, 2015).  

Outro estudo realizado no Hospital da Mulher, na cidade de Campinas, 

investigou, no período de junho de 2006 a dezembro de 2010, o acompanhamento 

de 687 mulheres acima de 18 anos que tiveram a violência sexual confirmada. A 

média de idade delas foi de 23,7 anos. Dois terços chegaram ao serviço nas 

primeiras 24 horas após a agressão, permitindo a prescrição da PEP, de 

imunoterapia para hepatite B e a anticoncepção de emergência, porém 24,5% não 

aderiram ao seguimento ambulatorial (Facuri et al., 2013).  

Ainda em relação ao estudo acima citado, os resultados apontam que 

algumas características das mulheres são consideradas com fator importante no 

tocante à não adesão. Os autores salientaram que aquelas não aderentes ao 

seguimento ambulatorial possuíam menor escolaridade, antecedentes pessoais de 

violência, doenças crônicas e sofriam mais agressões físicas e verbais por 

conhecidos, se comparadas às mulheres que aderiam ao tratamento (Facuri et al., 

2013).  

Outra questão relevante no que tange à não adesão à PEP refere-se aos 

aspectos inscritos na subjetividade das mulheres em situação de violência sexual. 

No Brasil, uma investigação qualitativa conduzida na cidade de Recife, com 

mulheres entre 12 e 23 anos de idade, revelou que, além da complexidade do 

tratamento que inclui o uso de medicação com efeitos colaterais, rigidez de horários 

e quantidade elevada de comprimidos diários, as mulheres referiram- se ao medo de 

ser estigmatizadas ao fazer a PEP. Os fatores psicológicos foram apontados como 

importantes obstáculos para a adesão ao tratamento. O desânimo, a falta de 

esperança e sentimentos negativos frente às lembranças da violência foram 

questões mencionadas como dificultadoras da continuidade do tratamento (Procópio 

et al., 2014). 

A não adesão ambulatorial de pessoas em situação de violência sexual deve 

motivar os profissionais de saúde para investigar suas causas e para a 
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implementação de estratégias adequadas, a fim de aumentar o comparecimento das 

mesmas ao serviço. Nesse sentido, experiências exitosas foram destacadas em um 

estudo de revisão sobre a adesão à quimioprofilaxia antirretroviral pós-exposição, 

nos casos de violência sexual. Três intervenções foram identificadas como 

estatisticamente significativas para melhorar a adesão: o aconselhamento por 

telefone, estimulando a leitura dos folhetos de informações sobre cuidados pós-

estupro; o autorregistro em diário da implementação das medidas orientadas por 

enfermeiros dos serviços de referência e visitas de acompanhamento, por 

enfermeiros, durante seis meses ou mais (Chacko et al., 2012). 

O apoio da família, o suporte psicológico e social, além da confiança nas 

informações fornecidas pelos profissionais de saúde durante os atendimentos, 

devem ser considerados como estímulo para as mulheres continuarem o tratamento 

(Procópio et al., 2014).  

Sobre o suporte psicológico, o estudo de Oshikata et al. (2011), realizado com 

642 mulheres residentes em Campinas (SP), mostrou o aumento significativo desse 

acompanhamento ao longo dos anos 2000. Enquanto, em 2000, o índice era de 

13%, em 2006, chegou a quase 70% de acompanhamento psicológico nos casos de 

violência sexual. 

Diante do exposto, evidencia-se que a violência sexual tende a ocasionar 

inúmeros agravos à saúde da mulher e as altas taxas de abandono do seguimento 

ambulatorial podem ampliar, ainda mais, as consequências geradas por este 

acontecimento na vida dessas mulheres. 

Considerando a magnitude da situação em pauta, a literatura salienta a 

importância da realização de pesquisas direcionadas a avaliar razões para a baixa 

adesão ao seguimento ambulatorial por pessoas que sofreram violência sexual e 

possíveis intervenções à problemática, por meio de estudos que possam produzir 

estratégias que visem à melhoria da adesão destas ao seguimento (Chacko et al., 

2012).  

Nesse sentido, destaca-se a relevância da presente investigação que busca 

compreender a dimensão subjetiva e intersubjetiva, entremeada na vivência da não 

adesão da mulher ao seguimento ambulatorial. 



 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

METODOLÓGICO
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3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO  

3.1 ESCOLHA DA FENOMENOLOGIA PARA FUNDAMENTAR O ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca a compreensão da 

experiência vivida por mulheres que sofreram a violência sexual e que não aderiram 

ao seguimento ambulatorial. A investigação qualitativa fundamenta-se na descrição 

e interpretação dos significados inscritos nos fenômenos humanos. O acolhimento e 

a valorização dos sentimentos e experiências do ser humano são elementos 

fundamentais de interesse desse tipo de investigação (Turato, 2010).   

O rigor da pesquisa qualitativa ocorre mediante a organização de meios 

coerentes e pertinentes para obtenção dos dados. A clareza com relação aos 

passos adotados para coleta e análise dos dados confere a confiabilidade 

necessária para a produção das evidências científicas. Ao permitir objetivar a 

realidade subjetiva, o método qualitativo proporciona a revelação dos constructos da 

ciência (Bassora, Campos, 2010).  

A abordagem da pesquisa qualitativa adotada neste estudo é a 

Fenomenologia, que busca desvelar o sentido das coisas, tal como se mostra à 

consciência. Desenvolvida a partir do século XX, com base no pensamento de 

Edmund Husserl, a Fenomenologia ressurge com o propósito de contestar o rigor 

das ciências positivas, especialmente a concepção de sujeito/objeto, fortemente 

arraigada ao pensamento de estudiosos da época (Tourinho, Bicudo, 2011).  

Acredita-se que a não adesão da mulher ao seguimento ambulatorial é 

permeada por um contexto de relações sociais que a colocam em uma determinada 

situação. Esta situação, aliada ao seu acervo de conhecimentos, poderá influenciar, 

sobremaneira, na atitude de iniciar o tratamento preconizado pelo sistema de saúde, 

dar continuidade e concluí-lo, ou não, conforme o recomendado. 

Considerando as características do objeto desta pesquisa, foi pertinente 

adotar a Fenomenologia Social de Alfred Schütz como referencial teórico-

metodológico para subsidiar seus resultados. Para tanto, elegeu-se alguns de seus 

pressupostos teóricos: mundo da vida, atitude natural, intersubjetividade, 

reciprocidade de perspectivas, situação biográfica, acervo de conhecimentos, ação 

social, “motivos-porque”, “motivos-para” e tipificação. 
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3.2 A FENOMENOLOGIA SOCIAL DE ALFRED SCHÜTZ E O FENÔMENO 
ESTUDADO 

 

Alfred Schütz, sociólogo e com formação em Filosofia, nasceu na cidade de 

Viena, na Áustria, em 1899. Diante da iminente ocupação nazista, migrou para os 

Estados Unidos, onde atuou como professor universitário e fundou a Internacional 

Phenomenological Society. Construiu seus escritos de modo sistemático e 

abrangente a partir dos conceitos sociológicos de Max Weber e das considerações 

fenomenológicas de Edmund Husserl, com o propósito de estabelecer os 

fundamentos de uma sociologia fenomenológica (Schütz, 2012).  

Weber defendia que a Sociologia é uma ciência interpretativa e compreensiva 

da ação social que busca os nexos causais que a determinam. Pretendia conferir um 

sentido para o agir humano, para considerar que são ações sociais. Da 

fenomenologia de Husserl, Schütz buscou o pressuposto de que a conduta humana 

somente é entendida como ação a partir do momento que o indivíduo tem 

consciência da mesma e atribui significados a ela, sendo, portanto, intencional. 

Assim, integra alguns fundamentos da Sociologia Compreensiva e da fenomenologia 

e busca na fenomenologia social desvelar os significados da experiência humana 

(Schütz, 2012).  

Com base no arcabouço teórico-filosófico da sociologia fenomenológica, 

Schütz propõe a teoria da ação social. Esta tem como fio condutor o pressuposto de 

que o homem age no mundo pautado em motivos existenciais relacionados ao 

passado, ao presente e ao seu futuro (Jesus et al., 2013). 

A ação social tem como cenário o “mundo da vida”, também denominado 

como mundo social, cotidiano ou de senso comum. Este já se encontra previamente 

estruturado mesmo antes do nosso nascimento (Schütz, 2012). 

A partir do momento em que a pessoa é parte desse mundo social, é 

apresentada a ela a realidade socialmente construída, que pode ser modificada em 

função da posição dela nesse mundo. A pessoa reage de modo espontâneo às 

questões do dia a dia, sem questionar esta realidade – atitude natural –, embora 

tenha capacidade para influenciar e sofrer influências do meio em que vive (Schütz, 

2012). 

O homem na atitude natural possui um acúmulo de experiências vividas, 

presentes em sua consciência, as quais são utilizadas para fundamentar os seus 



Referencial teórico metodológico 39 

 

projetos de vida. Soma-se a isso a bagagem de conhecimentos transmitidos 

inicialmente pela família e, posteriormente, por mestres e pessoas que com ele 

convivem. Ao conjunto dos elementos transmitidos por pessoas significativas e 

advindos da experiência vivida, Schütz denomina de “acervo de conhecimentos” 

(Schütz, 2012). 

Este acervo de conhecimentos sofre influências de elementos da cultura 

como suas crenças, questões ideológicas, religiosas, técnicas e científicas. Desse 

modo, o conhecimento social encontra-se disponível e acessível para as pessoas, 

segundo a posição que estas ocupam no mundo da vida. Esta posição é 

denominada “situação biográfica” (Schütz, 2012).  

No mundo da vida, permeado pelas relações sociais, os seres humanos 

compartilham o tempo e o espaço, estando um consciente da presença do outro, ou 

seja, um volta-se para o outro, conferindo significado. Este fluxo similar da 

consciência que se dá no mundo propicia a construção social dos indivíduos e 

influencia suas relações, em um contexto de “intersubjetividade” (Schütz, 2009). As 

múltiplas interpretações singulares desse mundo social, de certo modo, combinam 

entre si, em determinadas facetas que acabam por formar uma visão de mundo 

comum, caracterizando os grupos sociais (Schütz, 2012).  

Nesse estudo, o grupo social investigado foi constituído por mulheres, em 

situação de violência sexual, que iniciaram o seguimento ambulatorial em um serviço 

de saúde especializado, mas não concluíram o tratamento. 

A consciência similar de um determinado grupo frente a uma realidade social 

é acompanhada paralelamente por motivos de natureza existencial, dotados de um 

significado singular para as pessoas que compõem o grupo. Estes motivos, 

derivados da subjetividade, constituem-se em fios condutores da ação humana no 

mundo social (Schütz, 2012).   

Os motivos que se relacionam aos projetos são chamados “motivos para” e 

aqueles que se fundamentam no acervo de conhecimentos e na experiência vivida, 

no âmbito biopsicossocial do indivíduo, são denominados “motivos porque”. O 

conjunto de motivos “para” e “porque” traduz o fluxo da ação humana. Desse modo, 

“ação” é definida como a conduta humana projetada pelos indivíduos, de maneira 

autoconsciente e intencional, com um propósito e pode ser manifestada ou latente, 

positiva ou negativa, sempre vinculada a outra ação e inserida no mundo social e 
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traz em sua estrutura o projeto que constitui o sentido primário e fundamental da 

ação (Schütz, 2012).  

A ação tem uma natureza subjetiva e perspectival e seu sentido inicial pode 

sofrer contínuas modificações, em decorrência das mudanças no acervo de 

conhecimentos e na situação biográfica, que altera os motivos existenciais e, por 

conseguinte, o fluxo da ação (Schütz, 2012). A partir desse conceito de ação, 

buscam-se os significados tanto nas experiências passadas como nos projetos de 

vida, de modo prospectivo. 

A não adesão ao seguimento ambulatorial por mulheres que experienciaram a 

violência sexual, considerada a ação social em pauta no presente estudo, apresenta 

um contexto motivacional que sustenta e justifica a mulher que não deu seguimento 

ao tratamento iniciado. Os motivos que a conduzem a esta ação relacionam-se com 

o passado e o presente vivido (motivos porque), onde foi e está sendo constituído o 

acervo de conhecimentos de que dispõe e que a situa biograficamente em uma 

posição no mundo da vida, que a levou a não aderir o seguimento ambulatorial.  

Além disso, considera-se que esta mulher, ao não dar continuidade ao 

seguimento ambulatorial, ancora-se em projetos e anseios, agenciadores de novos 

significados frente à violência sexual por ela sofrida (motivos para). Esta 

ressignificação permite que a mulher veja de um modo diferente a situação 

vivenciada – estar em situação de violência –, desdobrando-se em uma 

transformação da sua realidade social.  

A não adesão da mulher que viveu a violência sexual ao seguimento 

ambulatorial configura-se, portanto, como uma ação em fluxo, na qual coabitam atos 

e projetos mais imediatos referentes à experiência negativa da agressão sofrida e 

aqueles projetos relacionados às expectativas das mulheres, apesar de ter sofrido a 

agressão e de ter abandonado o tratamento.  

Considerando o caráter subjetivo da ação, sua interpretação prescinde da 

objetivação dos motivos que a conduzem para realizá-la. A fim de objetivar o 

significado desvelado, o pesquisador deve distanciar-se da pessoa e lançar sobre 

ela o olhar da ciência. A objetivação de algo subjetivo requer a construção de um 

esquema conceitual que propicie agrupar as informações sobre a experiência 

humana (Schütz, 2012).   

Salienta-se que a ação envolvida em suas facetas com a realidade social tem 

seu cerne na vida de sentido comum, o que possibilita sua tipificação, denominada 
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“tipologia ideal” (Schütz, 2012). A tipologia do vivido diz respeito a uma organização 

teórica constituída de características que permitem a representação da ação dos 

atores sociais, ou seja, construção significativa da vida social (Capalbo, 1998).  

Assim, as mulheres que experienciaram a violência sexual e que não 

aderiram ao seguimento ambulatorial constituem-se em um grupo social que opera 

no mundo da vida, com características sociais típicas, produzidas e reproduzidas em 

um mundo intersubjetivo, dotado de um contexto motivacional que as conduziu à 

não adesão ao seguimento ambulatorial, fenômeno a ser desvelado no presente 

estudo. 



 

4 TRAJETÓRIA DO ESTUDO 
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4 TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

4.1 O CENÁRIO 

 

Esta pesquisa teve como cenário o ambulatório de atendimento às pessoas 

que sofreram violência sexual, localizado em um hospital universitário, na cidade de 

Curitiba, Paraná. Esse serviço faz parte do Programa Mulher de Verdade que 

oferece atendimento integral à saúde da mulher (Curitiba, 2008). 

Trata-se de um dos serviços de referência da capital paranaense que 

atendem casos de violência sexual, de pessoas maiores de 12 anos, residentes no 

município e região metropolitana.  

A equipe multiprofissional que atua neste serviço é composta por enfermeiro, 

médico ginecologista, assistente social e psicólogo. O fluxo de atendimento se dá 

inicialmente por encaminhamento de outros serviços quando o tempo entre a 

violência e o atendimento é inferior a 72 horas e quando não se trata de agressão 

crônica.  

No primeiro atendimento (D0), o enfermeiro realiza o acolhimento e solicita a 

presença do médico perito do Instituto Médico Legal e do médico residente da área 

de ginecologia para atendimento clínico. Nessa oportunidade, são realizados os 

exames laboratoriais e administrados medicamentos para evitar a ocorrência de DST 

e gestação decorrente da violência. Se houver indicação clínica – contato com 

mucosas, se o abuso sexual não for crônico e o tempo decorrido entre a violência e 

o primeiro atendimento for menor que 72 horas –, inicia-se a administração da PEP 

para o HIV, por um período de 28 dias, conforme protocolo do Serviço. 

Após a avaliação do primeiro atendimento, aquelas mulheres que tiverem 

indicação para a PEP são orientadas e encaminhadas para os retornos 

subsequentes ao serviço de referência, em torno de 30, 90 e 180 dias após a 

violência. Nas consultas subsequentes, são requisitados exames preconizados pelo 

protocolo, realizadas orientações e acompanhamento de adesão à PEP. Além disso, 

a mulher é encaminhada para atendimento psicológico e do serviço social (Curitiba, 

2008).  

As pessoas que experienciaram a violência sexual também contam com o 

Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves), que oferece assistência jurídica e 

psicológica na cidade de Curitiba, Paraná. A realização desta pesquisa foi 
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autorizada pelo serviço de atendimento às pessoas que sofreram violência sexual de 

Curitiba (Apêndice 1). 

 

4.2 AS PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo 11 mulheres, que atenderam os critérios de inclusão 

na pesquisa: possuir idade igual ou superior a 18 anos, ter vivenciado a experiência 

da violência sexual e procurado o atendimento, porém não ter completado o 

seguimento ambulatorial, conforme o protocolo do serviço. Portanto, considerou-se 

não adesão o fato de a mulher ter iniciado o tratamento e não comparecido a pelo 

menos uma das consultas de seguimento (D30, D90 e D180 dias).  

Seguem alguns dados biográficos das mulheres que foram agredidas 

sexualmente e não aderiram ao seguimento ambulatorial: 

 

Mulher 1: solteira, 20 anos, ensino superior incompleto, mora em Curitiba. Sofreu a 

violência sexual no período da noite, em via pública, na volta do trabalho, por um 

agressor desconhecido. Foi resgatada pelo Samu, que a levou primeiramente a um 

Serviço de Pronto Atendimento. Tentou suicídio medicamentoso após uma semana 

da agressão. No serviço especializado de atendimento, compareceu às consultas 

D0, D30, D90 e faltou à última D180. Fez acompanhamento com o psicólogo do 

convênio, relatando que este serviço não foi oferecido no hospital. Prestou o 

depoimento 11 meses após a agressão.  

 

Mulher 2: solteira, 18 anos, ensino médio incompleto, mora na região metropolitana 

de Curitiba, cidade de Contenda. Sofreu a violência sexual no período da noite, 

quando voltava da escola, em via pública, por agressor desconhecido. Chegou ao 

serviço especializado por encaminhamento da delegacia. Compareceu somente ao 

primeiro atendimento D0. Não completou o esquema antirretroviral. Recusou o 

acompanhamento psicológico. Prestou o depoimento nove meses após a agressão.  

 

Mulher 3: casada, 18 anos, ensino médio incompleto, mora na região metropolitana 

de Curitiba, cidade de Pinhais. Sofreu a violência sexual no período da noite, 

enquanto conversava com uma amiga em via pública, por agressor desconhecido, 
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que a ameaçou com arma de fogo. Foi levada a um local distante e, após o ocorrido, 

chegou a um local com telefone para ligar para a família. O pai a levou a um serviço 

de pronto atendimento, que a encaminhou para o serviço de referência. Compareceu 

às consultas D0 e D30. Não completou o esquema antirretroviral. O 

acompanhamento com o psicólogo não foi oferecido pelo serviço. Prestou o 

depoimento 11 meses após a agressão.  

 

Mulher 4: solteira, 18 anos, ensino médio incompleto, estudante, mora na região 

metropolitana de Curitiba, cidade de Pinhais. Sofreu a violência sexual no período da 

tarde por um conhecido da internet, que marcou o encontro. Foi atendida 

primeiramente pela polícia civil, que a levou à delegacia da cidade. Posteriormente 

foi encaminhada ao serviço de saúde para atendimento. Compareceu às consultas 

D0, D30 e D90 e faltou à última D180. Não completou o esquema antirretroviral. Foi 

oferecido acompanhamento psicológico; relata ter ido duas vezes, mas se recusou a 

retornar. Prestou o depoimento dez meses após a agressão. 

 

Mulher 5: solteira, 18 anos, parou de estudar durante o ensino médio, trabalha como 

vendedora de roupas, mora na região metropolitana de Curitiba, cidade de Fazenda 

Rio Grande. A violência sexual foi impetrada pelo padrasto, no período da noite, com 

ameaça de arma de fogo. Relata que, quando contou o ocorrido à mãe, foi mandada 

embora de casa, indo morar com a avó materna. Procurou o pronto atendimento que 

a encaminhou ao serviço especializado, comparecendo aos atendimentos D0 e D30. 

Relata que completou o esquema antirretroviral e que não fez o acompanhamento 

psicológico. Prestou o depoimento sete meses após a agressão.  

 

Mulher 6: solteira, 23 anos, ensino superior incompleto, mora em Curitiba, tem um 

filho. Sofreu a violência no período da noite, na saída de uma casa noturna, por três 

agressores que a ameaçaram com arma de fogo. Foi resgatada por um amigo e 

levada à delegacia e ao serviço especializado de saúde. Compareceu às consultas 

D0 e D30. Recusou-se ao acompanhamento psicológico do serviço, porém relatou 

estar em acompanhamento psicológico pelo Naves. Prestou o depoimento após 

nove meses da agressão. 
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Mulher 7: casada, 27 anos, estudante de curso técnico, mora em Curitiba. Sofreu a 

violência no período da noite, por agressor desconhecido munido de arma de fogo, 

tendo sido levada a um matagal. Ao conseguir chegar ao seu domicílio, contou aos 

familiares e o companheiro a levou para a delegacia. No serviço especializado de 

atendimento, compareceu somente à primeira consulta (D0). Recusou atendimento 

com o psicólogo do hospital devido à presença de estudantes, contudo realiza 

acompanhamento psicológico pelo Naves. Prestou o depoimento um ano após a 

agressão. 

 

Mulher 8: solteira, 19 anos, ensino médio completo, mora em Curitiba. A violência 

sexual ocorreu no período da noite, seguido de assalto, por cinco agressores com 

arma de fogo. Estava com uma amiga que também foi estuprada. Foi socorrida pela 

polícia civil, que a levou para um Serviço de Pronto Atendimento. Posteriormente foi 

levada ao serviço de referência em casos de violência sexual. Compareceu às 

consultas D0, D30 e D90 e faltou à última D180. Recusou o acompanhamento 

psicológico pelo hospital, preferindo ser acompanhada pelo Naves. Relata que 

completou o esquema antirretroviral. Prestou o depoimento oito meses após a 

agressão.  

 

Mulher 9: casada, 18 anos, gestante, ensino médio completo, mora em Curitiba. A 

violência sexual ocorreu no período da noite, seguida de assalto, por agressor único 

e desconhecido. Estava com uma amiga que também foi estuprada por cinco 

indivíduos, contudo relatou que os agressores a pouparam por estar gestante. Foi 

socorrida pela polícia civil, que a levou para um hospital não especializado no 

atendimento de vítimas de violência sexual e posteriormente foi encaminhada para o 

serviço de referência. Compareceu somente à consulta D0. Recusou o 

acompanhamento psicológico pelo hospital, preferindo ser acompanhada pelo 

Naves. Relata que completou o esquema antirretroviral. Prestou o depoimento dez 

meses após a agressão.  

 

Mulher 10: solteira, 26 anos, ensino superior incompleto e residente em Curitiba. A 

violência ocorreu no período da noite, no momento em que voltava da faculdade, em 

via pública, por agressor desconhecido. Compareceu às consultas D0 e D30. Relata 
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que completou o esquema antirretroviral e está em acompanhamento psicológico 

pelo Naves. Prestou o depoimento sete meses após a agressão. 

 

Mulher 11: solteira, 19 anos, ensino superior incompleto, mora em Curitiba. Sofreu a 

violência sexual no período da noite, por um taxista, quando voltava de um bar. 

Compareceu ao serviço de referência somente no primeiro atendimento D0. Não 

completou o esquema antirretroviral. Recusou acompanhamento psicológico do 

serviço e está em acompanhamento psicológico pelo Naves. Prestou o depoimento 

seis meses após a agressão. 

 

4.3 AS ENTREVISTAS 

 

Com a finalidade de convidar as mulheres para participar do estudo, 

selecionaram-se 42 prontuários daquelas atendidas em 2013 e 2014, decorridos seis 

meses da data do primeiro atendimento e que não completaram o seguimento 

ambulatorial, conforme o protocolo de atendimento estabelecido, isto é, iniciaram o 

acompanhamento (D0) e não compareceram a um dos retornos estabelecidos no 

serviço de referência, local do estudo (D30, D90, D180).  

Com base nos prontuários, procurou-se contato com as mulheres, no entanto 

os endereços residenciais e o número dos telefones registrados nos prontuários 

estavam desatualizados. Assim sendo, 14 mulheres foram contatadas via telefone, e 

três não concordaram em participar da pesquisa, relatando dificuldade em recordar a 

agressão sofrida. 

As entrevistas foram agendadas de acordo com a data, o horário e o local 

escolhidos pelas mulheres que atendiam aos critérios de inclusão no estudo. Estas 

foram realizadas entre outubro de 2014 e abril de 2015, por meio das seguintes 

questões norteadoras: fale sobre a situação de você ter passado por um episódio de 

violência, ter iniciado o tratamento e ter faltado às consultas do seguimento 

ambulatorial. Depois disso tudo que aconteceu, como você está lidando com a 

situação? Qual a sua expectativa? 

O número de participantes não foi preestabelecido. Realizaram-se 11 

entrevistas e todas foram suficientes para responder às perguntas e ao objetivo do 

estudo. Cabe destacar que as mulheres foram abordadas individualmente, 
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prescindindo suas participações da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 2). Foram informadas sobre o direito de participar ou não e, 

ainda, de desistir de sua participação a qualquer momento.  

Antes da entrevista, solicitou-se a permissão do uso do gravador, a fim de 

possibilitar o registro na íntegra dos depoimentos e sua posterior análise. Os 

depoimentos duraram em média 40 minutos. A fim de facilitar a verbalização do 

vivido, estabeleceu-se um ambiente de confiança mútua com as mulheres. O sigilo e 

o anonimato foram garantidos por meio da substituição dos seus nomes pela letra M 

(mulher), seguida de algarismos arábicos de acordo com a ordem de realização das 

entrevistas (M1 a M11). 

 

4.4 ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 

 

Para a análise dos depoimentos, utilizaram-se as etapas sugeridas por 

estudiosos da Fenomenologia Social de Alfred Schütz (Jesus et. al., 2013) sendo 

eles:  

1. Transcrição na íntegra dos depoimentos;  

2. Leitura e releitura de cada depoimento para apreender o sentido global 

da experiência das participantes;  

3. Identificação das unidades de significado, ou seja, partes dos 

depoimentos que expressam aspectos relevantes que levam à 

compreensão dos motivos-porque e motivos-para da ação humana; 

4. Agrupamento das unidades de significado de acordo com as 

convergências presentes nos depoimentos;  

5. Elaboração das categorias concretas do vivido, que permitirão a 

compreensão do fenômeno investigado; 

6. Análise compreensiva dos resultados à luz da Fenomenologia Social 

de Alfred Schütz e referenciais relacionados ao tema. 

 

4.5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado sob Parecer nº 795.072, CAAE: 

31703914.2.3001.0103, de 16 de setembro de 2014 (Anexo). A coleta de dados teve 
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início após aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da USP e do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Paraná, 

conforme preconizado pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(Brasil, 2012b).  

Foi garantida a liberdade para participação ou não do estudo, assim como a 

utilização de um ambiente reservado onde a mulher daria o depoimento. As 

participantes foram esclarecidas sobre o objetivo da pesquisa, bem como sobre a 

manutenção do sigilo e a utilização dos depoimentos somente para fins acadêmicos 

e científicos, conforme previsto na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

(Brasil, 2012b). 

A pesquisadora procedeu à orientação de cada participante sobre o risco de 

passar por constrangimento ao responder às perguntas e informou que a pesquisa 

seria suspensa caso houvesse algum impedimento por parte da mulher (no caso de 

se recusar a continuar o depoimento) ou por parte da pesquisadora.  

 

 



 

5 Resultados
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5 RESULTADOS 

5.1 CATEGORIAS CONCRETAS DO VIVIDO 

 

Ao refletir sobre sua experiência de haver sido agredida sexualmente, iniciar o 

seguimento ambulatorial e não comparecer a todas as consultas desse seguimento, 

as mulheres descrevem a trajetória percorrida desde a agressão, apontando as 

razões que contribuíram para a interrupção do tratamento. Essas razões estão 

expressas nas categorias apresentadas que constituem os “motivos porque” e os 

“motivos para” da não adesão ao seguimento ambulatorial. 

O contexto da não adesão ao seguimento ambulatorial traduz os “motivos 

porque” da ação das mulheres que experienciaram a violência sexual e não deram 

seguimento ao tratamento proposto pelo serviço de referência. As seguintes 

categorias compõem este contexto: “Falta de acolhimento nos serviços de 

atendimento”; “A violência (re) vivida na delegacia”; “O constrangimento diante dos 

profissionais de saúde”; “A dificuldade para recordar a situação de violência”; “A 

frágil corresponsabilização entre a mulher e o profissional de saúde” e “A dificuldade 

para adesão aos medicamentos prescritos”. 

 

Falta de acolhimento nos serviços de atendimento  

 

A mulher enfatiza o caminho percorrido nos serviços de atendimento, 

situações referentes ao atendimento realizado pelos profissionais e, sobretudo, o 

desconhecimento destes no que diz respeito à rede de atenção às mulheres em 

situação de violência sexual: 

 

“Chegamos ao IML e ficamos cerca de 30 minutos lá e falaram que o 
atendimento não era ali. Como eu era menor de idade, me mandaram para 
o hospital Pequeno Príncipe. Depois de ficar mais de uma hora e meia 
esperando, quando fui atendida, uma residente deu uma olhada, começou a 
perguntar o que e como tinha acontecido. Para mim, ela era uma curiosa, 
para ser sincera, daí, depois de tudo isso, ela me diz que o atendimento não 
era ali, que, como eu era maior de 12 anos, era em outro hospital porque ali 
era só até os 12 anos.” (M4).  
 
“Do posto de saúde me mandaram para o hospital, eles podiam já ter feito 
algum tipo de atendimento no posto, porque do posto eu tive que ir até o 
hospital, do hospital eu fui até a delegacia da mulher. Como o perito já tinha 
me visto no hospital, eles já podiam ter feito tudo ali mesmo, no hospital. 
Daí você tem que ir à delegacia da mulher para abrir um Boletim de 
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Ocorrência, depois eles querem que você volte lá tantos dias depois, para 
fazer outras coisas.” (M6). 
 
“Eu fui à polícia e eles falaram para eu ir ao IML só na segunda-feira, e eu 
perguntei: ‘mas eu não tenho que fazer exame?’ No IML, falaram que era 
para ir ao hospital. Quando eu chamei a polícia, não mexi em nada, nem 
tomei banho, porque eu via um seriado policial e eu aprendi que não pode 
mexer em nada. Eu falei isso para os policiais, os policiais falaram que eu 
podia tomar banho e que era para ir ao IML na segunda-feira, falaram que 
podia arrumar a casa. Daí eu lavei tudo, estava com nojo de tudo. Depois 
brigaram comigo porque eu tinha arrumado tudo. Nossa, fiquei revoltada. 
Daí não queria mais saber de nada.” (M11)  

 

Segundo as mulheres que sofreram violência sexual, a demora e o 

atendimento ruim causaram estresse e desânimo para continuar o seguimento:  

 

“Eu cheguei a uma hora da manhã e o perito do IML chegou às seis horas. 
Eu tive que ficar naquele estado em que eu estava, sem tomar banho, sem 
comer, até esse horário. A espera foi muito ruim [...] O atendimento foi 
péssimo, demorado e muito confuso. No dia marcado, era uma hora da 
tarde, eu fui lá, ninguém sabia me informar onde era a consulta, com quem 
eu tinha que falar. Até eu mesma achar o lugar! Quando eu achei a moça, 
falou: ‘aqui não tem nada marcado para você, você tem que marcar o 
horário’. Eu disse: ‘eu faço o que então?’ A atendente resmungou um pouco 
e acabou me encaixando. Fiz a consulta com a médica e ela pediu os 
exames, mas, para fazer os exames, foi em outro lugar. Tive que andar 
mais um monte [...]” (M10). 
 
“Lá não tinha horário para nada. Acho que todo mundo era marcado para as 
oito horas, e era por ordem de chegada. Então essa questão de ficar lá, de 
ficar enfrentando fila, o tempo que você espera para pegar um papel para 
fazer exame de sangue, para depois voltar lá e esperar a mesma coisa para 
pegar um resultado. Então a questão foi a demora.” (M8). 
 
“Na segunda vez que era para eu retornar, eu cheguei às 8h30 da manhã 
eu saí de lá quase meio-dia. Estava muito cheio de gente, fiquei muito 
tempo e eu tinha que trabalhar, aí isso complica tudo. Na segunda consulta 
que era para voltar, eu acabei esquecendo e, quando retornei lá, eu não 
consegui atendimento, daí eu desisti depois disso, eu trabalhava direto, de 
domingo a domingo e, para mim, era complicado voltar.” (M9). 
 
“No primeiro dia, eu cheguei ao hospital por volta das 11 da manhã, o perito 
chegou às 7 da noite. Eu já estava irritada, sentindo uma pressão enorme, 
pois fiquei o dia inteiro esperando [...] Eles marcam um horário e atendem 
em outro, é sempre essa demora. Eu não voltei, eu não queria ficar 
esperando, eu sabia que estava passando mal por conta dos remédios, eu 
estava impaciente, me dava um nervoso de ficar esperando, daí não voltei.” 
(M11). 

 

Outra questão ressaltada pelas participantes foi a postura dos profissionais de 

saúde, revelando a falta de ética, de empatia e o descaso nos atendimentos 

recebidos:  
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“No primeiro atendimento, ela (médica) não falava muita coisa [...] me falou 
que eu ia fazer três etapas e só! Assim, bem seca. Só falou o que eu tinha 
que fazer: ‘você faz os exames, vou te dar o encaminhamento e daí você 
volta para eu te dar os resultados e encaminhamentos para outros exames’. 
O segundo atendimento foi a mesma coisa, não tenho muito o que falar 
porque foi igual, recebi a guia para os exames e nem cheguei a levar para 
ela.” (M1). 
 
“As enfermeiras que me atenderam eram um pouco arrogantes, porque 
acho que esperavam que eu chagasse em uma situação e eu cheguei em 
outra. Penso que elas queriam que eu chegasse de ambulância, com um 
drama enorme, e eu sempre estou bem, sempre brincando. Então eu não 
cheguei do jeito que elas esperavam que eu chegasse. Até uma delas falou 
assim para a outra: ‘nossa, nem parece que aconteceu nada com ela’. 
Então parece que elas querem que você prove para elas que aconteceu 
alguma coisa.” (M5). 
 
“Uma enfermeira ficou bem chocada, parecia que ela não achava que isso 
podia acontecer com alguém, ela me viu e disse: ‘mas, menina, como que 
isso aconteceu com você?’ Eu respondi: ‘acontecendo’. Ela já era uma 
senhora, ficou toda horrorizada, e eu até perguntei se não tinha outros 
casos iguais ao meu lá. Ela me disse que não parecia o que tinha 
acontecido [...] eu perguntei se estava desconfiando de mim. Ela disse que 
não. Como eles ficavam perguntando toda hora isso, dá uma sensação que 
não estavam acreditando. Eles estão precisando de gente que ame o que 
faz mesmo, se não o serviço não vai andar.” (M6). 
 
“Depois era para eu retornar para fazer uns exames. Acho que era exame 
ginecológico, se não me engano, e pegar os resultados dos exames, aí 
acabei não voltando. Não voltei na verdade porque tinha esquecido o dia, 
mas, quando fui lá, não consegui atendimento, porque tem dias certos de 
atendimento, daí eu não queria faltar no serviço de novo e acabei nem indo 
[...] também achei estranho que eles não ligaram perguntando, não 
entraram em contato, nem nada, nenhuma vez. Eu achei que eles iam me 
procurar como fazem no postinho. No postinho, se você não vai à consulta, 
eles ligam, mandam alguém na tua casa para ver o que aconteceu, e lá, 
nem ligaram. Achei que iam, porque é uma coisa importante, poderia estar 
com o vírus da aids e não saber, algo assim. Parece que eles não estão 
nem aí para você. Não se preocuparam em ligar, em ver o que aconteceu 
com você.” (M9). 
 
“Eles não têm uma organização. Não espalham um memorando para todo o 
hospital ficar sabendo onde é o atendimento. Ficam perdidos nas 
informações. Você chega lá na portaria eles não sabem te dizer onde você 
vai ser atendida. Só falam: ‘oh! Vai lá naquele local que eles vão te informar’ 
e eles não sabem. Você tem que ir em outro lugar que eles também não 
sabem, e você vai indo até que você cai no lugar certo. Então é bem 
complicado [...] Eu costumo falar que eu não me recuso a falar com 
ninguém sobre isso, se perguntam, eu falo: ‘são duas violências, a violência 
sofrida, e a violência pós-violência’. Eles não te atendem bem, porque, além 
deles não saberem informar, não são gentis com você, são extremamente 
grossos. É como se fosse: ‘ah, se vira, vá procurar você o local de 
atendimento’. E isso mexe com a gente também, porque você está ali com 
seu emocional abalado. Estou me recuperando, só agora que eu estou me 
socializando novamente, aí você ainda está chocada com a figura humana, 
daí você fica escutando essas coisas em um atendimento, isso é muito 
triste, sabe.” (M10). 
 
“Marcaram para 30 dias. Até voltei em um dia que era o psicólogo. Eu fui às 
sete da manhã e fui atendida às 9h30. Eles me atenderam em 10 minutos. 
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Falou para eu procurar algum atendimento particular, porque lá ele não 
tinha estrutura e tempo para me atender direito. Perguntou se eu tinha 
plano, falei que tinha, daí ele disse para eu procurar alguém do plano, 
porque lá ele só tinha 15 minutos para conversar comigo.” (M11) 

 

A violência (re) vivida na delegacia 

 

Visto que a violência sexual é considerada crime, no Código Penal Brasileiro, 

as pessoas em situação de violência necessitam comparecer à delegacia para 

depor. Contudo, os depoimentos das mulheres revelam o constrangimento que 

sofreram na delegacia em virtude do mau atendimento, demora, desrespeito e falta 

de privacidade: 

 

“Eu tive que ir para a delegacia para dar meu depoimento e aí sim ele ficar 
preso. Não precisei fazer reconhecimento porque eles pegaram o cara no 
flagra. Depois veio uma intimação para prestar o depoimento de novo, com 
o advogado do cara, daí eu não fui nessa primeira vez porque eu 
praticamente já tinha esquecido, foi difícil. Eu já estava conseguindo viver 
minha vida normal, quando chegou a intimação para mim. Daí já fiquei mais 
do que abalada de novo, porque me fez lembrar tudo isso de novo, então, 
eu acabei tomando um monte de remédio e fui levada para o hospital.” (M1). 
 
“[...] eu tive que contar a mesma historia no guichê, onde as atendentes, 
sendo mulheres, poderiam ter me preservado. Eu falei: ‘moça, eu sofri um 
estupro’, e ela disse: ‘tá, onde foi? Quando foi?’ Poxa, eu tive que falar ali, 
na frente de todo mundo, ao invés dela ter me puxado, me levado num 
cantinho para perguntar o que tinha acontecido. Não, ela falou na frente de 
todo mundo. Tive que voltar no outro dia e me enrolaram para atender. Eu 
cheguei na porta (risos), eu tive que ser barraqueira naquele dia, ‘moça, eu 
fui estuprada, eu queria um atendimento, eu não estou aqui para ficar 
esperando, não posso ficar mais aqui, vou ter que contar a história toda de 
novo para você, você precisa resolver’. É tudo muito enrolado, é tudo 
precário, é tudo muito difícil, eu já tenho problema demais para resolver. Daí 
eu nem dei prosseguimento, até insistiram para eu ir atrás, mas não fui.” 
(M6). 
 
“Na última vez que eu fui à delegacia, estava um monte de policial junto, 
delegado, investigador e tive que dar o depoimento de novo. A escrivã saiu 
e disse para o delegado que isso não ia dar certo, porque, toda vez que eu 
ia lá, eu falava coisas diferentes. Nesse dia, bati na mesa e falei: ‘toda vez 
que eu vier aqui, eu não vou falar letra por letra igual, espero que a senhora 
nunca esteja no meu lugar, na minha pele, não queira passar por isso, 
então não fique falando que eu venho aqui e falo coisa diferente’ e eu falei 
para o delegado que não ia voltar por causa dela.” (M7). 
 
“[...] fui para delegacia com meus pais e saí de lá quase dez horas da noite, 
passando frio, com a mesma roupa que eu estava, foi difícil, sabe, eu 
estava me sentindo muito constrangida por estar ali, por todo mundo saber 
do que tinha acontecido.” (M8). 

 
“Eu fui a um monte de delegacia, não aguentava mais repetir o mesmo 
discurso. Pior que, na delegacia da mulher, tinha quatro pessoas escutando; 
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na delegacia de furto, mais três pessoas, e eu repetia a mesma coisa para 
todo mundo. E o que adiantou falar tantas vezes? Fiquei revoltada.” (M11). 

 

A violência de gênero mostrou-se presente no atendimento dessas mulheres:  

 

“A gente foi muito maltratada na polícia civil da cidade. Foi péssimo o 
atendimento. O menino entrou algemado e a gente ficou na parte de fora da 
delegacia. Depois veio o escrivão de plantão no horário da noite e ele disse 
assim para mim e para minha mãe: ‘olha, pensa bem, você vai dar queixa 
do rapaz, vai acabar com a vida dele, foi um mau dia para ele’. Enfim, ele 
disse para minha mãe que aquilo era arte de criança. Daí foi muito ruim, 
porque a gente ficava do lado de fora sentadinha, esperando, na recepção e 
o menino lá dentro. Escutei o escrivão dando risada com ele [...] Outro 
policial passou e falou para outra pessoa dando risada: ‘esse aí foi um dia 
difícil para ele hoje’, ‘pegou a menininha errada, no dia e na hora errada’. E 
a gente escutando tudo aquilo ali.” (M4). 
 
“A escrivã era muito grossa, eu não voltei mais lá por causa dela. Ela era 
muito ignorante. No estado que eu estava, ela encostou na parede e falou: 
‘engraçado, você foi sequestrada, abusada e não tem nenhuma marca, 
nada [...] Nenhum roxo?’ Daí eu olhei para ela e fiz uma pergunta: ‘se a 
senhora estivesse com um cara com o dobro do seu tamanho, num lugar 
que você não sabe nem como chegou com uma arma apontada para a sua 
cabeça, você iria fazer o que?’ Eu preferi viver. Ele falou que, se eu me 
comportasse, ele me levava embora de novo e me deixava perto de casa.” 
(M7). 
 
“Você é mais maltratado do que qualquer coisa. A gente disse para o 
conselho tutelar que foi maltratado lá pelo pessoal da delegacia, eles 
disseram que lá eles não têm infraestrutura e nem pessoal treinado para 
atender casos desse tipo e que ainda existem muitos machistas pelo 
mundo, que acham que a culpa é da mulher, porque foi exatamente isso 
que eu entendi quando a delegada veio falar com a gente.” (M4). 

 

O constrangimento diante dos profissionais de saúde  

 

O momento de fazer os encaminhamentos e solicitações de exames 

laboratoriais também foi citado pelas participantes como uma forma de 

constrangimento e sofrimento: 

 

“Quando eu saí, eles me deram um papel de encaminhamento para voltar e, 
nessa consulta, eles iam me dar outro encaminhamento para fazer os 
exames. Eu fui, fiz o primeiro e fiz o segundo, só que eu me senti muito mal 
[...] porque, no papel, vinha com letras gritantes o motivo do pedido. Então, 
para mim, todo mundo sabia o porquê que eu ia fazer os exames. Então, 
isso me deixava muito mal. Eu falava com a minha mãe: ‘mãe, vamos sentar 
lá atrás’ [sala de atendimento] [...] pensava, todo mundo está olhando para 
mim, foi difícil.” (M1). 
 
“Daí eu pensei: ‘ah, eu não vou, vou chegar lá e vou falar o que na 
recepção? Eu não queria falar o porquê estava indo’, daí não voltei mais por 
conta disso também.” (M5). 
 



56 Resultados 

 

“Com o segundo exame, foi a mesma coisa, recebi a guia para os exames e 
nem cheguei a levar para ela porque eu já estava de saco cheio de ter que 
ir lá e toda vez levar aquele papel e as atendentes olharem porque eu 
estava ali. Isso já foi demais! Acabei não indo. Olha! O constrangimento do 
papel pode ser bobagem, mas, para mim, não é, ter que levar aquele papel 
e, toda vez que eu for, as atendentes olharem o porquê daquilo. Para mim, 
era muito ruim.” (M1). 

 

A realização do exame ginecológico após a violência sexual, nos serviços de 

atendimento, especialmente pelo profissional do sexo masculino, foi também um 

fator de sofrimento: 

 

“Eu não queria mais voltar por conta do exame ginecológico, me senti 
invadida de novo, pelo fato de ser um homem. Eu já tinha passado por tudo 
aquilo. A vergonha que eu passei lá, por conta desse exame ginecológico 
foi que me fez não voltar. Eu não queria mais que ninguém fizesse esse 
exame comigo. Eles não explicaram bem sobre o retorno, deviam dizer: 
‘você tem que fazer tal e tal exame’ e se ia precisar ou não repetir aquele 
exame ginecológico. Mas não falaram nada, não explicaram que tipo de 
exames que tinha que fazer para frente. Acho que, se eu soubesse, teria 
voltado. Na hora também a gente está muito nervosa, com a cabeça longe.” 
(M2). 
 
“Meu receio era que o exame fosse feito por um homem, eu estava com 
vergonha, fiquei com vergonha de falar tudo que tinha acontecido, porque 
ele perguntou o que o cara fez. Eu não conseguia contar tudo, mas como 
minha mãe foi junto comigo e eu contei para ela, ela acabou falando mais 
com ele do que eu [...]” (M3). 
 
“Acho que compareci duas vezes ao serviço. A primeira foi para fazer os 
exames. Veja, você chegar a um lugar onde tem um monte de homens para 
te atender, sendo que você já sofreu um abuso, o estupro. Daí tem um 
monte de homem para te atender. Me encaminharam para o psicólogo, eu 
acho que o psicólogo para casos de estupro, na minha percepção, não foi 
uma coisa certa. Acho que o atendimento deveria ser mulher, e me 
encaminharam para um homem, eu acho que não é bem assim, aí eu não 
quis participar. Tudo deveria ter sido feito somente por mulher. Eu fiquei 
analisando: e as outras meninas que são menores de idade? Eles atendem 
também? E como elas se sentem depois disso? Será que eles já pararam 
para pensar nisso? Porque eu já sou mãe, mas ninguém parou para pensar. 
Eu tenho uma irmã de 14 anos, e se fosse com ela?” (M6). 
 
“Essa questão de ser um homem, ainda mais depois do que aconteceu, 
quando você sofre um abuso dessa forma. Você já está constrangida pelo 
que acabou de acontecer. Daí você vai lá e tem que abrir as pernas para 
um perito, e, no meu caso, o perito era um grosso. Ele chegou, falou ‘boa 
tarde’, não falou mais comigo, perguntou de uma forma grosseira: se 
tentaram isso, aquilo. Grosseiro e insensível! Acho que em situação alguma 
se deve tratar uma pessoa assim, ainda mais depois do que aconteceu. Me 
senti mais constrangida do que eu já estava, porque no atendimento tinha 
sido só médica e enfermeira, foram só mulheres, o único homem foi do IML. 
Acho que, nessa situação, poderia ser uma mulher, além do mais, se fosse 
uma mulher, ela teria mais sentimento do que ele teve.” (M8). 
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Conforme os depoimentos, o envolvimento de estudantes durante as 

consultas foi também motivo de muito constrangimento:  

 

“Na minha opinião, tinha que tirar os alunos. Eu sei que eles precisam 
aprender, mas pelo menos nesse assunto só uma psicóloga mulher e não 
homem para falar com seus pacientes. É muito constrangedor falar com um 
homem sobre isso. É muito pior ficar com mais dois, três, quatro pessoas 
juntas. Deveria ter só uma psicóloga, médica em uma sala reservada só 
para isso. Acho que assim aumentaria o número de paciente que voltaria. 
Ter o profissional e mais o residente não dá, eu não acho uma boa ideia, é 
constrangedor é vergonhoso.” (M7). 
 
“Estava cheio de estagiário, residentes. Daí veio uma médica mesmo, 
começam a falar do caso. Vão contando um para o outro e eu me senti 
totalmente acuada lá dentro. Não sabia o que fazer, eu sei que eles 
precisam aprender, eu já fiz outros tratamentos lá, mas em outro 
ambulatório, mas não nesse caso. Eu não acho certo isso.” (M6). 
 
“Eu não voltei mais porque o psicólogo comentou comigo: ‘olha, você vai 
retornar nas consultas aqui e você vai ter um problema. Aqui, por ser um 
hospital de estudantes, residentes, você poderá ter uma consulta com 
vários estudantes juntos, para eles aprenderem passo a passo’. Acho que 
foi mais por esse motivo, porque eu sou uma pessoa que tem muita 
vergonha de falar sobre esse assunto. Ainda ter que falar sobre esse 
assunto, com uma pessoa que eu não conheço, e aí ter mais uns dois, três 
escutando [...] Mais por esse motivo mesmo. Tanto que eu nem voltei para 
pegar os resultados dos exames que eu já tinha feito. Por isso mesmo que 
eu não fui, pelo fato de ter que ir até lá, ir com o psicólogo ou com o médico 
e ter mais dois, três escutando, daí não fui.  Isso ia só me deixar mais 
nervosa, com estresse. Então, melhor não ir, não me estressar.” (M7). 

 

A dificuldade para recordar a situação de violência  

 

O seguimento ambulatorial traz a lembrança do ocorrido que gera uma gama 

de sentimentos como angústia, tristeza, sofrimento, contribuindo para a não adesão 

a este seguimento: 

 

“Na primeira vez que eu fui ao hospital, eu estava muito mal, muito 
machucada, quase desmaiada. Daí, quando eu soube que tinha que voltar, 
eu me senti mal, porque eu não queria mais voltar pelo motivo que eu fui, de 
como cheguei lá. Porque tudo que eu falava, que eu contava, eu começava 
a chorar. Me passava tudo de novo o que aconteceu comigo e eu não 
queria mais lembrar [...] Toda vez que eu olhava e olho para os pedidos dos 
exames e encaminhamentos, eu começo a lembrar do que me aconteceu. 
Me dá aquela tristeza, vontade de chorar.” (M3).  
 
“Fui ao seguimento mais duas vezes, fazer a coleta de sangue, os exames. 
Cada vez que eu ia, eu não gostava de ficar contando a história, toda vez 
tinha que repetir tudo de novo.” (M4).  
 
“Depois de uns 20 dias, eu voltei para pegar os resultados dos exames. 
Todos os resultados foram negativos. Daí eu tinha que voltar novamente, 
falei que não ia voltar e não voltei. Muito demorado o atendimento e ter que 
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ficar contando a história tudo de novo para um monte de gente, eu não 
queria mais. Eu tinha até uma consulta já agendada no ginecologista antes 
de tudo isso, eu nem fui nele porque não queria mais passar por tudo isso 
de novo.” (M6). 
 
“Você chega ali na recepção, você tem que contar a história tudo de novo, 
porque ninguém me deu um papel lá do posto. Eles me fizeram contar a 
mesma história que eu já tinha contado para mais de 15 pessoas, lá no 
posto. Tive que contar lá no hospital também, daí, toda vez que você chega 
na recepção, conta de novo. Já estou com trauma, vou lá e conto de novo a 
mesma história para mulher que repassa para outra pessoa e, no 
consultório médico, tive que contar tudo de novo.” (M6). 
 
“Não voltei. Contar tudo de novo? Não, já tem um protocolo, eles já têm 
uma pasta com tudo o que passei, então eles sabem, não tem que ficar 
perguntando de novo, é só eles terem mais capacidade de ler o que está 
escrito, isso é maçante. Eu sentia nojo de lembrar. Senti muita pressão no 
atendimento. Já é terrível ter que lembrar, eu estava frágil. Daí eu penso, 
por isso que muitas mulheres não voltam. Não voltam por te mandam de um 
lugar paro o outro, todo mundo fica sabendo da história e a mulher não quer 
isso, nenhuma mulher quer saber disso.” (M6). 
 
“A perita do IML chegou e perguntou de novo o aconteceu comigo, tive que 
contar tudo de novo mais uma vez. Daí chega outra pessoa e pergunta tudo 
de novo. Isso incomoda muito.” (M7). 
 
“O perito do IML, quando chegou lá, a enfermeira já tinha coletado meu 
depoimento, ele coletou de novo, então essa questão de falar, você dá 
depoimentos em vários lugares, para inúmeras pessoas, acho que devia ser 
uma coisa que serve para todos.” (M8). 
 
“Vou ficar indo no hospital para que? Só para ficar me irritando? Eles me 
deram um papelzinho, mas eu perdi esse papel. Eu não estou a fim de 
lembrar, porque, se eu vou lá, fico lembrando o que aconteceu. Fico irritada 
por causa da demora também. Fico muito nervosa, muito ansiosa, 
revoltada. No hospital, eu estava sozinha e eu estava lembrando toda hora 
do que aconteceu, se eu voltar lá, vou ficar lembrando de novo. Ficam 
perguntando, e eu não gosto de ficar falando.” (M11). 
 
“O perito do IML demorou para chegar, tive que ficar sem roupa, esperando 
ele chegar. Depois tive que contar tudo de novo e era um homem. Poxa! 
Passou pela primeira pessoa, é só anotar que o outro já fica sabendo o que 
aconteceu [...] parece que eles pensam que é mentira da gente, [...] dá a 
impressão que eles não acreditam na gente, de tanto que tem que contar a 
mesma história.” (M6). 

 

A frágil corresponsabilização entre a mulher e o profissional de saúde 

 

Os depoimentos também revelam uma frágil corresponsabilização entre os 

profissionais de saúde e as mulheres que sofreram violência sexual, o que pode ter 

dificultado a finalização do seguimento ambulatorial:  

 

“[...] fiz os exames que tinha que fazer, tudo certinho e daí eles me 
liberaram. Falaram que tinha que fazer um acompanhamento para fazer os 
exames de sangue. Os médicos residentes me atenderam e eles não 
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falaram muita coisa. Só falaram sobre os exames que eu tinha que fazer: 
‘eu vou te encaminhar agora ali, para a sala de tomografia’. Só falaram isso 
e me deixaram esperando em uma sala, depois voltaram. Quem falou 
certinho comigo sobre os medicamentos foram as enfermeiras. Falaram o 
porquê eu tinha que tomar os remédios. Isso me explicaram muito bem, a 
importância de tomar e foi só isso.” (M1). 
 
“Eu acho também que eles não explicaram bem sobre o retorno. Deviam 
dizer: ‘você tem que fazer tal e tal exame’ e se ia precisar ou não repetir o 
exame ginecológico. Mas não falaram nada, não explicaram que tipo de 
exames que eu tinha que fazer dali para frente. Acho que, se eu soubesse, 
teria voltado. Na hora também, a gente está muito nervosa, com a cabeça 
longe.” (M2). 
 
“Daí falaram: ‘volte daqui seis meses de novo’. O conselho tutelar 
encaminhou para o psicólogo, daí eu e minha mãe fomos. Depois da 
primeira sessão, eu não queria ir mais, achei desnecessário, ir lá, sair de 
casa só para conversar, converso em casa [...] A psicóloga ligou, e eu não 
queria ir, mas acabei indo, mas foi uma sessão só. Daí ficou por isso 
mesmo.” (M4). 
 
“Falaram que a gente ia fazer aquele exame e aí, depois de seis meses, a 
gente teria que voltar, algo assim. Que eu faria de novo o exame, para ver 
se não deu nada, algo de errado. Que a aids fica escondida e, depois de 
seis meses, pode aparecer. Algo assim que uma mulher me explicou, no 
primeiro atendimento.” (M9). 
 
“Minha cabeça estava a mil no primeiro dia. A única coisa que eu lembro é 
que eu tinha que fazer os exames para ver como estava minha saúde no 
momento. Que eu tinha que voltar depois de três meses para tomar vacina, 
fazer exames e ver se tinha mais alguma coisa depois de seis meses que 
também não lembro o que era.” (M11). 
 
“Eles não me explicaram direito sobre os retornos, fiquei meio perdida. No 
primeiro dia, eles me deram todos os remédios. Escreveram em um papel o 
dia para eu voltar. Eu fui para ver os resultados dos exames e para ver se 
eu estava bem. Eles me perguntaram se eu estava tomando os remédios 
direitinho. Como eu estava bem, me encaminharam para o psicólogo. Eu 
falei que não queria, que eu estava me sentindo melhor, aí ela falou que, se 
eu quisesse voltar, eu poderia, mas daí eu não voltei.” (M3). 
 
“E eles não falaram em retorno nenhum, na verdade, eu não entendi direito, 
eu acho. Eu fui atendida lá e comecei também um tratamento com o 
psicólogo. Fui encaminhada pelo hospital daqui. Fui uma vez no hospital, 
não me explicaram direito que eu tinha que voltar.” (M2). 
 
“Eu voltei, ela só olhou os exames que eu tinha feito, disse que estava tudo 
certo e perguntou se eu queria ir ao psicólogo, mas eu não quis, eu achava 
que não precisava. Sinceramente, eu não voltei mais porque achava que 
estava tudo certo. Os exames sempre davam certo, daí eu não voltei mais.” 
(M4). 
 
“Então eu até voltei lá para pegar os resultados desses exames, que era 
beta HCG, que eu não entendi que era para ver se estava positivo ou 
negativo. Tanto é que, quando eu voltei na outra consulta, ela pegou o 
papel, disse que estava tudo bem e só. Eu achava que não tinha mais 
necessidade de voltar lá, eles também não me ligaram, não entraram em 
contato comigo.” (M5). 
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“Fui encaminhada para o posto para tomar as duas doses de benzetacil. 
Depois voltei na outra consulta e o médico que me atendeu viu os exames e 
disse que eu tinha melhorado, que não tinha nada de errado. Por isso eu 
não fui mais. Achei que estava tudo certo comigo, já que os exames deram 
tudo certo. Fui só duas vezes lá. Acho que não me explicaram muito bem 
que eu tinha que voltar. Aí, como não me pediram mais, eu não voltei.” 
(M3). 
 
“Ah, como eu fiz alguns exames e ela disse que não tinha nada, eu não me 
senti com vontade de voltar. Para que eu ia voltar? Para ela não falar nada 
de novo e aquele bando de pessoas me olhando? Não quis voltar.” (M6). 
 
“Como a doutora disse que o último exame era só por garantia não me 
preocupei tanto mais, não ia alterar os outros que deu tudo bem, eu sei 
dentro de mim que está tudo bem, se os outros deram bem, esse seria só 
por garantia mesmo.” (M8). 
 
“A moça me falou que eu tinha que fazer um acompanhamento por seis 
meses no hospital. Não lembro se era a assistente social. Daí eu falei: ‘mas 
porque tudo isso?’ Daí ela falou que eu ia voltar e falar com a doutora que 
me atendeu e que ela ia me explicar certinho. Sabe, até que, depois que 
tinha passado seis meses, eu voltei lá, mas a moça da recepção não soube 
me informar direito. Eu não sabia se eu tinha mais consulta, ela disse que 
não tinha mais necessidade de eu ir no hospital, que não tinha mais 
consulta. Daí eu nem voltei mais.” (M5). 

 

A dificuldade para adesão aos medicamentos prescritos  

 

O seguimento ambulatorial prescinde a necessidade de uma terapêutica 

medicamentosa, que conduz a mulher à vivência de efeitos colaterais indesejáveis, 

os quais podem vir a contribuir – além da falta do acolhimento e das fragilidades da 

rede – para a não adesão da mesma ao seguimento ambulatorial: 

 

“Na verdade, nem terminei de tomar todos os remédios porque me fizeram 
muito mal. Eu tomava ele e passava mal, jogava fora, vomitava, me dava 
muito sono. Parei de tomar, não estava mais aguentando e não voltei mais.” 
(M3). 
 
“Passei muito mal com os medicamentos. Eu tomei o coquetel só uns três 
dias, me dava muito enjoo, vontade de vomitar, eu falei para ela que não 
tinha tomado, pois, sempre que eu tomava, eu passava muito mal.” (M4). 
 
“Esses medicamentos que eu tinha que tomar em casa dava muito enjoo. A 
médica até falou: ‘olha, esses medicamentos são muito fortes, eles vão dar 
um mal-estar em você, é normal do remédio e, se você passar muito mal, 
você volta aqui e fala comigo’. Só o cheiro já me enjoava, eu até tenho ele 
aqui. Só de abrir a caixinha, eu já enjoo, só pelo cheiro do remédio.” (M5). 
 
“O mais difícil para mim foram os remédios. [...] é um medicamento muito 
pesado, e eu tive que ficar mais ou menos duas semanas com 
acompanhamento por alguém. Minha mãe e meu namorado ficaram, porque 
era direto enjoo, do nada eu desmaiava.” (M7). 
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“Foi horrível, tomei durante 28 dias o coquetel. Me dava enjoo e tontura. Eu 
nunca tive problema em tomar remédio, mas, depois desses que me fizeram 
tanto mal, com tanto efeito colateral, eu não consigo mais tomar remédios. 
Parece que qualquer um que eu vou tomar vai me fazer mal, muito ruim.” 
(M8). 
 
“Tomar a medicação retroviral é insuportável. Eu só tomei tudo porque não 
queria ficar doente. Tomei uns trinta dias sem falhar e isso me fez muito 
mal. Você fica sentindo mal-estar o tempo todo. Você sente o cheiro do 
remédio na pele, no xixi, fica até na sua roupa, é insuportável. Muito enjoo, 
minha cabeça girava, era como se eu tivesse entrado em coma. Eu tomava 
dois comprimidos, de 12 em 12 horas. Não podia falhar um dia, porque 
pode causar resistência, isso eles deixaram bem claro para mim.” (M10). 

 
“A primeira semana foi horrível. Eu sou gorda, eu amo comer e eu tinha nojo 
da comida, dava diarreia, fiquei fraca, fiquei com diarreia os 28 dias, mas 
não deixei de tomar um dia sequer.” (M11). 

 

Além dos efeitos colaterais, as mulheres relatam que a apresentação 

farmacêutica dificultou a ingestão dos medicamentos antirretrovirais: 

 

“[...] quando eu voltei para casa, eu não tomei os remédios. Tentei tomar 
uns dias, mas um dos comprimidos era muito grande, eu não conseguia 
engolir. Ele era bem grande, doía a garganta para tomar.” (M2). 
 
“Além dos efeitos colaterais, as pílulas eram muito grandes; umas amarelas 
e outras brancas, nossa! Me embrulhavam o estômago.” (M5).  

 

Mesmo não tendo participado integralmente do seguimento ambulatorial, as 

participantes deste estudo revelam o desejo de retomar a vida. A categoria “A busca 

da mulher pela superação da violência sexual sofrida” traduz os “motivos para” 

relacionados à superação da agressão sofrida.  

 

A busca da mulher pela superação da violência sexual sofrida  

 

As mulheres deste estudo têm como expectativa superar as consequências 

da violência sexual sofrida. Para isso contam com o apoio de membros da família, 

amigos:  

 

“Estou tentando viver. Porque, se você ficar pensando na coisa, você não 
vive. Agora eu já estou melhor, eu consigo falar no que aconteceu. Na 
verdade, não tem como voltar ao normal, sempre tem um detalhe. Não é 
como se nada tivesse acontecido, porque eu não sou a mesma pessoa de 
antes e jamais vou voltar a ser. Posso superar o que aconteceu, mas 
infelizmente não vou voltar a ser como antes.” (M10). 

 
“Agora, eu já estou bem melhor, eu consigo falar para você o que 
aconteceu.  Parece um filme que passa na minha cabeça, é como se não 
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tivesse acontecido comigo. Eu tive um acompanhamento com um 
psicólogo.” (M1). 

 
“Hoje minha vida é outra. Tenho que seguir em frente.” (M3). 
 
“Quero voltar a ser como antes, manter a confiança da minha família de 
novo. Eu quero esquecer tudo isso. Esquecer a gente não esquece, mas 
não quero ficar lembrando. Não vou deixar isso atrapalhar a minha vida, não 
quero ficar mal.” (M4). 

 
“Eu acho que o que me leva para frente é meu filho, eu tenho que acordar 
cedo, criar ele, é só eu e ele, tenho que me manter forte.” (M6). 

 
“A vida muda, mas eu estou tentando procurar o lado bom disso tudo. Vai 
ser difícil, eu sei. Eu tomo cuidado, estou sempre com alguém. As pessoas 
estão mais próximas a mim, isso foi o lado bom. [...] quero minha vida de 
volta.” (M10). 
 
“Agora já está bem melhor. Minha filha e meu marido são motivos que me 
fazem querer ir em frente e não só ficar pensando naquilo. Até então a 
gente não estava casada, estava só namorando, aí a gente casou, tem a 
nossa casa, são coisas assim que te fazem ir para frente.” (M9).  
 
“Eu não quero deixar de sair por causa desse cara. Agora eu estou 
querendo fazer coisas diferentes que antes eu não fazia. E acho que eu já 
superei. Eu superei. Vou voltar a sair com minhas amigas.” (M11). 

 

A mulher que sofreu a violência sexual, após o enfrentamento das 

dificuldades para retomar sua vida, busca ressignificá-la. O estudo e o trabalho são 

apontados como elementos norteadores desse novo sentido a ser alcançado: 

 

“Eu quero fazer muita coisa ainda. Quero fazer faculdade e, na verdade, eu 
queria um mundo melhor, sabe, mas isso é difícil. Quero pensar no meu 
lado pessoal, no profissional. Quero me formar, fazer muito ainda. Quero 
dar apoio às outras pessoas. Depois de toda essa trajetória de vida que eu 
tive, quero ajudar outras pessoas. É isso.” (M1). 
 
“Eu quero continuar estudando. Quem sabe um dia, eu perca esse medo 
que tenho e consiga sair com meus amigos? Quero viver normal igual a 
antes.” (M2). 
 
“Quero estudar, tenho que estudar [...] (risos). Quero ser igual à maioria das 
pessoas que têm uma melhor condição de vida. Essas coisas assim, quero 
fazer faculdade de odontologia, quero ser dentista.” (M4). 
 
“Agora eu quero voltar a estudar, na verdade, eu sei que eu preciso.” (M5). 
 
“Quero voltar a estudar, fazer faculdade. Arrumar um emprego porque eu 
estou desempregada.” (M6). 
 
“Agora o que eu mais quero é trabalhar em um hospital. Penso agora em 
terminar meus estudos. Trabalhar é o que me ajudou a não desabar. Se 
Deus quiser, agora em junho, eu termino o curso, quem sabe, depois, faço 
uma faculdade? Acho que foi isso que me tirou de casa, trabalhar, ajudar os 
outros.” (M7). 
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“Eu continuei a minha vida. Eu já tinha planejado com meu namorado de 
fazer o cursinho pré-vestibular, a gente fez, estudou junto e fizemos as 
provas juntos. Acho que a gente está conseguindo seguir a vida, eu estou 
bem, estou de um jeito que eu não achava que poderia estar.” (M8). 
 
“Ainda quero fazer uma faculdade.  [...] quero voltar a estudar, fazer 
faculdade, ou me especializar na minha área mesmo, eu sou confeiteira, 
algo assim [...] Eu quero fazer alguma coisa, mas ainda não sei o que.” 
(M9). 
 
“Quero me formar, tenho que estudar, eu tenho 26 anos, mas, até os 50, eu 
tenho muito o que fazer, não sei se quero me casar, nunca tive esse sonho. 
Quero trabalhar, quem sabe um dia, vou ter meu próprio negócio?” (M10). 
 
“Eu quero me formar, ganhar dinheiro e poder ajudar as pessoas, os 
orfanatos. Mas agora eu sei que tenho que estudar, me formar, queria 
trabalhar, porque eu estou ficando maluca sem trabalhar, não quero ficar 
sozinha aqui em casa.” (M11). 

 

Mesmo tendo abandonado o seguimento ambulatorial, após a reorganização 

e recuperação física e mental do trauma sofrido, algumas mulheres procuram os 

serviços de saúde, demonstrando preocupação com a sua saúde: 

 

“Como eu não terminei os exames nos hospitais, eu procurei o serviço de 
saúde depois. Tento sempre fazer mais exames, cuidar da saúde.” (M7). 
 
“Eu marquei com a minha ginecologista esses dias, contei por cima para ela 
e ela me pediu os exames, daí vou fazer e levar o resultado para ela.” (M8). 
 
“Eu resolvi procurar o médico particular, pagar a consulta, os exames, ao 
invés de ficar esperando. Porque o atendimento é péssimo, é demorado e é 
muito confuso. Aí você vai em um particular, que te tratam com mais 
cordialidade e te deixam mais à vontade. Você se sente bem melhor.” 
(M10). 

 

5.2 TIPIFICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVIVDA 

 

A possibilidade de o pesquisador compreender os fenômenos sociais, por 

meio da identificação dos “motivos porque” e “motivos para”, que permeiam as 

ações e projeções dos indivíduos no mundo social, pode se dar mediante a 

tipificação. Trata-se de um esquema teórico que possibilita a interpretação de 

situações únicas, vividas por cada indivíduo, que tem origem em motivos peculiares 

com fins característicos e sentido social específico (Schütz, 2012).  

A mulher em situação de violência sexual que não aderiu ao seguimento 

ambulatorial é “aquela que, ao procurar os serviços da rede de atendimento, não se 

sente acolhida pelos profissionais que a atendem, revive a violência sofrida na 

delegacia e sente-se constrangida diante dos profissionais de saúde. Tem 
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dificuldades para recordar a situação de violência, revelando a frágil 

corresponsabilização entre ela e os profissionais de saúde e dificuldades para aderir 

aos medicamentos prescritos, devido aos efeitos colaterais. Busca a superação da 

violência sofrida, contando para isso com o apoio de familiares e amigos. Espera 

ressignificar sua vida por meio da volta aos estudos e ao trabalho”. 



 

6 DISCUSSÃO
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, a compreensão da experiência de mulheres que vivenciaram a 

situação de violência sexual, que iniciaram o seguimento ambulatorial e o 

interromperam tem como fio condutor a Fenomenologia Social de Alfred Schütz. 

Além disso, a interpretação dessa experiência fundamenta-se em evidências 

relacionadas à temática. 

A trajetória da busca pelo atendimento nos equipamentos policiais e de saúde 

para o cuidado da situação de violência sofrida remete à realidade social vivenciada, 

que é denominada por Schütz de mundo da vida. Esta trajetória coloca a mulher em 

uma situação que não a deixa esquecer o episódio violento ao qual foi submetida.  

A realidade social apresenta-se para o ser humano em um tempo e espaço 

que o permite viver em meio a objetos que lhe são familiares, os quais não necessita 

questionar na vida prática. Esta é a atitude natural, que interessa ao pesquisador por 

constituir a base das ciências sociais (Schütz, 2009). 

Nos depoimentos sobre o atendimento realizado pelos profissionais dos 

serviços, fica evidente o desconhecimento destes quanto à rede de cuidados às 

pessoas em situação de violência sexual, o que levou as mulheres a peregrinarem 

em busca de atenção, além de terem que esperar por longo tempo pelo atendimento 

que, na maioria das vezes, não correspondeu às suas expectativas.  

A rede de atendimento às mulheres que vivenciam a violência sexual 

compõe-se de organizações e serviços disponíveis na comunidade que podem 

contribuir com a assistência, a exemplo das Delegacias da Mulher, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, do Instituto Médico Legal, do 

Ministério Público, das instituições como casas-abrigo, dos grupos de mulheres, 

entre outros (Brasil, 2012a).  

O fluxo e os problemas de acesso e de manejo dos casos, em cada nível da 

rede, devem ser debatidos e planejados periodicamente, visando à criação de uma 

cultura que inclua a avaliação do atendimento. Ademais, é imprescindível a 

sensibilização de gestores da saúde, no sentido de propiciar condições para que os 

profissionais possam oferecer atenção integral às mulheres em situação de violência 

sexual e às suas famílias, como também aos autores das agressões em todos os 

níveis do SUS (Brasil, 2012a). 
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O que fica evidente é que a desarticulação intersetorial e a atenção 

disponibilizada pelos serviços são elementos que, muitas vezes, constituem 

barreiras para o enfrentamento da violência sexual sofrida pela mulher. Estudos de 

abrangência nacional e internacional corroboram a questão da necessidade de 

articulação entre os serviços da rede de atenção à mulher que vivencia a violência 

sexual, além de citarem as várias deficiências desses serviços que afetam a 

qualidade do atendimento (Menezes et al., 2014; Gomes et al., 2012; Signorelli et 

al., 2013; Muganyizi et al., 2011). 

Cabe lembrar que a rede de atenção à mulher em situação de violência deve 

estar preparada para o seu acolhimento desde a porta de entrada do SUS – a 

Unidade de Atenção Básica –, perpassando as unidades de emergência e hospitais 

até os serviços especializados.  

Neste sentido, um estudo conduzido em São Paulo, Brasil, com profissionais 

dos três níveis de atenção à saúde, delegacias especializadas e distritos policiais 

avaliou o atendimento às mulheres em situações de violência sexual, considerando 

o espaço físico, o fluxo dos serviços e a percepção dos profissionais em relação às 

usuárias. Constatou-se que, tanto nas unidades básicas como nos hospitais, não 

havia fluxo específico para mulheres com queixa de violência. A falta de privacidade 

para o atendimento das mulheres nestes serviços dificultou a abordagem da 

experiência vivida, fazendo com que o primeiro contato da usuária com o serviço 

fosse marcado pela impessoalidade (Villela et al., 2011). 

O estudo acima citado tece comentário sobre os fluxos específicos de 

atendimento, incluindo espaços reservados e equipes preparadas, fatos que podem 

influenciar a baixa procura pelo serviço, motivada por constrangimento da mulher em 

busca de ajuda. Os profissionais dos serviços de emergência não consideravam o 

pronto socorro um local específico para esse tipo de atendimento, atribuindo a 

responsabilidade aos serviços especializados (Villela et al., 2011). 

Uma investigação realizada com representantes de serviços que integram a 

Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência na cidade de Salvador, 

Bahia, Brasil, ressaltou que o processo de interação entre os vários setores inscritos 

na Rede de atendimento à mulher em situação de violência sexual só se 

concretizará por meio da obtenção do conhecimento mútuo, o que envolve 

informações sobre suas competências, atribuições, localização, tramitação interna e 

externa, bem como horários de funcionamento do serviço. A dificuldade de 
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articulação entre as instituições que atendem essas pessoas pode estar associada a 

pouca percepção, por parte dos profissionais, de que a vivência da violência 

representa um problema de saúde individual e coletiva (Menezes et al., 2014).  

Salienta-se a necessidade da busca por estratégias de divulgação das 

instituições que integram a Rede de atenção às pessoas em situação de violência 

sexual. Isso poderá ser feito facilitando o acesso a informações, acerca da rotina de 

cada serviço, aos profissionais de saúde e das delegacias e à população em geral, 

com vistas à melhoria do acesso da mulher a esses serviços.  

Nesse sentido, o estudo de Menezes et al. (2014) revelou que muitos serviços 

não sabiam lidar com a situação de violência sexual e não conheciam o sistema de 

referência. O conhecimento acerca dos serviços existentes e seu funcionamento dá 

suporte para o desenvolvimento de ações com vistas à prevenção, notificação, 

registro, encaminhamento e acompanhamento das mulheres em situação de 

violência em todas as etapas, favorecendo, assim, a continuidade da assistência e o 

aumento da credibilidade no serviço (Menezes et al., 2014). 

Em Salvador, Bahia, Brasil, um estudo com profissionais da rede de serviços 

de atendimento às pessoas em situação de violência sexual mostrou que muitos 

desconheciam os serviços que podem auxiliar as mulheres no enfrentamento deste 

agravo, bem como a importância da articulação dos serviços em rede. Salientou que 

a articulação intersetorial requer recursos humanos qualificados e conhecedores da 

existência de outros serviços, de suas competências e do papel da rede no 

enfrentamento da violência. Destacou também a necessidade de estabelecer uma 

dinâmica de trabalho favorável que lhes permita espaços de comunicação com 

outros serviços (Gomes et al., 2012). 

É preciso que todos os serviços de orientação ou atendimento tenham pelo 

menos uma listagem com endereços e telefones das instituições componentes da 

rede. Essa lista deve ser conhecida por todos os colaboradores dos serviços, 

permitindo que profissionais envolvidos no atendimento às vítimas de violência 

sexual e usuários de modo geral tenham acesso a ela sempre que necessário e que 

possam conhecê-la, independentemente de situações emergenciais (Brasil, 2012a). 

Signorelli et al. (2013) analisaram o acolhimento de mulheres que vivenciaram 

a violência doméstica e mostraram que o itinerário de peregrinação na rede de 

atendimento inclui consultas e exames em Unidades Básicas, Unidades de Pronto 

Atendimento, Instituto Médico-Legal, Centros de Referência Especializada, Centros 
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de Atenção Psicossocial e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. 

Embora tal itinerário não devesse ser considerado negativo, pois se trata de suporte 

fundamental, pode inibir e desmotivar a continuidade da assistência. A mulher terá 

de recorrer a várias instituições, enfrentar filas longas e se expor a diferentes 

profissionais que, muitas vezes, não são qualificados para atuar nessa situação 

peculiar e para fazer o registro consistente sobre o caso com competência, evitando, 

dessa forma, que a mulher tenha que relatar inúmeras vezes o ocorrido.  

O despreparo para o acolhimento da mulher em situação de violência sexual 

pode ser observado também em serviços de referência do Brasil e de outros países.  

Uma pesquisa realizada em um serviço especializado para o atendimento de 

mulheres em situação de violência sexual, de Alagoas, Brasil, mostrou que mulheres 

com história de estupro relataram que a morosidade e falta de estrutura física para o 

atendimento produziram cansaço, estresse, desconforto e dor. As mulheres 

mencionaram, sobretudo, a falta de privacidade para conversar com o profissional 

sobre a história do estupro e que o acolhimento era realizado em local inapropriado, 

dificultando o diálogo com o profissional, principalmente por deixá-la mais 

constrangida e sujeita a ter sua história propagada no serviço (Barros et al., 2015). 

Na Tanzânia, África, uma investigação mostrou as deficiências dos serviços 

de atenção à mulher em situação de violência sexual. Evidenciou-se que as 

participantes do referido estudo relataram a falta de organização interna e de 

confiabilidade nos serviços, traduzidas por barreiras na acessibilidade e 

disponibilidade desses serviços para seu atendimento. Ressaltou-se o tempo 

despendido em espera, tanto em relação aos profissionais de saúde como aos 

médicos do IML. A falta de preparo do serviço de emergência para o atendimento na 

situação de estupro também foi enfatizada neste estudo (Muganyizi et al., 2011). 

Considerando a complexidade da situação de violência a que as mulheres 

foram expostas, salienta-se a importância de os serviços terem como meta a 

qualidade do atendimento.  

Esta atitude foi defendida em Barcelona, na Espanha, por meio de um estudo 

conduzido em um hospital clínico que realiza o atendimento às vítimas de violência 

sexual. Tal estudo considerou como padrão de qualidade no atendimento a essa 

clientela três pontos-chave: o primeiro refere-se ao tempo de espera para o 

atendimento, que dever ser inexistente, pois a mulher deve ser atendida 

imediatamente a sua chegada ao serviço e em local reservado. O segundo diz 
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respeito ao tempo de espera para a chegada do médico legista, que não pode 

ultrapassar 45 minutos e, por fim, o tempo total de atendimento não pode durar mais 

do que três horas (Santiñá, Ríos, Céspedes, Martínez, 2014). 

Ainda que haja precariedade dos serviços que compõem a rede institucional, 

desconhecimento e despreparo por parte dos profissionais envolvidos no 

atendimento às pessoas que vivenciam a violência sexual, é preciso colocar em 

evidência a essência do exercício profissional – o cuidado com o outro. Nesse 

sentido, o cuidado requer proteção e acolhimento dessa mulher com vistas a criar 

espaços para ela dar sentido à experiência vivida, de modo a ajudá-la a superar a 

agressão sofrida (Vilella et al., 2011). 

Tal premissa vai ao encontro da Política Nacional de Humanização (PNH), 

instituída em 2003, que estimula, entre outras questões, a comunicação entre 

trabalhadores e usuários, com vistas à construção de processos coletivos de 

enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, as quais geram comumente 

atitudes e práticas desumanizadoras, desdobrando-se na fragilização da autonomia 

e da corresponsabilização dos profissionais de saúde em seu trabalho, bem como 

dos usuários no cuidado de si. Um dos eixos norteadores da PNH é colocar em 

prática a matriz estruturante do SUS no cotidiano dos serviços de saúde (Brasil, 

2013).  

Aqui se demarcam os princípios fundamentais do sistema, que devem ser 

minuciosamente considerados, em especial em grupos vulneráveis, como as 

mulheres vítimas de violência sexual. A universalidade – entendida como o direito da 

mulher em acessar o serviço –, a integralidade – no que tange à conectividade da 

rede e à valorização da natureza multidimensional do sujeito – e a equidade – 

considerando que a mulher, ao ser vítima de violência sexual, reflete uma iniquidade 

de gênero que merece ser considerada de modo singular pelos profissionais e 

serviços de saúde.  

Colocar em prática a PNH implica um processo de corresponsabilização do 

cuidado – entre trabalhador de saúde e mulher vítima de violência sexual –, 

fortalecendo a relação intersubjetiva produtora de vínculos de confiança, com 

possíveis desdobramentos na adesão desta mulher ao seguimento ambulatorial. 

A PNH, ao trazer à tona a importância de se repensar a organização das 

ações e serviços de saúde propõe como diretriz deste rearranjo o acolhimento que, 
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em virtude de estar fragilizado no atendimento às mulheres do presente estudo, 

associa-se sobremaneira à não adesão destas ao seguimento ambulatorial. 

A relação da mulher que sofreu agressão sexual com os profissionais que 

compõem a rede de atendimento mostra uma fragilidade nas relações face a face, 

estabelecidas entre ela e os profissionais que a atendem. Fato que, no presente 

estudo, constituiu-se em barreira para que ela concluísse o seguimento ambulatorial.  

Rememorando os pressupostos da fenomenológica social de Alfred Schütz, 

salienta-se que a compreensão do outro, no mundo social, ocorre a partir das 

relações sociais estabelecidas entre os seres humanos, sendo a mais forte a do tipo 

face a face. Esta promove uma relação de comunidade, na qual os participantes 

estão conscientes um do outro, ou seja, se voltam um para o outro (Schütz, 2009). 

Fica claro que o modo como o profissional voltou-se para atender a mulher 

em situação de violência sexual e a atenção dispensada a ela fizeram com que esta 

percebesse descaso e falta de empatia no atendimento. De fato, vários estudos 

apontam a postura profissional frente ao atendimento à mulher em situação de 

violência. A sensação de que o serviço não dá credibilidade às suas histórias, 

somada à falta de privacidade e adequação do acolhimento, afasta a mulher do 

serviço e se contrapõe à diretriz de acolhimento e humanização que deveria orientar 

a organização das práticas assistenciais no âmbito do SUS (Vilella et al., 2011). 

Pesquisa realizada em Alagoas, Brasil, mostrou que os profissionais 

apresentavam dificuldades em relação à abordagem dos casos de violência sexual e 

emitiam juízo de valor, fazendo uso de linguagem inadequada para abordar a 

mulher. Salienta-se a necessidade de enfermeiros e demais profissionais da saúde 

repensarem sua postura e estabelecerem, nestes casos, uma escuta sem censura, 

visto tratar-se de uma situação em que a mulher se sente envergonhada e 

estigmatizada (Barros et al., 2015).  

Ainda sobre a postura profissional nos serviços de atenção à mulher em 

situação de violência, um estudo Angolano revelou que, ao atenderem a mulher com 

queixas de abuso sexual pelo parceiro, os profissionais de saúde emitiam juízos de 

valor e demonstravam desconhecimento acerca da dinâmica da violência. Desse 

modo, desconsideraram o relato da mulher e culpabilizaram-na e, assim, realizavam 

práticas negativas de assistência às mesmas. Ressaltou-se que uma das 

dificuldades dos profissionais no acolhimento às vítimas de violência, principalmente 

a sexual, consiste em romper com preconceitos relacionados aos valores culturais e 
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morais para oferecer uma assistência acolhedora e humanizada (Nascimento et al., 

2014). 

Nesse sentido, o estigma social por ter sido estuprada remete ao acervo de 

conhecimentos da mulher que a leva a interpretar a situação vivida e expressar 

sentimentos como revolta, tristeza, vergonha, constrangimento, entre outros. 

Remete também aos profissionais que, além da formação técnica, podem ter em sua 

bagagem de conhecimentos preconceitos, valores morais que podem ser 

exteriorizados no momento do atendimento nas situações de estupro. 

Salienta-se a relevância do contexto cultural em que os seres humanos estão 

inseridos. A Fenomenologia Social de Alfred Schütz nos leva a refletir sobre o modo 

como interpretamos os objetos e as situações no mundo da vida. Toda interpretação 

do mundo se baseia em um acervo de conhecimentos prévios a nossa existência. 

Tomamos ciência deles por meio de membros do grupo social mais próximo a nós 

(pais, amigos, mestres) e neste acervo incluímos nossas experiências vividas 

(Schütz, 2009).  

Vários depoimentos do presente estudo expressaram sentimentos como 

angústia, tristeza, sofrimento, emergidos ao relatar, inúmeras vezes, nas delegacias 

e nos serviços de saúde, os detalhes da agressão sofrida. Com base nos relatos 

apresentados, conclui-se que estes sentimentos parecem ter contribuído 

sobremaneira para a não adesão ao seguimento ambulatorial. Tal achado foi 

corroborado por Signorelli et al. (2013), que apontaram sentimentos negativos 

vivenciados por mulheres que tiveram que reviver os momentos angustiantes da 

agressão sofrida a cada retorno ao serviço. 

As lembranças da violência sofrida parecem atrapalhar o entendimento da 

importância da realização do tratamento. A literatura aponta que os fatores 

psicológicos constituem-se em importantes obstáculos para a adesão ao seguimento 

ambulatorial. Algumas mulheres situam o desânimo, a falta de esperança, os 

sentimentos negativos e as lembranças da violência como dificuldades para a 

continuidade do tratamento (Procópio et al., 2014). 

Tais sentimentos devem ser considerados pelos profissionais no seguimento 

ambulatorial porque podem provocar resposta de medo e sensação de desamparo, 

visto que a saúde mental das mulheres pode ser afetada pela agressão sexual. 

No estudo de Oliveira e Meneguel (2012), evidenciou-se a presença de 

intenso sofrimento emocional e sintomas de estresse pós-traumático após a situação 
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de violência. Depressão, angústia, tentativa de evitar a recordação do evento e 

contato com locais ou pessoas são sentimentos e situações que emergem após a 

exposição a um evento traumático.  

Pesquisa em um serviço especializado de atendimento a vítimas de violência 

sexual em Campinas, São Paulo, acompanhou 67 mulheres e constatou que 21,2% 

delas apresentaram sintomas de transtorno pós-traumático; 19,2%, de depressão 

moderada a grave e 63,5%, depressão mínima ou leve. Além disso, 9,6% das 

mulheres manifestaram sintomas de desesperança moderada ou grave e 73%, 

mínima ou leve (Machado et al., 2011). 

O estudo de Jina e Thomas (2013) ressaltou a importância das intervenções 

de saúde mental junto às mulheres em situação de violência sexual que têm uma 

maior carga de transtorno de estresse pós-traumático. Os autores mencionaram que 

a terapia cognitivo-comportamental tem se mostrado eficaz para a prevenção e 

tratamento desse transtorno.  

A despeito da relevância em considerar o transtorno pós-traumático e suas 

implicações na saúde mental, observa-se que a maioria dos serviços especializados 

prioriza os sintomas físicos, secundarizando os sentimentos e suas repercussões na 

qualidade vida da pessoa que vivenciou a violência sexual (Nascimento et al., 2014). 

Um estudo realizado na Inglaterra, com 25 centros de referência a vítimas de 

violência sexual, constatou que 46% dos serviços realizavam alguma avaliação 

sobre os riscos para desordens mentais dos pacientes, embora não contassem com 

um profissional de saúde mental. Dos entrevistados, 62% relataram dificuldades em 

realizar encaminhamentos para os serviços de atendimento à saúde mental devido à 

burocracia (Brooker e Durmaz, 2015).  

Diante do exposto, salienta-se que os aspectos psicológicos podem 

comprometer o seguimento ambulatorial de mulheres que sofreram violência sexual. 

Além disso, conforme os depoimentos deste estudo, a repetição da história do 

evento agressivo pode comprometer ainda mais o estado psicológico da mulher. 

Assim, estratégias assistenciais devem ser pensadas pelos serviços de atendimento 

à mulher que experienciou a violência sexual, com vistas a poupá-la de ter que 

recordar repetidamente um fato que lhe causa desconforto psíquico e emocional 

importante. 

Nesta perspectiva, um hospital de Barcelona, na Espanha, definiu em seu 

protocolo de atendimento que o médico legista e o ginecologista devem realizar a 
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visita à mulher em conjunto, de modo a coordenar as ações, poupando-a da 

repetição da história da agressão e da duplicidade dos exames, especialmente o 

ginecológico (Santiñá, Ríos, Céspedes, Martínez, 2014). 

Destaca-se a importância da comunicação verbal a ser estabelecida, no 

momento do atendimento, entre os profissionais da rede e a mulher em situação de 

violência. Esta, quando intencional, dotada de um propósito, permitirá a 

compreensão da subjetividade da mulher, direcionando ações que correspondam às 

suas necessidades, incluindo o suporte emocional. 

Os sentimentos expressos pelas mulheres do presente estudo remetem ao 

modo como significam a experiência vivida. Para a Fenomenologia Social de Alfred 

Schütz, a fim de atribuir significado à experiência, o homem assume uma atitude 

reflexiva, voltando-se intencionalmente para tal experiência. Este significado vem 

articulado com a compreensão que ele tem do outro com o qual convive. A 

compreensão do outro se torna possível, uma vez que ele exterioriza por meio do 

corpo psicofísico sua subjetividade (Schütz, 2009). 

Considerando a fragilidade emocional da mulher ao chegar ao serviço, torna-

se necessário sistematizar as informações relatadas com vistas a evitar o seu 

desgaste ao reviver a situação de violência, sempre que tiver que descrevê-la. 

Desse modo, as anotações, que incluem o preenchimento da ficha de notificação e 

prontuários, devem ser realizadas com esmero, visto que esses documentos serão 

importantes para consultas posteriores, evitando sofrimento da mulher ao relembrar 

a dolorosa experiência da violência sexual (Sousa et al., 2015). 

Um estudo realizado em São Paulo, Brasil, descreveu a implantação de um 

modelo de atenção à violência contra mulher e salientou como princípios 

fundamentais um ambiente acolhedor com privacidade, assegurando o atendimento 

em salas fechadas, com encontros privativos, além da garantia do sigilo, que inclui a 

manipulação do prontuário, visando à segurança dos envolvidos. Inclui, ainda, o 

desenvolvimento de vínculos de confiança, o que requer atitude de respeito para 

com a mulher, ao se demonstrar interesse pela sua situação, e um procedimento de 

escuta, sem julgamento da história narrada (D’Oliveira et al., 2009).  

Há ainda que se pensar no preparo e na disponibilidade de profissionais para 

o preenchimento adequado das informações fornecidas pela mulher nos impressos 

destinados ao registro do atendimento. Isso pode evitar, em consultas 

subsequentes, a abordagem de questões que já deveriam ter sido registradas. 
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No Estado de São Paulo, Brasil, estudo com serviços que referiram prestar 

atendimento de emergência às mulheres que sofrem violência sexual mostrou que a 

maior parte desses serviços referiu preencher a ficha de notificação compulsória. 

Contudo, os participantes mencionaram várias dificuldades para preenchê-la, 

especialmente devido à sobrecarga de trabalho e à incompreensão acerca da 

importância dessa notificação no contexto da atenção integral às mulheres que 

sofrem violência sexual. Os autores salientaram a necessidade de melhoria da 

formação continuada dos profissionais, para que incorporem a ficha de notificação 

como parte do atendimento às mulheres, bem como a devida valorização desse 

atendimento entre as várias atribuições dos serviços de saúde (Souza et al., 2015). 

Cabe acrescentar que as limitações para o atendimento à mulher em situação 

de violência, que incluem o despreparo das unidades de saúde no nível primário, 

secundário e terciário e dos profissionais envolvidos, devem ser consideradas como 

situações que podem estar contribuindo para a não adesão dessa mulher ao 

seguimento ambulatorial.  

Destaca-se aqui a tese geral de reciprocidade de perspectivas, pressuposto 

teórico da Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Esta se refere à apreensão do 

conhecimento como socialmente distribuído, com graus de clareza e familiaridade, 

segundo o sistema de significação que depende da situação biográfica de cada um 

(Schütz, 2009).  

Mesmo em situações biográficas distintas, na situação de violência sexual, 

faz-se necessário, na relação face a face estabelecida entre profissionais e mulheres 

agredidas sexualmente, o intercâmbio de perspectivas, buscando-se a 

simultaneidade de consciências que se voltam para a mesma ação almejada por 

ambos – o cuidado. 

Outra questão relevante a ser considerada no atendimento às mulheres em 

situação de violência diz respeito ao conceito de gênero. As mulheres referem esta 

questão por meio de suas queixas de constrangimento, vergonha, humilhação e 

vitimização, tanto nas delegacias como nos serviços de saúde.  

Um estudo que trata da violência de gênero mostrou que descaso, 

desinteresse e despreparo de policiais para atender a mulher podem gerar 

insatisfação com o atendimento, mesmo nas delegacias especializadas. Isso porque 

se constata em seus quadros funcionais a presença de profissionais do sexo 
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masculino que nem sempre estão sensibilizados para tratar a questão da violência 

sexual (Bandeira, 2014).  

Pesquisa realizada na região Sul do Brasil mostrou fatores que contribuíram 

para que muitas mulheres em situação de violência não procurassem o atendimento 

nas delegacias. Entre esses fatores, ressaltam-se as queixas do atendimento pelos 

órgãos policiais, a impunidade dos agressores nos processos judiciais, assim como 

a baixa credibilidade na polícia (Oliveira e Meneguel, 2012). 

Em Salvador, Bahia, em seus depoimentos, 11 mulheres que participaram de 

um estudo sobre a situação de violência doméstica e familiar consideraram que não 

encontraram na rede de atendimento o acolhimento e a proteção de que 

necessitavam, pois foram culpabilizadas pela situação de violência e tratadas como 

rés ao denunciarem a situação. A morosidade, o descaso e a indiferença com que 

foram atendidas nas delegacias impactaram negativamente sua dignidade e 

autoestima, com repercussões na saúde física e emocional (Tavares, 2015). 

As atitudes inadequadas dos profissionais reproduzem os preconceitos e as 

posturas sexistas que permeiam as relações sociais entre os sexos e perpetuam as 

desigualdades entre homens e mulheres. Isso reforça a experiência emocional de 

vulnerabilidade nas mulheres agredidas, criando um círculo vicioso entre violência 

interpessoal e violência institucional, e impede que os serviços cumpram a sua 

vocação de interromper a cadeia de produção de violência. Transformar a mulher 

que sofre violência em culpada, tratando-a com indiferença ou com insensibilidade, é 

participar desse processo (Vilella et al., 2011). 

No estudo de Osis et al. (2013), os delegados, embora reconhecessem o 

direito das mulheres de solicitarem a interrupção da gestação resultante da violência 

sofrida, tendiam a não considerar como suficiente a palavra delas para comprovar o 

estupro. A atitude de considerar necessário fazer a verificação da veracidade da 

informação dada pela mulher reflete as marcas de imposição de gênero 

consolidadas em nossa sociedade, as quais levam à dúvida quanto à palavra das 

mulheres em muitas circunstâncias. 

Nesse contexto, os serviços de saúde e delegacias configuram-se em 

espaços privilegiados, onde os princípios da perpetuação da dominação masculina 

são elaborados e impostos. A violência contra a mulher constitui-se em um 

fenômeno social persistente, multiforme e articulado por facetas psicológicas, morais 

e físicas. Suas manifestações são maneiras de estabelecer uma relação de 
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submissão ou de poder, implicando sempre situações de medo, isolamento, 

dependência e intimidação para a mulher (Bandeira, 2014). 

Diante dessas questões, faz-se necessário refletir sobre o tipo de acolhimento 

e tratamento dispensado às essas mulheres agredidas, assim como ampliar o 

entendimento sobre as situações de violência de gênero nas delegacias (Bandeira, 

2014; Tavares, 2015). 

Além da questão de gênero, outro aspecto levantado pelas participantes 

deste estudo que influenciou a mulher a considerar o atendimento constrangedor foi 

a necessidade de percorrer várias delegacias até conseguir ser atendida.  

Estudos nacionais reportam que o fato de as delegacias de mulheres no 

Brasil funcionarem somente em horário comercial dificultou a denúncia por aquelas 

que trabalhavam e impediu que esse recurso fosse acionado nos períodos que 

concentram a maior parte dos episódios de violência – noites e fins de semana. De 

modo geral, os serviços policiais não são adequados para acolher a mulher que 

vivenciou a violência sexual (Osis et al, 2013; Vilella et al., 2011).  

O estudo de Villela et al. (2011), a partir da análise do relato dos profissionais 

envolvidos no atendimento à mulher em situação de violência, mostrou que o fluxo 

entre os distritos policiais e a delegacia de mulheres nem sempre é satisfatório, pois, 

se uma mulher procura o distrito em feriados ou fins de semana, é orientada a 

esperar até o próximo dia útil para dirigir-se à delegacia de mulheres, o que a deixa 

desamparada no momento de risco.  

Um estudo sobre as condições de funcionamento das delegacias 

especializadas no atendimento às mulheres aponta a perspectiva de delegados 

sobre as atribuições e o papel dessas delegacias no atendimento às mulheres que 

sofrem violência sexual. Dos participantes somente 39,8% afirmaram que havia uma 

sala privada para atender as mulheres, 33,8% relataram que o atendimento era 

realizado pelo delegado, 39,7% pelo escrivão e 22,2% pelo investigador. 

Considerando-se a realidade dessas delegacias, na qual qualquer pessoa pode 

estar presenciando e/ou escutando o relato da mulher, ressalta-se a dificuldade que 

ela tem para discorrer sobre a violência sexual. Para muitas mulheres, esse 

constrangimento pode configurar-se como uma violência, comparável ao próprio 

estupro (Osis et al., 2013). 

Na Tanzânia, África Oriental, um estudo revelou sentimentos de desrespeito, 

injustiça, raiva e humilhação de mulheres em situação de violência frente ao 
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atendimento prestado nas delegacias. As participantes salientaram como barreiras 

no caminho percorrido após o evento de agressão a indisponibilidade dos serviços 

policiais em determinados horários, o longo tempo de espera para o atendimento, a 

falta de resolubilidade, coordenação, organização interna, recursos e informações 

(Muganyizi et al., 2011). 

Evidenciou-se, nos depoimentos das participantes, a pouca capacitação dos 

profissionais das delegacias para o atendimento das mulheres em situação de 

violência. O estudo de Osis et al. (2013) remete às principais barreiras enfrentadas 

pelas delegacias de mulheres para o atendimento de casos de violência sexual. 

Entre as barreiras, destacam-se as relacionadas à falta de pessoal, capacitação 

periódica, além da falta de integração entre os serviços da rede de atenção à 

mulher. 

Outro estudo brasileiro, realizado em Porto Alegre, Brasil, no setor de 

Psicologia de uma Delegacia de Mulheres, reportou a necessidade de capacitação 

de seus profissionais. Ressaltou que o número de delegacias especializadas no 

Brasil vem aumentando, contudo a formação de profissionais para atuação nesta 

área ainda é escassa e necessita de investimentos (Gadoni-Costa et al., 2011). 

O atendimento profissional inapropriado interfere negativamente no processo 

de enfrentamento da violência por parte das mulheres, já que estas tendem a não 

retornarem ao serviço para o acompanhamento da situação. Um estudo conduzido 

em Salvador, Bahia, mostrou que as mulheres em situação de violência queixaram-

se do atendimento profissional e relataram o constrangimento a que foram 

submetidas, o que se configura como violência institucional. Os autores destacam a 

relevância do preparo profissional para lidar com este fenômeno de tamanha 

importância e complexidade (Gomes et al., 2013). 

Além da capacitação técnica dos profissionais que atuam nas delegacias, há 

necessidade de incorporação dos princípios da humanização da assistência às 

mulheres em situação de violência nesse cenário. O atendimento humanizado deve 

iniciar-se na recepção da mulher na delegacia, prosseguindo durante a coleta dos 

dados para o Boletim de Ocorrência até o encerramento do caso (Soares et al., 

2013). 

Além do constrangimento na delegacia, a mulher foi exposta a outras 

situações que considerou vexatórias no serviço de saúde. A identificação da 

agressão nos pedidos de exames clínicos, a submissão ao exame ginecológico 
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previsto no protocolo de atendimento e, até mesmo, o fato de esse exame ter sido 

realizado por um profissional do sexo masculino e, muitas vezes, na presença de 

acadêmicos inibiram esta mulher a prosseguir com o acompanhamento ambulatorial. 

O registro da agressão sexual, como justificativa do pedido de exames 

laboratoriais, foi considerado constrangedor pelas mulheres, pois referiram que se 

sentiram expostas diante de funcionários sempre que voltavam para o seguimento 

ambulatorial. Nesse sentido, salienta-se a importância de atentar para as questões 

éticas que incluem o direito de privacidade e confidencialidade da mulher em não 

querer expor para terceiros a situação de violência sexual.  

No Reino Unido, o atendimento à pessoa em situação de violência sexual tem 

como prerrogativa a segurança e a privacidade, consideradas elementos 

importantes no cuidado às pessoas que foram agredidas sexualmente. Tendo em 

vista vivenciarem uma situação angustiante e se sentirem envergonhadas em falar 

sobre o assunto, fazem-se necessárias atitudes profissionais respaldadas na 

empatia, sensibilidade e ética (Cybulska, 2013). 

O atendimento de pessoas em situação de violência sexual exige o 

cumprimento dos princípios de sigilo, de ética e segredo profissional. O 

compromisso de confidência é fundamental para conquistar a confiança necessária 

não só à revelação da situação como à continuidade do atendimento. O sigilo no 

atendimento deve ser garantido, principalmente pela postura ética dos profissionais 

envolvidos, e isso inclui a atenção com as anotações em prontuários, pedidos de 

exames, além do resguardo da situação da pessoa na comunicação entre os 

membros da equipe (Brasil, 2012a). 

Outro ponto importante nos depoimentos das mulheres participantes do 

presente estudo diz respeito ao desconforto ao terem que fazer exame ginecológico, 

sobretudo quando realizado por profissional do sexo masculino e na presença de 

acadêmicos.  

O estudo de Oliveira e Meneghel (2012) também destaca que algumas 

mulheres que foram estupradas queriam ser atendidas por ginecologistas do sexo 

feminino e recusaram o atendimento realizado por profissionais do sexo masculino. 

Diante disso, muitas foram embora sem ser atendidas, sem fazer os exames 

laboratoriais e sem receber os medicamentos. Além disso, os profissionais de saúde 

não cogitaram a anotação dos dados de identificação para a busca ativa destas 

mulheres, por meio da visita domiciliar. 
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Salienta-se que, em uma consulta ginecológica de rotina, a mulher, muitas 

vezes, mostra-se constrangida com a presença de acadêmicos. Certamente este 

constrangimento pode ganhar dimensões muito mais significativas quando o objetivo 

da consulta for avaliar a mulher que sofreu abuso sexual. 

Uma pesquisa realizada no interior de Minas Gerais apontou, entre as 

principais justificativas para a rejeição da presença de acadêmicos durante a 

consulta ginecológica, o relato de vergonha e perda de privacidade, assim como o 

aumento do tempo da consulta e o desconforto causado pelo fato de o estudante ser 

do sexo masculino. Ressaltou-se que a necessidade de inserir o estudante na 

prática médica não pode extrapolar a autonomia das pacientes em relação à escolha 

de quem irá prestar seu atendimento. Salientou-se a importância de as instituições 

de ensino médico evitarem grupos com número excessivo de estudantes, 

mesclarem estudantes de gêneros diferentes na tentativa de evitar o 

constrangimento causado pela diferença de sexo (Rio et al., 2013). 

Na Austrália, um estudo sobre a percepção de mulheres no serviço de 

ginecologia e obstetrícia ressaltou a relevância de informar as mulheres acerca da 

presença dos estudantes em seus cuidados. O estudo evidenciou também que as 

mulheres sentiam maior nível de conforto quando já haviam tido experiência prévia 

com estudantes e quando os exames ginecológicos e obstétricos eram realizados 

por acadêmicos de medicina do sexo feminino (Carmody et al., 2011).  

O reconhecimento da violência sexual como um importante agravo à saúde e 

violação dos direitos humanos tem exigido dos profissionais envolvidos no 

atendimento desse agravo ações de cuidado que não sejam apenas instrumentais, 

mas também voltadas para a subjetividade. É preciso deixar virem à tona os 

sentimentos, as aflições, os medos, os fantasmas, evidenciados na interação com o 

outro. O profissional, ao acompanhar a mulher vítima de violência, deve lançar sobre 

ela o olhar sensível, hermenêutico, com postura de abertura, flexibilidade e de 

escuta atenciosa (Labronice et al., 2010). 

As questões ligadas ao fato de ser mulher e ao não acolhimento por parte dos 

profissionais nas instituições policiais e de saúde remetem ao pressuposto de que as 

relações humanas são intersubjetivas, o que permite a ambos – profissionais e 

mulheres –, influenciar e ser influenciado, compreender e ser compreendido. Nesse 

sentido, salienta-se que a intersubjetividade pressupõe que o significado vivenciado 
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na singularidade seja ao mesmo tempo vivenciado com os outros, deixando de ser 

puramente individual para configurar um sentido social (Schütz, 2009). 

A comunicação deficitária estabelecida no atendimento é revelada nos 

depoimentos, que mostraram que a importância da realização do seguimento 

ambulatorial não foi bem percebida pelas mulheres. Após análise do conteúdo 

expresso nas falas das mulheres, evidencia-se que várias são as razões que podem 

estar contribuindo para que elas não apreendam tal importância. Estas razões estão 

inscritas no contexto do atendimento, que as faz esperar muito tempo para serem 

atendidas; na falta de ênfase dada pelos profissionais acerca da necessidade do 

seguimento ambulatorial e no longo tempo de acompanhamento requerido nos 

casos de violência sexual. 

Salienta-se a importância do seguimento ambulatorial, considerando que a 

violência sexual repercute na saúde física, desde o risco de contaminação por 

doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, até gravidez indesejada, 

agravando o quadro já traumático. Somam-se a isso os riscos para a saúde mental, 

que incluem quadros de depressão, síndrome do pânico, ansiedade e distúrbios 

psicossomáticos (Brasil, 2012a). 

Considerando que o seguimento ambulatorial é um direito assegurado à 

mulher pelo serviço público de saúde, torna-se fundamental a atenção máxima dos 

profissionais envolvidos no atendimento. Nesse sentido, deve-se garantir a 

abordagem interdisciplinar com a integração de ações voltadas para o atendimento 

às pessoas em situação de violência sexual nos serviços de saúde (Brasil, 2012a). 

Situações importantes foram aqui mostradas, que incitam mulheres em 

situação de violência sexual a não dar continuidade ao seguimento ambulatorial. 

Como já mencionado, há necessidade de intervenção profissional para minimizar os 

impactos da interrupção do tratamento.  

Um estudo realizado em um Centro de Referência de São Paulo analisou 

dados de 2005 e 2006, evidenciando que, nesses anos, 51,7% e 63,3%, 

respectivamente, das mulheres agredidas sexualmente não concluíram o 

tratamento, apontando falhas importantes por parte do serviço de referência no que 

diz respeito à continuidade do seguimento ambulatorial (Ramos, Medicci, Puccia, 

2009).  

Oliveira e Meneghel (2012) também comentam os fatores que podem estar 

contribuindo para a descontinuidade do seguimento ambulatorial. Entre eles, citaram 
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queixas de mau atendimento no que diz respeito à falta de escuta pelos profissionais 

e de informações sobre o tratamento. Os autores mostraram que, em algumas 

situações, as usuárias saíram do serviço sem atendimento, ficando vulneráveis à 

infecção pelo HIV e às consequências do sofrimento e trauma emocional que 

experimentaram. 

A investigação realizada por Trigueiro et al. (2015), em Curitiba, Paraná, 

mostrou que apenas 19,54% das mulheres completaram o seguimento ambulatorial. 

Este achado remete à reflexão acerca do risco de saúde a que estas mulheres estão 

expostas, considerando os agravos decorrentes da violência sexual e a necessidade 

de estratégias de atendimento que as motivem a finalizarem o tratamento. 

A continuidade do seguimento ambulatorial requer o aconselhamento 

adequado das mulheres, sobretudo nos primeiros atendimentos, com o correto 

preenchimento dos prontuários, disponibilidade de acesso às informações sobre a 

importância do tratamento e busca ativa das mulheres pelo serviço de referência 

(Ramos, Medicci, Puccia, 2009).   

Outro ponto importante nos depoimentos da presente pesquisa relaciona-se 

às dificuldades que as mulheres apresentaram, em função dos efeitos colaterais, 

para aderir ao uso dos medicamentos antirretrovirais.  

No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que a adesão à profilaxia 

antirretroviral é um dos fatores principais na redução do risco de transmissão da 

infecção pelo HIV. A não adesão ao esquema antirretroviral está diretamente 

relacionada ao risco de falha da profilaxia e de surgimento de cepas virais 

multirresistentes. Quanto maior a interferência dos antirretrovirais nas atividades 

cotidianas e mais incômodos forem os efeitos colaterais, menor a adesão à 

profilaxia. A adesão também pode ser prejudicada se a comunicação e o vínculo 

entre a pessoa que sofreu violência sexual e o profissional de saúde forem 

inadequados (Brasil, 2012a). 

Ramos et al. (2009), por meio de uma pesquisa, mostraram que 70% das 

mulheres em situação de violência não completaram a profilaxia para o HIV. Os 

efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais foram apontados como o motivo 

principal da interrupção do tratamento. 

Também os estudos de Procópio et al. (2014) e Oliveira e Meneguel (2012) 

evidenciaram que a maioria das participantes referiram efeitos colaterais 

relacionados à profilaxia do HIV, tais como vômitos, diarreia, desmaio. Referiram 
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também a vergonha e o medo de rejeição social, sentimentos esses que podem ter 

impactado na não adesão ao tratamento. 

A não adesão à PEP, devido aos efeitos colaterais dos medicamentos, 

constitui uma problemática também descrita na literatura internacional (Krause et al., 

2014; Arend et al., 2013; Abrahams e Jewkes, 2010). 

Nos Estados Unidos, um estudo retrospectivo que avaliou dados de 143 

mulheres que tiveram indicação para a PEP, no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2011, mostrou que 86,7% aceitaram inicialmente o tratamento, 

entretanto apenas 27,4% concluíram a terapêutica prescrita para os 28 dias. Os 

autores ressaltaram que os efeitos colaterais dos medicamentos foram a razão para 

a interrupção do tratamento (Krause et al., 2014). 

Na África do Sul, uma pesquisa com mulheres que realizaram a PEP também 

menciona que sintomas como diarreia, náuseas e vômitos, inapetência dificultaram a 

adesão à profilaxia antirretroviral (Arend et al., 2013). 

Outra investigação envolvendo 29 mulheres sul-africanas atendidas em 

serviços de agressão sexual mostrou as barreiras relacionadas ao uso da PEP após 

estupro, relatando que a adesão à profilaxia antirretroviral constituiu-se em uma 

experiência complexa e desafiadora. Os efeitos colaterais das drogas foram a 

principal barreira relatada pela maioria das participantes. Além disso, o medo de ser 

culpada pelo estupro, o conhecimento insuficiente sobre a necessidade do 

tratamento e a fraca rede de apoio social também contribuíram para a não adesão 

(Abrahams e Jewkes, 2010). 

Além dos efeitos colaterais, outra questão que merece destaque e influencia 

sobremaneira a adesão ao tratamento refere-se à complexidade do esquema 

terapêutico prescrito, o qual inclui um grande número de medicamentos cuja 

apresentação farmacêutica dificulta a ingestão e que devem obedecer a horários 

rígidos (Procópio et al., 2014).  

Procópio et al. (2014) salientam que o tratamento pode representar uma 

continuação do sofrimento causado pela violência, considerando a fragilidade da 

pessoa, o que requer do profissional habilidades para orientá-la quanto ao uso dos 

medicamentos.  

Outro aspecto envolvido na não adesão à PEP diz respeito aos preconceitos 

e estigmas relacionados ao HIV/AIDS. As pessoas que sofreram violência sexual 

muitas vezes preferem omitir o fato de que tomam os remédios para evitar 
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questionamentos. Geralmente, selecionam cuidadosamente as pessoas que podem 

tomar conhecimento dessas circunstâncias e do tratamento profilático após a 

agressão sexual (Procópio et al., 2014). 

O estudo de Arent et al. (2013) ressaltou que os enfermeiros podem ajudar a 

melhorar a qualidade do atendimento às pessoas em situação de violência sexual, 

contribuindo para aumentar a probabilidade de adesão à PEP. Isso poderá ser feito 

por meio da individualização do tratamento. Esta inclui oferecer apoio emocional 

maximizando os efeitos positivos da terapêutica, encorajando-as a revelarem suas 

experiências com os medicamentos e oportunizando tempo e espaço para a 

exposição de problemas resultantes do evento agressivo. 

Para diminuir os casos de não adesão à terapia antirretroviral, faz-se 

necessário esclarecer na primeira avaliação da pessoa em situação de violência 

sexual os efeitos adversos mais comuns relacionados ao esquema terapêutico, bem 

como formas de minimizá-los, que incluem: medicamentos sintomáticos e adoção de 

estratégias para a melhoria do bem-estar durante a utilização desses medicamentos. 

Recomenda-se realizar uma nova avaliação da pessoa que recebeu a prescrição da 

PEP na primeira semana após o início da profilaxia, com vistas a rever a ocorrência 

de efeitos adversos para que a mesma seja tolerada até o final das quatro semanas 

de tratamento, reforçando, nesse momento, a necessidade de adesão. Assim sendo, 

ressalta-se a importância da conscientização da pessoa sobre a necessidade da 

profilaxia, utilizando medidas práticas, fazendo os ajustes necessários e oferecendo 

permanente apoio (Brasil, 2012a). 

Após refletir sobre sua trajetória em direção ao atendimento, a mulher 

exterioriza suas expectativas, considerando que o impacto deixado pela violência a 

faz ressignificá-la e seguir em frente. 

Para compreender a ação das mulheres que sofreram violência sexual, a 

Fenomenologia Social de Alfred Schütz nos remete ao contexto motivacional cujos 

significados levam o ser humano a agir. Salienta-se a importância da comunicação 

estabelecida na interação que permite a interpretação do significado subjetivo 

(Schütz, 2009). Os “motivos para” da ação dessas mulheres em direção ao 

seguimento ambulatorial foram evidenciados por meio da comunicação entre a 

pesquisadora e as participantes. 

Ao repensarem sobre a experiência da violência sexual, as participantes 

deste estudo expressaram suas expectativas que traduzem os “motivos para” 
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relacionados à tentativa de superação do evento agressivo. A fim de superarem os 

impactos da violência, elas contam com o apoio de familiares e amigos. Esse apoio 

foi fundamental para que almejassem retomar os estudos e o trabalho. As mulheres 

referem a preocupação com a saúde, o que as faz procurar os serviços de saúde 

para avaliação.  

Os achados da presente investigação estão em consonância com os 

resultados de um estudo realizado em um Serviço de Atendimento Especializado e 

uma Delegacia da Mulher, em Guarapuava, Paraná, com mulheres em situação de 

violência sexual. Tal estudo mostrou que as mulheres tinham o desejo de retomar 

sua vida, investindo no trabalho e na continuidade dos estudos, com vistas a 

conquistar autonomia sobre a própria vida. Apesar dos danos provocados pela 

violência sexual no bem-estar das mulheres vitimadas, a preocupação das 

participantes da pesquisa na continuidade do cuidado dos filhos foi fundamental para 

que dessem continuidade à vida após o trauma. Apesar do sofrimento causado pela 

violência, as mulheres conseguiram compreender a necessidade de enfrentamento 

da situação. Para isso recorreram também aos familiares, amigos para ampará-las, 

sendo esse apoio fundamental para superação da violência sofrida (Fornari, 2014). 

Em Salvador, Bahia, uma investigação com mulheres que sofreram violência 

conjugal de uma comunidade apoiada por uma Organização Não Governamental – 

ONG mostrou que o apoio religioso, de familiares, de amigos e de ONGs permitiu às 

mulheres se sentirem amparadas, favorecendo a recuperação de sua autoestima e a 

viabilização da retomada de suas vidas. Esse apoio foi considerado como elemento 

que as empoderou para o enfrentamento da situação de violência sofrida, seja 

fundamentado no emocional, no espiritual, no material ou mesmo por meio de 

informações recebidas (Gomes et al., 2015) 

Outra pesquisa realizada em uma Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher, no Sul do Brasil, apontou as estratégias bem-sucedidas utilizadas pelas 

mulheres para o enfrentamento da violência. Entre essas estratégicas destacou-se o 

diálogo com amigos, familiares e colegas de trabalho. O trabalho foi uma estratégia 

relatada pelas mulheres como meio de ocupar a mente com outro assunto que não a 

violência (Santos, Moré, 2011). 

Também uma investigação realizada no hospital da Universidade Federal do 

Amazonas sobre a percepção de jovens mulheres sexualmente agredidas acerca 

das consequências da violência para a saúde física, emocional e comportamental 
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delas mostrou que as que receberam apoio familiar e social desenvolveram 

comportamentos resilientes e enfrentaram melhor os efeitos adversos da violência 

(Martins, 2011). 

Em Chicago, Estados Unidos, um estudo com mulheres adultas afro-

americanas que sofreram algum tipo de agressão sexual revelou que aquelas que 

mencionaram ter mais acesso e utilização de redes de apoio social relataram menos 

sintomas de depressão e estresse pós-traumático do que as mulheres com menos 

apoio. Os autores ressaltaram que, sendo a agressão social uma violação que tem a 

base em uma troca interpessoal, faz-se igualmente essencial uma conexão social 

para reparação dessa violação. Nesse sentido, o apoio social pode ajudar a diminuir 

a vergonha e criar uma sensação de segurança (Bryant-Davis et al., 2011). 

É importante salientar que as mulheres em seus depoimentos fazem menção 

ao apoio social formal e informal como suporte para ajudá-las a enfrentar os 

obstáculos que tiveram que transpor para superar o evento agressivo. Estes 

obstáculos começaram com as dificuldades relatadas frente ao primeiro 

atendimento, seguindo ao longo do tempo destinado ao acompanhamento de suas 

condições físicas e psicológicas. O seguimento ambulatorial incluiu o desgaste com 

a realização de exames laboratoriais e ginecológicos, assim como a convivência 

com os efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais.  

Mesmo tendo interrompido o seguimento ambulatorial, as mulheres 

demonstraram preocupação em cuidar de si e consideraram o apoio social 

fundamental para sentirem-se seguras, com autonomia para decidir sobre sua 

saúde. 

Um estudo realizado em Unidade Básica de Saúde que atua na lógica da 

estratégia de saúde da família, em São Paulo, mostrou que, para algumas mulheres 

em situação de violência, a possibilidade de frequentar o serviço de saúde pode 

constituir-se como o único canal de comunicação presente em sua realidade, sendo, 

para elas, uma possibilidade de enfrentamento das consequências da violência 

(Guedes, Fonseca, Egry, 2013). 

Quando a mulher retorna ao serviço com a intenção de cuidar das 

consequências da violência sexual na sua saúde, traz em seu acervo de 

conhecimentos a experiência do desacolhimento e do constrangimento sofridos nos 

atendimentos anteriores. Isso precisa ser ponderado pelos profissionais que atuam 
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nos serviços de saúde, considerando que estas mulheres necessitam de um olhar 

sensível e acolhedor para o atendimento de suas necessidades biopsicossociais.  

A análise interpretativa do esquema de tipificação da experiência da mulher 

em situação de violência, fundamentado na Fenomenologia Social de Alfred Schütz, 

permitiu responder às inquietações da pesquisadora e atingir o objetivo desta 

investigação. 

Frente às evidências desta pesquisa, a seguir, serão esboçadas as 

implicações para a prática da Enfermagem e desdobramentos atuais relacionados à 

temática, assim como será apresentada a conclusão.  

 



 

7 IMPLICAÇÕES PARA A 

PRÁTICA PROFISSIONAL E 

DESDOBRAMENTOS ATUAIS 

RELACIONADOS À TEMÁTICA
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A compreensão do fenômeno “não adesão ao seguimento ambulatorial por 

mulheres que experienciaram a violência sexual” sinaliza para a necessidade de 

reorganização da assistência no âmbito da rede de atenção à saúde da mulher em 

situação de violência. Neste contexto, salienta-se a necessidade de que os diversos 

pontos de atenção acessados por esta mulher estejam interligados e com 

profissionais qualificados para acolher e atender às singularidades das mulheres que 

vivenciam a situação de violência sexual.  

Em relação à gestão da rede de serviços de saúde, delegacias, IML, entre 

outras instâncias de atenção social, as evidências resultantes desta pesquisa 

apontam para a necessidade de promover a organização dos fluxos de atendimento 

com articulação entre os serviços.  

Além disso, os resultados deste estudo revelaram o desconhecimento, por 

parte dos profissionais, da rede em relação a este fluxo, o que mostra a relevância 

da implementação de estratégias de divulgação dos fluxogramas e competências 

dos serviços para os profissionais, assim como para o público em geral.  

Para divulgação do serviço, pode-se lançar mão de estratégias como 

distribuição nas instituições da rede de atenção e em outros locais públicos, 

(escolas, igrejas, ponto de ônibus, etc.) de fôlderes, cartazes e listas com a relação 

de serviços disponíveis para o atendimento à violência sexual. Tais ações 

promoveriam maior agilidade no atendimento às mulheres, evitando que elas 

peregrinassem em busca de cuidados sem resolução satisfatória das suas 

necessidades. 

O constrangimento que a mulher experienciou nos serviços de atendimento à 

violência sexual contribuiu para a não adesão ao seguimento ambulatorial. Esta 

evidência leva à reflexão acerca das questões de ética e postura profissional dos 

envolvidos no atendimento a essa mulher. 

Salienta-se a necessidade de os profissionais que atuam nos casos de 

violência sexual, especialmente com mulheres, atentarem para a relevância do 

princípio da privacidade, tanto no que concerne às dependências físicas destinadas 

ao atendimento, como no registro dos dados referentes ao evento.  
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Salas reservadas, com o mínimo de pessoas no momento da entrevista e da 

realização de exames, assim como o cuidado para não expor a mulher ao preencher 

as solicitações de exames e/ou ao registrar o ocorrido no prontuário, poderão 

minimizar o constrangimento da mulher que passou pela experiência da violência 

sexual. 

O prontuário constitui-se em um instrumento de comunicação entre os 

profissionais, portanto deve ser preenchido de modo objetivo e mais completo 

possível, evitando que a mulher se sinta constrangida ao ter que repetir várias vezes 

a mesma história, o que a faz reviver um momento considerado de sofrimento. 

Considerando o constrangimento referido pela mulher no atendimento 

prestado por médicos e enfermeiros, para aumentar a adesão ao seguimento 

ambulatorial, sempre que possível, procedimentos como o exame ginecológico e de 

corpo de delito devem ser realizados por profissionais do sexo feminino, Sobre a 

questão de inserção de acadêmicos, recomenda-se, além de que se obtenha o 

consentimento da mulher sobre a participação deles durante o atendimento e exame 

ginecológico, que se limite o número de participantes, respeitando o direito de 

privacidade da mulher. 

No relato das mulheres sobre a dificuldade relacionada ao uso das drogas 

antirretrovirais, chama a atenção a importância da qualidade das orientações 

fornecidas pelos profissionais de saúde às mulheres que farão uso desses 

medicamentos, com o intuito de aumentar a adesão à PEP. Para tal, salientam-se os 

cuidados com a ingestão dos mesmos, visando à minimização de seus efeitos 

colaterais. Isso inclui o fornecimento de medicamentos sintomáticos, orientações em 

relação aos alimentos mais indicados durante o tratamento e aqueles 

contraindicados, a importância da hidratação, dos cuidados com a pele, entre outros. 

A dificuldade para fazer uso desta medicação por 28 dias, apontada pelas 

participantes deste estudo, remete também à importância de os profissionais de 

saúde valorizarem as orientações acerca da necessidade de concluir a terapia 

medicamentosa para a prevenção de agravos à saúde, decorrentes da 

contaminação pelo HIV. 

Outro ponto evidenciado pelas mulheres que experienciaram a violência 

sexual refere-se à não apreensão da importância da continuidade do seguimento 

ambulatorial, especialmente na conclusão dos exames previstos no protocolo do 

serviço. Cabe ao profissional atentar para a orientação em relação à necessidade de 
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a mulher realizar todos os exames, considerando que a realização desses permite a 

identificação e o tratamento precoce de possíveis doenças e agravos resultantes do 

estupro, como doenças sexualmente transmissíveis, hepatites e gravidez, evitando 

danos irreversíveis à saúde da mulher. 

Dadas as consequências psicológicas que o estupro provoca na vida da 

mulher, o apoio psicológico emerge como uma ferramenta que dá suporte a ela para 

superar o momento vivido e ressignificar sua vida. Entende-se como suporte 

psicológico não só o atendimento formal realizado pelo profissional de psicologia, 

mas todo e qualquer apoio emocional fornecido à mulher pelos trabalhadores da 

saúde e jurídicos durante o seguimento ambulatorial. 

Neste contexto, salienta-se a necessidade da capacitação e sensibilização 

dos profissionais responsáveis pelo cuidado à mulher em situação de violência. O 

preparo do profissional para desenvolver ações de acolhimento, de intervenção 

clínica e psicossociais, nos casos de violência sexual, resultaria em atenção 

humanizada, resolutiva e individualizada. Esta modalidade de atenção, além de ser 

preconizada pelos princípios do SUS, favorece a comunicação e o desenvolvimento 

da relação de confiança e credibilidade dessa mulher com o serviço e profissionais 

envolvidos, gerando maior satisfação com o atendimento. 

Além dos benefícios para as mulheres, a sensibilização permite o profissional 

trabalhar os meandros da complexidade da agressão sexual, o que o auxilia a lidar 

com seus próprios preconceitos e estigmas sociais relacionados à questão de 

gênero que, certamente, interferem negativamente no atendimento às pessoas que 

passaram pela experiência da violência sexual. 

Salienta-se que tal sensibilização deve acontecer desde o início da formação, 

sendo a violência de gênero e sexual temas transversais dos currículos dos cursos 

de graduação nas áreas da saúde, jurídica e social.  

Ainda assim, faz-se necessária a educação permanente dos trabalhadores 

dos serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de 

violência sexual com vistas à transformação da prática. Essa capacitação, além de 

possibilitar a atualização do conhecimento técnico, deve viabilizar a discussão das 

questões de gênero e sexualidade no contexto da violência sofrida. Nesse sentido, a 

educação permanente oportuniza aos profissionais a identificação de falhas no 

atendimento e conscientização acerca das necessidades biopsicossociais dessas 

mulheres, o que pode resultar na melhoria da qualidade da assistência. 
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A qualidade da assistência pode contribuir para que a mulher supere a 

experiência da violência sexual e possa retomar sua vida. Salienta-se que esta 

expectativa expressa pelas mulheres deste estudo poderá se concretizar com o 

apoio dos profissionais que as atendem. Para tanto, a rede de atenção à mulher em 

situação de violência deve incluir parcerias com serviços que oferecem capacitação 

para o trabalho, atividades de recreação e lazer, além de oportunidades de preparo 

para o ingresso em cursos profissionalizantes. 

Os resultados deste estudo revelaram que não foi realizada a busca ativa das 

mulheres que abandonaram o seguimento ambulatorial para o acompanhamento 

dos agravos, decorrentes da violência sexual. A fim de aumentar a taxa de adesão 

ao seguimento ambulatorial, é preciso pensar em estratégias para viabilizar a busca 

ativa dessas mulheres pelos serviços especializados. Entre essas estratégias, 

destaca-se a organização de uma lista de nomes, endereços e telefones das 

mulheres em acompanhamento ambulatorial para posterior contato. Além disso, 

sugere-se a criação do cartão de seguimento ambulatorial, com uma cópia para a 

mulher, com registros das datas das consultas, dos exames e dos medicamentos 

prescritos. Este cartão facilitaria a busca ativa das mulheres que não comparecerem 

nas datas previstas para o seguimento ambulatorial. 

A complexidade circunscrita na situação de violência sexual requer um 

trabalho multiprofissional realizado na perspectiva interdisciplinar. O enfermeiro 

como membro da equipe multidisciplinar atua desde a porta de entrada do sistema 

de saúde, no acolhimento às pessoas em situação de violência sexual, até o 

atendimento especializado, desenvolvendo ações clínicas, de prevenção e de 

promoção da saúde. 

Destaca-se que o atendimento realizado pelo enfermeiro às mulheres em 

situação de violência requer sensibilidade para o cuidar que integra as dimensões 

biopsicossociais e espirituais. Especialmente para o enfermeiro, as evidências deste 

estudo apontam a importância de atentar para a falta de acolhimento referido pelas 

participantes. Sendo o acolhimento uma diretriz da Política Nacional de 

Humanização do SUS, o enfermeiro tem a responsabilidade de promover, junto à 

equipe multidisciplinar, a organização do serviço e a implementação de ações 

voltadas para o atendimento deste princípio. 

Este profissional, com formação essencialmente humanística, pode contribuir 

em todos os níveis de assistência à saúde para garantir a privacidade da mulher em 
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situação de violência sexual, de modo a minimizar o constrangimento durante o 

acolhimento nos serviços, nas consultas e exames.  

Diante das implicações apresentadas, evidencia-se que a não adesão ao 

seguimento ambulatorial pela mulher em situação de violência sexual está 

intimamente atrelada à falta de acolhimento por parte dos profissionais/ serviços 

acessados por ela após sofrer a violência.  

Associado a isso, salienta-se a ineficiência da rede de atenção a esta mulher, 

que, por não estar interligada, faz com que o itinerário percorrido por ela seja longo e 

dotado de sofrimento, obrigando-a a reviver inúmeras vezes em sua mente e pelos 

próprios profissionais o ato da violência, além de ter que refazer exames (inclusive 

invasivos) em diferentes pontos de atenção à vítima.  

Isso sinaliza que, ao buscar atendimento nos serviços que podem apoiá-la 

neste momento, a mulher se vê violentada novamente, em virtude das fragilidades 

inscritas nos agentes e agências concebidos ideologicamente como suporte para a 

mesma. 

Do início da realização do presente estudo até o momento atual, alguns 

desdobramentos já podem ser evidenciados, a exemplo de estratégias 

governamentais para superar tais entraves inscritos no atendimento às mulheres 

que experienciaram a violência sexual.   

Entre estas, destaca-se o recente “Programa Mulher: Viver sem Violência”, 

instituído em 2013, do qual participam o Ministério da Saúde (MS), da Justiça e a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres. O programa visa à reorganização dos 

serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual, de modo a 

integrar as ações dos profissionais de saúde e aqueles inscritos na segurança 

pública (Brasil, 2013). 

Nesta direção, foi instituída a Portaria Interministerial n. 288, de 25 de março 

de 2015, que estabelece orientações para organização e integração das pessoas 

que sofreram violência sexual pelos profissionais da segurança pública e de saúde, 

com ênfase para a questão da humanização no atendimento e acompanhamento a 

estas pessoas (Brasil, 2015a). 

Especificamente relacionado ao setor saúde, o MS estabeleceu, por meio da 

Portaria n. 1.662, de 2 de outubro de 2015, critérios para a habilitação de 

estabelecimentos para a coleta de vestígios de violência sexual. Entre estes, 

destaca-se a necessidade de que os locais específicos para o atendimento 
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multiprofissional às pessoas em situação de violência sexual funcionem 24 horas por 

dia, nos sete dias da semana, a fim de que a mulher seja acolhida pelos serviços de 

saúde tão logo acesse o mesmo (Brasil, 2015b). 

É critério também vigente a partir do presente ano que os estabelecimentos 

de saúde especializados em atender a mulher em situação de violência sexual 

disponham de espaços privados para o acolhimento, o registro de informações e 

coleta de vestígios, além da guarda provisória de vestígios, de acordo com as 

especificações técnicas em vigor pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2015b). 

Trata-se de um rearranjo dos serviços, no sentido de operacionalizar o 

atendimento a essas mulheres por meio da ação integrada da Secretaria de Políticas 

para as mulheres, do MS e do Ministério da Justiça, com vistas a implantar ações 

que transcendem o aprimoramento da coleta de vestígios de violência sexual.  

Neste sentido, busca-se também a ampliação dos fluxos e protocolos de 

atendimento à mulher, a integração dos serviços de referência em saúde, a 

articulação dos fluxos e protocolos de atendimento no campo da saúde e da 

medicina legal, o registro dos serviços de atendimento à violência sexual no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, a capacitação e qualificação dos 

profissionais que atendem esta clientela e a reforma/ampliação das instalações dos 

serviços de referência ao atendimento às mulheres violentadas sexualmente (Brasil, 

2015b). 
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A ação típica de não adesão ao seguimento ambulatorial mostrou-se na 

sensação de desacolhimento na rede de atendimento percebida pela mulher que 

experienciou a violência sexual. 

Na trajetória em busca de resolução de sua condição, a mulher percebeu o 

despreparo dos profissionais para lidar com os aspectos imbricados na situação de 

violência sexual. Nesse sentido, a falta de privacidade e a postura dos profissionais 

fizeram-na sentir-se constrangida. 

Também os efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais e a não 

apreensão sobre a importância dos exames e da PEP contribuíram sobremaneira 

para que esta mulher não aderisse ao seguimento ambulatorial. Mesmo não tendo 

concluído o acompanhamento, a mulher tem a expectativa de superar a violência 

sexual sofrida e retomar sua vida. 

Considerando as características da pesquisa fenomenológica, o 

desvelamento do fenômeno “não adesão ao seguimento ambulatorial por mulheres 

que experienciaram a violência sexual” se mostra como perspectival. 

Neste sentido, a abordagem da Fenomenologia Social de Alfred Schütz 

permitiu a produção de evidências que correspondem a um grupo de mulheres que 

vivem no mesmo tempo e espaço geográfico, com características culturais 

semelhantes que não são generalizáveis, constituindo-se na limitação deste estudo.  

Sugere-se a realização de outras pesquisas em outras realidades, com vistas 

a mostrar novas perspectivas de interpretação para a experiência de não adesão 

pela mulher que sofreu violência sexual ao seguimento ambulatorial. 

As evidências produzidas neste estudo a partir da perspectiva das mulheres 

que experienciaram a violência sexual e não aderiram ao seguimento mostraram 

pontos relevantes para serem discutidos por profissionais de saúde, que incluem a 

articulação entre os serviços que compõem a rede de atendimento e a melhoria do 

acolhimento, com valorização da relação intersubjetiva – entre a mulher e os 

profissionais – como um caminho para aumentar a adesão ao seguimento 

ambulatorial. 

Salienta-se que a Enfermagem, inscrita entre os diversos campos de saberes 

necessários para o debate e enfrentamento da violência contra a mulher, deve 

assumir-se como prática social que se dispõe a exercer uma ação política e ética 
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importante, no sentido de se corresponsabilizar no cuidado à mulher em situação de 

violência sexual, de modo que esta, acolhida, possa empoderar-se no seguimento 

ambulatorial preconizado para tais casos. 

Espera-se que as reflexões emergidas no presente estudo, atreladas às 

implicações vislumbradas pelo mesmo e aos desdobramentos já anunciados no 

contexto das práticas, somem esforços na direção do enfrentamento do importante 

problema de saúde pública pautado nesta investigação. 

Espera-se ainda que tais enfrentamentos se deem no campo da gestão, do 

ensino e da prática, envolvendo setores que transcendem o campo da saúde e que 

estão intimamente envolvidos na possibilidade de auxiliar na mudança do panorama, 

ainda complexo, da violência contra a mulher em nossa sociedade. 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Tatiane Herreira Trigueiro, sou estudante de Doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e gostaria de convidá-la a 

participar de um estudo realizado por mim, intitulado “Não adesão ao seguimento ambulatorial por 

mulheres que experienciaram a violência sexual: enfoque fenomenológico”.  

Este estudo tem como objetivo compreender os motivos da não adesão ao seguimento ambulatorial, 

por mulheres que experienciaram a situação de violência sexual.  

Sua participação nesta pesquisa pode contribuir para a conscientização da mulher, vítima de 

violência sexual, sobre a importância de realizar o seguimento ambulatorial, e, melhorar a qualidade 

da assistência e tratamento oferecido a você. 

Este documento foi elaborado em duas vias, em que uma ficará com o pesquisador e outra com você, 

participante do estudo.  

Caso você participe da pesquisa, será necessário responder algumas perguntas que serão gravadas. 

Quando esta pesquisa for divulgada seu nome não aparecerá, pois será substituído por um número 

ou uma letra.  

Ao participar deste estudo poderá haver um desconforto pelo fato de relembrar da agressão sofrida. 

Caso isso aconteça, a entrevista poderá ser interrompida a qualquer momento, e, se julgar 

necessário, poderei encaminhá-la para o serviço de Psicologia do ambulatório de atendimento do 

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.   

Você é livre para decidir se quer ou não participar deste estudo. Poderá, também, desistir de 

participar a qualquer momento, sem que isso acarrete prejuízo à sua pessoa.  

Caso precise usar transporte público com a finalidade de participar da pesquisa, o valor pago será 

ressarcido por mim.  

Caso julgue necessários esclarecimentos durante e depois da pesquisa, você poderá me contatar 

pelo telefone (41) 99486957 ou (41) 30396804 e pelo e-mail tatiherreira@hotmail.com  . Também 

pelo telefone (11) 3061-7548 ou endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 - São 

Paulo - SP - E-mail: ee@edu.usp.br   

Eu,_____________________________________________________ li o texto acima, fui esclarecida 

e compreendi do que se trata esta pesquisa da qual fui convidada e concordo em participar de livre e 

espontânea vontade.  

 

Curitiba, ____ de __________________ de 20__.  

 

____________________________                                  ____________________________          

Assinatura do participante da pesquisa                            Assinatura da pesquisadora            

mailto:tatiherreira@hotmail.com
mailto:ee@edu.usp.br
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