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RESUMO

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa de Saúde da Família (PSF) vem se
estabelecendo por aproximadamente vinte anos, no serviço público de saúde do brasileiro,
como estratégia de modelo reorientador da atenção básica. Diante do diagnóstico situacional
da área adscrita do PSF Várzea – Lagoa Santa/MG, pela metodologia do Planejamento
Estratégico Situacional – estimativa Rápida, realizado durante os módulos de Planejamento e
Avaliação das Ações de Saúde do Curso de Especialização em Atenção Básica, constatou-se
que um dos principais problemas encontrados, na área adscrita, foi a violência contra a mulher.
Assim, este trabalho objetivou elaborar uma proposta de abordagem da Violência contra
mulher para a área adscrita à Unidade de Saúde da Família Várzea em Lagoa Santa, após uma
breve revisão bibliográfica, a partir da base de dados da LILACS, de manuais do Ministério
da saúde, dentre outras, com os descritores: violência contra a mulher, violência e políticas
públicas. Organizou-se um plano de ação que busca integrar todas as camadas da sociedade,
com o interesse maior de elucidar o problema exposto e viabilizar soluções para tal. A atuação
concentra-se principalmente na capacitação dos profissionais da área da saúde no acolhimento
e na abordagem da mulher vítima de agressão.
Palavras chave: Violência contra a mulher. Violência. Políticas públicas.

ABSTRACT

Within the Unified Health System ( SUS ) , the Family Health Program ( PSF ) has been
established for about twenty years in the public health service in Brazil , such as reorienting
model of primary health care strategy. Given the situational diagnosis of enrolled area of the
PSF Várzea - Lagoa Santa / MG , the methodology of Strategic Situational Planning - Quick
estimate, conducted during the modules Planning and Evaluation of Health Actions of the
Specialization Course in Primary Care , it was found that one of the main problems
encountered in the area ascribed , was violence against women . Thus , this study aimed to
develop a proposed approach to violence against women enrolled for the Family Health Unit
Várzea, Lagoa Santa area , after a brief review from the database LILACS , books for
Ministry of Health , among others , with the descriptors : violence against women , violence
and public policy . Organized a plan of action that seeks to integrate all layers of society ,
with the greatest interest to elucidate the above problem and viable solutions to such. The
work focuses mainly on the training of health professionals in welcoming and female victims
of aggression approach .
Key words: Violence against women; Public policies for women.
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1. INTRODUÇÃO

A violência está presente na sociedade moderna de diferentes formas. Alguns autores afirmam
que não há país ou comunidade a salvo da violência e que, embora a violência sempre tenha
feito parte da história, na atualidade, seu crescimento desenfreado coloca-a como uma das
principais causas de óbito em todo o mundo (SOUZA et al., 2002).

Ainda para estes autores, este fenômeno faz parte das relações humanas e sociais, em que
estão em jogo dominações e interesses alcançados por meio do uso da força, da ameaça e/ou
de agressões, sejam elas simbólicas ou de confrontação física (SOUZA et al., 2002).
Segundo Adeodato et al. (2005 p. 108), a “declaração sobre a violência contra a mulher,
aprovada pela Conferência de Viena em 1993, definiu violência contra a mulher como
qualquer ato de violência baseado no gênero que resulte ou possa resultar em dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher”.

Acredita-se que a violência contra mulher constitui um grave problema social na medida em
que viola princípios básicos de direitos humanos. Trata-se de um problema de saúde de
significativa importância, pois acomete todas as classes sociais, em todas as partes do mundo
e possui vários perfis de apresentação (LEAL; LOPES; GASPAR, 2011).

O tema ganha relevância também no âmbito da saúde pública, na medida em que gera
consequências de grande impacto nas mulheres vítimas de agressão, sejam elas temporárias
ou perenes, de caráter físico ou psicológico.

No Brasil, este tema tem ganhado visibilidade devido à sua dimensão e magnitude, as quais
têm sido enfrentadas com diversas ações e políticas públicas. Nesse contexto, o município de
Lagoa Santa, bem como a Unidade de Saúde da Família Várzea, onde atuo, também tem se
deparado com essa problemática. Acredita-se que a abordagem da violência contra a mulher
pela equipe da referida unidade constitui-se como um problema relevante e atual.

O presente trabalho apresenta o diagnóstico situacional da USF Várzea, bem como uma
proposta abordagem das mulheres vítimas de violência, da área adscrita à equipe, conforme
descrição a seguir:
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Parte da região Metropolitana de Belo Horizonte, Lagoa Santa é um município que está uma
altitude média de 800 metros, possui 230,082 km² de extensão, distando a cerca de 40 km da
capital mineira. Ocupa a porção média do Rio das Velhas, a região é formada por planaltos
com relevos acentuados, clima tropical e temperatura média anual de 22º Celsius.
(PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA SANTA, 2012)
Figura 1 – Mapa de Minas Gerais

(Fonte: IBGE)

O município de Lagoa Santa apresentou pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE cidades - 2010 uma população de 52.520 habitantes, apresentando uma densidade
demográfica média de 228,27 habitantes/Km² (IBGE CIDADES, 2010)

A cidade tem como marco do seu crescimento a lagoa central, a partir da qual se construiu e
expandiu

a

cidade,

além

de

outras

dez

lagoas

distribuídas

pelo

município.

Referente a atenção básica, pode-se afirmar que o município dispõe de 100% de cobertura.
(PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA SANTA, 2012)
O município de Lagoa Santa possui uma área total de 229 Km2, concentração habitacional de
228,27 hab/Km2, aproximadamente 20558 domicílios e 15041 famílias. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,783 (PNUD, 2010) e a Taxa de Urbanização consiste
em 94% de população urbana (48951 habitantes); 6% de população habitando a zona rural
(3569 habitantes), 86% população urbana residente na sede principal (IBGE CIDADES,
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2010)

Dados do IBGE (1980, 1991, 2000, 2007) apresentam um incremento populacional de 10 mil
habitantes entre 1980 e 1991, equivalente a uma taxa de crescimento de 3,94% anual; no
período de 1991 a 1996, este incremento foi de 3,27% anual, correspondendo a 2.846
habitantes; de 2000 a 2007 este incremento foi de 7.050 habitantes, caracterizando uma taxa
de crescimento de 2,47% anual no período (IBGE CIDADES, 2010)
Tabela 1 – Os aspectos demográficos de Lagoa Santa, MG
Lagoa Santa – MG
No de

1a4 5a9

indivíduos

10 a

15 a

20 a

25 a

40 a

14

19

24

39

59

> 60

Total

Homens

1335 1972

2412

2193

2276

4082

6416

2451 23137

Mulheres

1406 1949

2310

2119

2252

6739

6737

2973 26485

(Fonte: IBGE, 2010)

Os dados da Tabela 1 e do Gráfico 1 mostram que indivíduos do sexo feminino, na faixa
etária de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos são em maior número do que os do sexo masculino.
Posteriormente, os homens superam o número de mulheres nas faixas de 10 a 24 anos.
Novamente, o número de mulheres ultrapassa o de homens a partir dos 25 anos em diante,
dados estes coerentes com a situação nacional.
Gráfico 1 – Pirâmide Etária – Lagoa Santa, MG, 2010

(Fonte: IBGE, 2010)
Gráfico 2 – Crescimento populacional de Lagoa Santa:
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População Lagoa Santa
População Total/ hab
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(Fonte: IBGE)

Lagoa Santa tem como principal fonte de renda o cultivo de frutas cítricas; hortaliças;
pecuária de corte e leite; no comércio, em parque industrial dentro dos limites municipais e no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com carga e descarga vinculadas ao município. A
incidência de pobreza é de 16,28% e a porcentagem de habitantes abaixo do limite inferior da
incidência de pobreza é de 9,02% (PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA SANTA, 2012)

Tabela 2 - Principais atividades econômicas do Município de Lagoa Santa- MG

A renda média domiciliar urbana é de R$ 3740,49 e a renda média por domicílio rural é
R$ 1949,61, conforme dados do IBGE. O acesso ao saneamento básico total adequado está
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presente em 53%, o acesso semi adequado a 45,8% e inadequado a 1,2% dos domicílios.
(IBGE, 2010)
Gráfico 3 – Distribuição populacional por classe por rendimento mensal
Pessoas de 10 anos ou mais, por classe de rendimento mensal

(Fonte: IBGE, 2010)

Gráfico 4 – Distribuição populacional por sexo por rendimento mensal
Pessoas de 10 anos ou mais com rendimento
mensal

(Fonte: IBGE, 2010)
Percebe-se pelos dados que os homens ainda superam as mulheres no mercado de trabalho.

Tabela 3 - Porcentagem de Abastecimento de Água Tratada e outros dados
comparativos entre o período de 1991 a 2000 – Município de Lagoa Santa-MG
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Serviços
% de Pessoas que vivem em domicílios com água
encanada
% de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e
água encanada
% de pessoas que vivem em domicílios urbanos com
serviço de coleta de lixo
% de pessoas que vivem em domicílios com energia
elétrica
% de pessoas que vivem em domicílios subnormais

1991

2000

84,16

92,81

80,04

91,29

45,75

88,87

97,41

99,33

0,69

0

(Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil)

Gráfico 5 - Taxa de escolarização do município de Lagoa Santa, MG.

(Fonte: IBGE)
A Rede de Atenção à Saúde 17 Equipes de Saúde da Família, 2 Unidades de Apoio, 11
Equipes de Saúde Bucal. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 16 membros,
sendo: oito representantes de ONGs (associações comunitárias, pastorais, igrejas, etc.), quatro
representantes eleitos pelas conferências realizadas entre os trabalhadores do SUS na cidade e
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quatro representantes ligados a Administração Municipal com enfoque na Secretaria
Municipal de Saúde. Entre os principais postos de trabalho da população adscrita destacam-se
auxiliares de serviços gerais, comerciantes, professores, cuidadores, do lar. As taxas de
mortalidade estão relacionadas às doenças cardiovasculares: Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM )e Acidente Vascular Encefálico (AVE), preponderando também as causas de
insuficiência respiratória, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

As Unidades de Saúde da Família acabam por se subdividir nos seguintes grupos: Policlínica
Regional Sul: Aeronautas, Visão; Policlínica Regional Leste: Lagoinha de Fora, Novo Santos
Dumont, Joá, Várzea, Francisco Pereira; Policlínica Regional Norte: Campinho, Lapinha,
Pôr-do-Sol, Palmital, Moradas da Lapinha, Vila Maria; Policlínica Regional Oeste: Promissão,
Centro, Joana d`Arc, Lundcéia, Bela Vista.

Além das sedes do PSF, possui ainda um Pronto Atendimento (PA), situado no hospital Dr.
Lindouro Avelar; um Laboratório Municipal e dois conveniados; Farmácia Municipal. O
Centro de Referência; Centro de atenção Psicossocial (CAPS 1), CAPS – Álcool e Drogas
(AD) e CAPS Infantil (I). Mais recente, foram instaladas as Policlínicas Regionais (Norte, Sul,
Leste e Centro), que contam com o atendimento em clínica pediátrica, Hiperdia e Ginecologia,
estando estas interligadas com os programas de atenção básica. As policlínicas são referências
e oferecem atendimento em Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Coleta Laboratorial e
Farmácia (em duas delas).

1.1 A Unidade de Saúde da Família Várzea

A Unidade de Saúde da Família (USF) Várzea se situa na região leste de Lagoa Santa, em um
imóvel pertencente à Prefeitura do município, junto à USF Joá e à Policlínica Leste, na Praça
das Estrelas, 45, Bairro Várzea, Condomínio Solarium. A população adscrita é de 2960
divididas em cinco microáreas e abrange os bairros Várzea e Recanto da Lagoa. A equipe
conta com dois médicos, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, cinco Agentes
Comunitários de Saúde ( ACS) e um “Posso ajudar”. O mapa a seguir apresenta a localização
da unidade.
Figura 2 – O município de Lagoa Santa, MG
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(Lagoa Santa, 2011)

Segundo os registros realizados pela ESF, a população da USF Várzea está distribuída da
seguinte forma:
Tabela 4 - População segundo a faixa etária na USF Várzea – Lagoa Santa, MG
POPULAÇÃO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA NA USF VÁRZEA – LAGOA SANTA, MG
Faixa etária

Número

%

0 a 15 meses

79

2,7%

16 meses a 4 anos

179

6,1%

5 anos a 10 anos

281

9,5%

11 a 19 anos

460

15,5%

20 a 30 anos

528

17,8%

31 a 40 anos

441

14,9%

41 a 50 anos

359

12,1%

51 a 64 anos

314

10,6%

Acima de 65 anos

319

10,8%

Total

2960

100%

(Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros da Equipe realizados em 2013)

A seguir apresentar-se-á alguns dados e indicadores da USF Várzea, construídos a partir dos
registros da ESF. No que se refere aos agravos que mais cometem a população de adstrição do
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PSF Várzea, foram identificados os seguintes: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes
Mellitus e deficiências. A mortalidade se relaciona com esses agravos de maior prevalência e
suas complicações. As tabelas 3 e 4, demonstram a morbidade referida e mortalidade segundo
grupos de causas, assim como os gráficos 3 e 4.
Tabela 5 – Morbidade referida segundo a micro área na área de abrangência da equipe
USF Várzea, município de Lagoa Santa, 2013.
Morbidade Referida

Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4 Micro 5

Total

Doença mental

5

2

2

4

7

20

Diabetes (adultos)

31

28

22

12

15

108

Hipertensão arterial (adultos)

84

57

48

43

42

274

Obesidade (crianças)

1

1

0

2

1

5

Diabetes (crianças)

0

0

2

0

0

2

Acamados

3

4

1

4

2
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Fonte: Coordenação de Epidemiologia da SMS/ Lagoa Santa – Registro da Equipe

Gráfico 6 - Morbidade referida segundo a micro área na área de abrangência da equipe
USF Várzea, município de Lagoa Santa, 2013.

Morbidade referida segundo a microárea na área de abrangência da equipe
USF Várzea, município de Lagio Santa, 2013.
Doença mental
Diabetes (adultos)
Hipertensão arterial
(adultos)
Obesidade (crianças)
Diabetes (crianças)
Acamados

Fonte: Coordenação de Epidemiologia da SMS/ Lagoa Santa – Registro da Equipe

Foi realizado um Diagnóstico Situacional da área adscrita à Unidade de Saúde da Família
Várzea, por meio de estimativa rápida, na qual se utilizou um questionário para o
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levantamento de temas de importância para intervenção na região. Este foi aplicado aos
usuários e profissionais que trabalham na USF. Além disso, foi feita a observação ativa de
problemas os quais são elencados abaixo:
◦

Tráfico de drogas ;

◦

Demanda espontânea alta,

◦

Não realização de grupos operativos

◦

Grande número de pacientes em uso de benzodiazepínicos

◦

Alto índice de gravidez na adolescência

◦

Saneamento básico precário no bairro Recanto da Lagoa

◦

Risco cardiovascular aumentado

◦

Presença de animais nas ruas

◦

Insuficiente atendimento de urgências no pronto-socorro

◦

Problemas de saúde bucal – cáries, extrações, uso de próteses…

◦

Falta de acesso a consultas do NASF: psicologia, nutrição, fisioterapia e
interrupção nos grupos operativos por falta de espaço na unidade.

◦

Violência contra mulher

Os problemas listados estão organizados na tabela abaixo e foram avaliados e priorizados,
levando em consideração o nível de importância, urgência (quantificado de 0 a 10) e
governabilidade da equipe sobre os mesmos.

Tabela 6 - Importância, urgência e governabilidade para atuação nos problemas
diagnosticados na USF Várzea – Lagoa Santa, MG.
PROBLEMA

IMPORTÂNCIA

URGÊNCIA GOVERNABILIDADE TOTAL

Tráfico de drogas

Alta

8

Parcial

3

Demanda espontânea elevada

Alta

10

Parcial

2

Abuso de benzodiazepínicos

Alta

9

Parcial

1

Gravidez na adolescência

Alta

10

Parcial

1

Violência contra a mulher

Alta

10

Parcial

1

Saneamento básico

Moderada

9

Fora

4

Risco cardiovascular elevado

Alta

10

Parcial

2

Pronto-Atendimento

Alta

10

Fora

3

Problemas de saúde bucal

Alta

8

Parcial

4
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Acesso ao NASF

Alta

8

Fora

4

(Fonte: Registro da equipe – 2012/2013)

Identificaram-se alguns importantes problemas sociais que necessitam de urgente intervenção,
com possibilidade de atuação da equipe de saúde da família. Dentre eles se destacam:

Tabela 7 - Problemas sociais relevantes no município de Lagoa Santa, MG
PROBLEMAS SOCIAIS
Grande número de pacientes em uso de benzodiazepínicos
Gravidez na adolescência
Violência contra a mulher
(Fonte: Registro da equipe – 2012/2013)

Entre esses, o problema escolhido pela equipe para elaboração de um plano de intervenção foi
a violência contra as mulheres, por se acreditar ser este um problema relevante, atual e que
sua abordagem estaria dentro da governabilidade da equipe.
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2. JUSTIFICATIVA
A violência contra as mulheres é considerada uma violação aos Direitos Humanos e um
problema grave de saúde. Acontece em todas as classes sociais, em todas as idades, sendo
mais frequente no ambiente domiciliar e na maioria das vezes impera a lei do silêncio devido
a ameaças ou à impressão de impunidade e a falta de referência sobre onde buscar ajuda,
informações e suporte (DECLARAÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES, 1993)

Trata-se de um tema muito discutido pela sociedade brasileira, que vem ganhando
importância. Importância esta, verificada nas abordagens feitas pela legislação atual - Código
Penal, que contém vários artigos que tratam da violência sexual; o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que protege essa população de maus-tratos e violência, e define como a
sociedade deve enfrentar e resolver o problema; as leis federais que tratam da violência contra
as mulheres e adolescentes definem também como os serviços públicos devem tratar esta
questão.

A Coordenadoria da Mulher de Lagoa Santa, criada em 2007, é a responsável pela
implementação das políticas públicas para as mulheres do município. Essas políticas têm
como objetivo a promoção, a proteção, a prevenção de eventos violentos contra as mulheres e
o encaminhamento de denúncias de tais casos para apuração aos órgãos competentes. Com o
Ministério Público, o Judiciário e as Polícias Civil e Militar, a coordenadoria estrutura
atualmente um programa para a reabilitação para os agressores.

O levantamento feito com base nos dados disponíveis na base do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN, 2013) e em atendimentos referentes às mulheres vítimas de
violência realizados no ano de 2013, propôs um mapeamento do município para o
estabelecimento de políticas públicas. A Regional Várzea obteve a segundo maior índice de
pacientes atendidas no período de um ano, a segunda maior taxa de notificação deste agravo a
partir dos 36 casos atendidos no município.

Os gráficos a seguir apresentam dados relativos à violênica contra as mulheres, a partir de um
levantamento feito pela Coordenadoria da Mulher de Lagoa Santa, com base nos dados do
SINAN no período de 2009 a 2012.
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Gráfico 7 – Número de casos de violência no município de Lagoa Santa – MG, de 2009 a
Figura 1 - Número de casos de violência no município de Lagoa Santa - MG, de 2009 a 2012, por
2012, por faixa
etária.
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De acordo com os dados notificados no SINAN de 2009 a 2012, as mulheres são as principais
vítimas de violência doméstica, representando 70,5% dos casos. Houve um aumento
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progressivo do número de casos notificados nesse período, o que pode representar um real
aumento da violência, ou um aumento das notificações por parte das vítimas, que estão
ficando mais encorajadas a denunciar. Em relação à faixa etária, 64,7% das vítimas tinham
entre 20 a 49 anos de idade, seguida de crianças e adolescentes, de 10 a 19 anos (23,5%), e
idosos com mais de 60 anos (11,8%).
Gráfico 9 – Tipos
de violência notificadas em Lagoa Santa – MG, de 2009 a 2012
Figura 3 - Tipos de violências notificadas em Lagoa Santa - MG, de 2009 a 2012
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Figura 10 – Os tipos de violênciaFigura
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Considerando o tipo de violência, 35,7% das vítimas sofreram agressão física, seguido da
violência psicológica (28,5%), sexual (21,4%), tortura e suicídio (7,2% cada). Ressalta-se que
alguns dos casos analisados apresentaram mais de um tipo de violência. Dos 6 casos de
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violência sexual, 4 foram classificados como estupro (66,6%).
Figura 5 - Grau de parentesco das vítimas com os agressores
Figura 11 – Grau de parentesco
das vítimas com os agressores
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Com relação ao vínculo/grau de parentesco com o agressor, 26,6% deles eram desconhecidos,
e 20% eram cônjuges e outros 20% apenas conhecidos.
Figura 12 – Uso de álcool durante as agressões

Figura 6 - Uso do álcool durante as agressões
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Com relação à influência do álcool nos casos de violência, a maioria dos agressores estava
sob efeito da droga, o que representa 47% dos casos. Os que não estavam sob efeito do álcool
representam 11% e os que as vítimas não souberam informar, 41%.
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Como se vê, a magnitude da violência contra as mulheres a coloca como uma questão
relevante a ser enfrentada pelos serviços de saúde, em especial pelos profissionais atuantes na
Atenção Básica.

Criada em janeiro de 2013, a Equipe de Articulação de Políticas para Mulher de Lagoa Santa,
fez um levantamento a partir de dados dos anos de 2009 a 2012, que evidenciou a área
adscrita à UBS Várzea como a região com o segundo maior índice do município em
notificações e denúncias, merecendo devida atenção dos órgãos competentes.

Assim, acredita-se que a elaboração de uma proposta para a abordagem desta questão na USF
Várzea, contribuirá para o enfrentamento da mesma, em consonância com as necessidades
colocadas pela sociedade.
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3. OBJETIVOS

3.1 - Objetivo geral

Elaborar uma proposta de abordagem da Violência contra mulher para a área adscrita à
Unidade de Saúde da Família Várzea em Lagoa Santa, Minas Gerais.

3.2 - Objetivos específicos

Realizar uma revisão da literatura sobre o tema da violência contras as mulheres.
Conscientizar a população, os profissionais de saúde da USF Várzea sobre relevância do
problema na região.
Capacitar a equipe de saúde da família para promover uma correta abordagem dos casos.
Estabelecer o perfil da população vítima de violência, o tipo de violência e o perfil de
agressores.
Colaborar com a implementação de uma rede de serviço multiprofissional de assistência às
mulheres vítimas de violência, visando ações de promoção em saúde, reinserção social,
capacitação profissional, apoio jurídico no município.
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4. METODOLOGIA

O presente trabalho se propõe a elaborar um plano de intervenção para o enfrentamento dos
casos de violência contra mulher e propor uma abordagem para os casos identificados. Tal
plano envolve diversos níveis do sistema de saúde, assim como participação de outros atores
em sua consecução e prosseguimento nos passos de planejamento.

Com a utilização do método do Planejamento Estratégico Situacional, foi realizado um
Diagnóstico Situacional da área de abrangência do PSF – Várzea, o qual desvendou alguns
dos problemas daquela comunidade. Por meio de estimativa rápida, foram levantados os
problemas de importância para intervenção na região.

A partir da identificação dos problemas, os mesmos foram priorizados de acordo com sua
importância e governabilidade da equipe, para posteriormente se escolher aquele que iria
compor o plano de intervenção.

Elaborado durante o Curso de Especialização em Atenção Básica, por ocasião do módulo de
Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde ( CAMPOS;FARIA;SANTOS, 2010), tornase o “retrato real” daquela comunidade, ou pelo menos, o mais aproximado possível. Aborda
de uma maneira geral o cenário da comunidade e como as pessoas vivem, do que adoecem e
do que morrem. Faz referência às estruturas da rede de serviços e seus aspectos ambientais.
Pondo fim ao problema encontrado. Além deste módulo em específico, o trabalho também
utilizará os demais módulos da Especialização que apresentam correlação significativa com o
tema.

Foi também realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, com busca na Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), na base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e nos manuais do dados do Ministério da Saúde, no SIAB,
SISCOLO, SINAN; IBGE, utilizando os seguintes descritores: violência contra a mulher,
violência, políticas públicas.
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
5.1 Violência contra a mulher – definições

Baseado na definição da Convenção de Belém do Pará (1994), o conceito de violência contra
as mulheres utilizado para a definição das políticas públicas nacionais relativas à Saúde da
Mulher é amplo e descrito como: “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público
como no privado” (CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ, Art. 1°, 1994, p.3)

Scott (1994) define violência contra a mulher como um fenômeno de inúmeras faces. Sua
definição é feita com base na questão de gênero, relacionada também com raízes históricoculturais e rodeada por questões de classe, étnico-raciais e de geração.

Portanto, falar em gênero requer do poder público e dos setores atuantes uma abordagem
intersetorial e multidisciplinar, onde tais parâmetros sejam devidamente reconhecidos para
serem enfrentados. Somado a isso, acredita-se que uma atuação conjunta se faz necessária em
uma política na área de violência contra as mulheres, envolvendo os mais diversos setores,
dentre eles: educação, saúde, assistência social, justiça, segurança pública, cultura e muitos
outros; no sentido de dar conta da complexidade da violência contra as mulheres e de garantir
a integralidade do atendimento àquelas que vivenciam a situação exposta.

Em sua obra, Scott declara que o gênero é igualmente utilizado para designar as relações
sociais entre os sexos. Assim sendo, sua principal linha de pensamento destina-se a confecção
do saber acerca da diferença sexual. Segundo este autor, a “História é tanto objeto da atenção
analítica quanto um método de análise. Vista em conjunto desses dois ângulos, ela oferece um
modo de compreensão e uma contribuição ao processo através do qual gênero é produzido”.
(SCOTT, 1994, p. 13-14)
Primeira autora a usar o termo “violência de gênero”, Saffioti (1995, p. 18) define-o como
“tudo que tira os direitos humanos numa perspectiva de manutenção das desigualdades
hierárquicas existentes para garantir obediência, subalternidade de um sexo a outro. Trata-se
de forma de dominação permanente e acontece em todas as classes sociais, raças e etnias”.
5.2 - Violência contra a mulher: tipos de violência
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Para Saffioti (1995 p.271), a violência física é um dos tipos mais comuns de agressão e
consiste no “ato de provocar lesões corporais possivelmente diagnosticáveis, incluindo toda e
qualquer ação que ponha em risco a integridade física da mulher, tais como: queimaduras,
mordidas, tapas, espancamentos, entre outros”.

Nesse ponto, é merecido destacar que a maioria dos atos de agressão física são precedidos por
uma violência muitas vezes mais sutil e menos perceptível, a violência psicológica. Em
grande parte dos casos, a violência se inicia com pequenas reclamações, mas, repentinamente,
estas são substituídas por ofensas, xingamentos, sendo as agressões físicas o ápice da cadeia
de agressões. Portanto, define-se como Violência emocional ou psicológica aquela que vem
gerar prejuízo à competência emocional da mulher, sendo expresso através da tentativa de
controlar suas ações, crenças e decisões, por meio de intimidação, manipulação, ameaças
dirigidas a ela ou a seus filhos, humilhação, isolamento, rejeição, exploração e agressão
verbal (MILLER, 1999 apud BRASIL, 2001)

Assim sendo, é considerado violento todo ato que cause danos à saúde psicológica, à
autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal, como por exemplo, negar carinho, impedila de trabalhar, ter amizades ou sair de casa. São atos de hostilidade e agressividade que
podem influenciar na motivação, na autoimagem e na autoestima feminina (BRASIL, 2001)

Outro tipo de violência que merece destaque e atenção é a Violência sexual. Esta corresponde
a qualquer forma de prática sexual sem consentimento, fazendo uso de força, chantagens,
manipulações, intimidações e ameaças, além de qualquer outro mecanismo que restrinja as
vontades pessoais da vítima. (FONSECA; LUCAS, 2006).

Os principais exemplos que podem ser descritos nesse âmbito se referem a prática de atos
sexuais forçados, que desagradam as mulheres ou até mesmo criticar o desempenho sexual da
parceira, chegando em casos extremos a obrigá-la a ter relações sexuais com outras pessoas.
A Violência doméstica contra a mulher recebe esta denominação por ocorrer dentro do lar, e o
agressor ser, geralmente, alguém que já manteve, ou ainda mantém, uma relação íntima com a
vítima (FONSECA, LUCAS,2006)
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O conceito de Violência patrimonial é definido como “aquela que resulta em danos, perdas,
subtração ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores da mulher”.
(FONSECA, LUCAS, 2006, p.9). Esta forma de violência pode ser visualizada através de
situações como quebrar móveis ou eletrodomésticos, rasgar roupas e documentos, ferir ou
matar animais de estimação, tomar imóveis e dinheiro, ou, até, não pagar pensão alimentícia.
(FONSECA,;LUCAS, 2006).
Gomes (1981) citado por Fonseca e Lucas (2006, p.10) menciona que “Enquanto a mulher
permaneceu sob a total dependência do homem, aceitou sua dominação absoluta”, isso nos
remete ao fato de que quando existe uma dependência financeira da mulher em relação ao
homem, seja por ter sido proibida de trabalhar, ou mesmo pela dificuldade ou comodidade de
não ter um emprego, esta se torna obrigada a recorrer ao marido, sempre que necessitar de
dinheiro, situação que favorece a violência, pois, em muitos casos, o homem utiliza seu poder
econômico como forma de ameaçá-la e humilhá-la.

5.3 Violência contra a mulher: produção

Ainda que seja um fenômeno reconhecidamente presente na vida de milhões de brasileiras,
não existem estatísticas sistemáticas e oficiais que apontem para a magnitude desse fenômeno.
(BRASIL, 2011)

Alguns estudos, realizados por institutos de pesquisa não governamentais, como a Fundação
Perseu Abramo (2010) apontam que aproximadamente 24% das mulheres já foram vítimas de
algum tipo de violência doméstica. Quando estimuladas por meio da citação de diferentes
formas de agressão, esse percentual sobe para 40%.

Segundo Dias (2005) apud Fonseca e Lucas (2006), o Relatório Nacional Brasileiro retrata o
perfil da mulher brasileira e refere que a cada 15 segundos uma mulher é agredida, totalizando,
em 24 horas, um número de 5.760 mulheres espancadas no Brasil.

Em pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Sangari e coordenada por Julio Jacobo
Waiselfisz mostra que “em dez anos (1997 a 2007) 41.532 mulheres morreram vítimas de
homicídios – índice 4.2 assassinadas por 100.000 mil habitantes” (WAISELFISZ, 2010)
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Outros dados também alarmantes, referidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em
2005, indicam que, no Brasil, 29% das mulheres relatam ter sofrido violência física ou sexual
pelo menos uma vez na vida; 22% não conseguiram contar a ninguém sobre o ocorrido; e
60% não saíram de casa, nem sequer por uma noite. Ao contrário do que a ideologia
dominante, muitas vezes, quer fazer crer, a violência doméstica independe de status social,
grau de escolaridade ou etnia. Verifica-se, inclusive, que certos tipos de violência (como, por
exemplo, os casos de abusos sexuais) ocorrem com maior incidência nas camadas sociais
médias e altas (SOARES, 2006).

Dados de investigação conduzida pela Universidade de São Paulo em conjunto com a
Organização Mundial de Saúde (2001) demonstram que 27% de 4.299 mulheres entrevistadas
na grande São Paulo e 34% na Zona da Mata pernambucana relataram algum episódio de
violência física cometido por parceiro ou ex parceiros e que 29% das entrevistadas com mais
de 15 anos referiram ter sido vítimas de violência sexual por parte de estranhos.

Dados da Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA), do Ministério da Saúde, de 27
municípios, de agosto de 2006 a julho de 2007, mostram que são as mulheres as principais
vítimas das violências doméstica e sexual, da infância até a terceira idade. Do total de 8.9184
notificações de atendimentos de violência doméstica, sexual e outras violências, registradas
no período analisado, 6.636, ou seja, 74% referiam-se a vítimas do sexo feminino. As
mulheres adultas (20 a 59 anos) foram as que mais sofreram violência: 3.235 atendimentos,
representando 79,9% do total de agressões relatadas. Mesmo com a carência de dados oficiais,
a percepção é de que a violência doméstica é um problema da maior gravidade e aponta para
o reconhecimento de sua existência e das sérias consequências que atingem – física e
psicologicamente – as mulheres vitimadas (DATASUS, 2006)

No período de 08 a 28 de fevereiro de 2011, o DataSenado realizou pesquisa com 1.352
mulheres, revelando que 66% destas acham que aumentou a violência doméstica e familiar
contra o gênero feminino, ao mesmo tempo em que a maioria (60%) entende que a proteção
está melhor, após a criação da Lei Maria da Penha. Os resultados de 2011 indicam na
Pesquisa do DataSenado que o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha cresceu nos dois
últimos anos: 98% disseram já ter ouvido falar na lei, contra 83% em 2009. Foram feitas
1.352 entrevistas, apenas com mulheres, em 119 municípios, incluídas todas as Capitais e o
DF. Do total de entrevistadas, 57% declararam conhecer mulheres que já sofreram algum tipo
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de violência doméstica. A que mais se destaca é a violência física, citada por 78% das pessoas
ouvidas pela pesquisa. Em segundo lugar aparece a violência moral, com 28%, praticamente
empatada com a violência psicológica (27%). (DATASENADO, 2011)

5.4 Violência contra a mulher: legislação e políticas públicas
Em 2006, o Brasil passou a contar com uma lei específica para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, denominada Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (BRASIL,
2006), também conhecida como Lei Maria da Penha. A partir desta lei, todo caso de violência
contra a mulher torna-se crime. Ela tipifica violência doméstica como: física, sexual,
patrimonial, psicológica e moral; determina o aumento da

pena para os agressores

e

determina-se o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como de seus
dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social. A Lei Maria da
Penha prevê a criação de um Sistema Nacional de Dados e Estatísticas sobre a Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher em articulação com outros Ministérios e órgãos da
Administração Pública. Foram criadas ainda, o sistema de notificação compulsória dos casos
de violência contra a mulher, sob responsabilidade do Ministério da Saúde; e a Rede Infoseg
(rede nacional que integra informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de
Fiscalização), sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério
da Justiça.

O sistema atualmente encontra-se organizado em forma de Redes de Atenção nos âmbitos
Nacional, Estadual e Municipal. A Rede Nacional de Atenção Integral para Mulheres em
situação de violência é a articulação das ações organizadas entre o Governo Federal,
Governos Estaduais e Municipais, Organizações da Sociedade Civil, Entidades de Classes,
Instituições de Ensino Superior e Comunidades para o desenvolvimento de estratégias globais
no enfrentamento desta causa. A Rede Estadual de Atenção Integral para Mulheres e
Adolescentes em situação de violência é um redesenho da rede nacional. É composta de
forma a garantir ações estratégicas no âmbito do Estado. A Rede Estadual tem como
fundamento

a

organização

das

referências

e

contra-referências

no

atendimento,

acompanhamento, notificação, defesa de direitos e responsabilização de agressores. A Rede
Municipal de Atenção Integral para Mulheres e Adolescentes em situação de violência é a
organização das estratégias locais (rede de serviços e sociedade civil disponíveis) e que
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desenvolvem de forma intra e intersetorial as ações de acolhimento, atendimento, notificação,
defesa de direitos, responsabilização de agressores e atenção psicossocial para o
enfrentamento da violência contra mulheres (BRASIL, 2005).
O projeto de Lei (PL - 60/99) propõe que tornem leis as diretrizes já definidas pelo Ministério
da Saúde, desde 2004, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A
estratégia tem como princípio a humanização do atendimento, a não fragmentação das ações
em saúde, a expansão das redes de atendimento das mulheres em situação de violência e a
melhoria do acesso e da qualidade do atendimento. O PL estabelece que o atendimento deve
ser imediato e multidisciplinar para o controle e tratamento do ponto de vista físico e
emocional da vítima, conforme já preconizado pelo Ministério da Saúde dentro das políticas
de atendimento às mulheres (SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES, 2004)
O Ministério da Saúde desenvolveu Normas Técnicas que orientam os profissionais da saúde
e que contêm informações sobre profilaxias de emergência (Anticoncepção de Emergência,
DST/HIV/Aids, Tétano, Hepatites), sobre Atenção Humanizada ao Abortamento e Aspectos
Jurídicos do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (BRASIL, 2005)
O programa ‘Mulher: Viver Sem Violência’ foi lançado em Abril de 2013. Prevê a criação de
centros integrados de serviços especializados, humanização do atendimento em saúde,
cooperação técnica com o sistema de justiça e campanhas massivas educativas de prevenção e
enfrentamento à violência de gênero. A iniciativa também aumentará os núcleos de
atendimento às mulheres em áreas de fronteira do Brasil com a Bolívia, Guiana Francesa,
Guiana Inglesa, Paraguai, Uruguai e Venezuela, abrangendo migrantes e o combate ao tráfico
de pessoas. O programa realizará a integração dos serviços públicos de segurança, justiça,
saúde, assistência social, acolhimento, abrigo e orientação para trabalho, emprego e renda. A
iniciativa propõe, aos governos estaduais, estratégias para melhoria e rapidez no atendimento
às vítimas da violência de gênero. Outra frente de ação é a proposta da Casa de Mulher
Brasileira que concentrará, num mesmo espaço, especialmente desenhado, as delegacias
especializadas de atendimento à mulher (DEAM), juizados e varas, defensorias, promotorias,
equipe psicossocial (psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras, para identificar
perspectivas de vida da mulher e prestar acompanhamento permanente) e equipe para
orientação ao emprego e renda. A estrutura incluirá brinquedoteca e espaço de convivência
para as mulheres. O acesso aos serviços externos como institutos médicos legais, hospitais de
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referência e unidades básicas e de abrigo será feito por logística de transporte gratuito,
vinculada ao Ligue 180 e à Casa da Mulher Brasileira (SECRETARIA ESPECIAL DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2004)
Em 2004, o SUS contava com 584 serviços para atendimento às vítimas de violência sexual e
doméstica, como exames clínicos e laboratoriais, vacinação, planejamento familiar,
acompanhamento psicológico, entre outros (BRASIL, 2004).
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO
Para a elaboração do problema escolhido para o plano intervenção, violência contra as
mulheres, foram identificados os seguinte nós críticos:

Nós críticos
1. Falta de informação da população sobre o problema violência contra a mulher
2. Dificuldade de acesso às mulheres vítimas de violência:
3. Ausência de proteção para as mulheres que denunciam: muitas vezes essas
mulheres não denunciam os agentes da violência por medo de serem repreendidas,
por não terem para onde ir, por dependerem financeiramente do agente agressor.
4. Ausência de Centro de Referência centralizador das ações de prevenção dos
agravos de acompanhamento de vítimas e agressores;
5. Equipe multiprofissional ainda sem treinamento específico; NASF não foi
implantado na Regional;
6. Ausência de protocolo de atendimento destas pacientes visando prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez;
7. Centro de reabilitação e de inserção social e no Mercado de trabalho destas
pacientes.

O enfrentamento desses nós críticos demanda a realização de diferentes ações, a começar pela
sensibilização da equipe de Saúde da Família, da Associação de Moradores e da própria
população sobre as ações que serão desenvolvidas. Capacitação da equipe em relação à
abordagem dos casos, à prevenção de novos agravos e à identificação das situações de risco.
Implementar uma rede de atenção multiprofissional com terapeutas ocupacionais, psicólogos,
pedagogos, médicos, advogados, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários
de saúde e voluntários de todas as áreas do conhecimento.
Divulgar o Centro de Referência – a Casa da Mulher de Lagoa Santa que conta com
profissionais de várias áreas especializados para o acompanhamento dos casos de violência.
Assim, com a centralização dos dados do município seria possível estruturar políticas mais
adequadas de acordo com o perfil do município.

Inclusão de questionário nas visitas domiciliares a fim de identificar casos de violência e de
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susceptibilidade, perfil da violência na área e mapeamento da região. Realizar atividades em
grupo periodicidade quinzenal com mulheres da área a fim de identificar pacientes vulneráveis
e oportunamente, estabelecer ações de promoção de saúde como orientação sobre prevenção de
neoplasias de mama e colo do útero, métodos contraceptivos, orientações sobre planejamento
familiar, aleitamento materno, climatério, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros
temas.

Uma das propostas do projeto é promover a reinserção social e a retomada da autoconfiança da
paciente, com grupos de tecelagem, pintura, cultivo de hortas, estímulo às atividades escolares
e à atividades geradoras de renda. Implementação de protocolo para atendimento médico às
pacientes.

Quadro 1– Plano de Intervenção

Nós
críticos

Operações

Resultados

Produtos

Ações estratégicas

Mapeamen
to da
região e
dos fatores
de risco.

1. Treinamento das
ACS, inclusão de
questionário a ser
realizado nas visitas
domiciliares;
2. Treinamento da
enfermagem para
identificação durante
acolhimento e coleta de
exame colpocitológico.

Falta de

Levantamen
to das
pacientes
ão;
sob risco
dificulda
e sensibili
dade de zar a popula
ção
acesso.

informaç

Caracterização do
perfil dos tipos de
violência, dos
agressores, do
perfil das vítimas.

Responsá
vel

ACS;
enfermeir
a;
médicas.
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Ausên
cia de
centro
de
referên
cia
especiali
zado

Falta de
treiname
nto da
equipe

Estabele
cer
Acompanha
parcerias mento multidiscipli
nar das pacientes.

Capacitação
da equipe
em relação
à
abordagem
dos casos, à
prevenção
de novos
agravos e à
identificaçã
o das
situações de
risco

Parceria
com
Secretaria
de
Segurança
Pública,
NASF,
CRAS,
Coordenad
oria da
Mulher,
entidades
filantrópica
s,
associação
de
moradores.

Médicas,
Abordagem

enfermei

multiprofissional das

ra,

pacientes.

coordena
ção do
projeto.

Equipe melhor

Capacita

preparada para

ção dos

Apresentação do tema e

atender às

profissio

desenvolvimento, em

nais

conjunto, das habilidades

envolvidos

necessárias para a função

na USF

que desempenha.

mulheres, com
ética e
excelência.

Médico

Apoio do
Centro de
Referên
cia
especializa
do no
acompa
nhamen
to dos casos
de
violência.

Menor exposição

Ausênci

Grupo

Fortalecimento de

Grupos

Orientação sobre

Toda a

a de

operativo

vínculo com as

operativos

prevenção de neoplasias

equipe

Necessi
dade de
aborda
gem
multipro
fissional

das mulheres
perante a
sociedade.
Suporte
multiprofissional

Rede de
Centro de

Referenciamento após

Atenção

Referência.

identificação dos casos.

Primária.
Médico

especializado
centralizado na
Casa da Mulher.
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proteção

com

pacientes.

de mama e colo do

da

para as

periodicidad

Promoção de

útero, métodos

Unidade

mulheres

e mensal de

saúde.

contraceptivos,

de Saúde

que

Saúde da

Identificação de

orientações sobre

da

denuncia

Mulher.

mulheres

planejamento familiar,

Família,

vulneráveis.

gestação, aleitamento

NASF,

materno, climatério,

Coorden

doenças sexualmente

adoria da

transmissíveis, dentre

Mulher.

m

outros temas.
Ausênci
a de
protocol
o de
atendime
nto das
paciente
s

Implementa

Protocolo

ção de
protocolo

Unificar a

para

abordagem

atendimento

médica.

médico às

adaptado
para a
realidade
do
município.

pacientes.

Revisão da Norma
Técnica do Ministério da
Saúde e adaptação à

Médico

realidade do Município
de Lagoa Santa

Mapeamen
to dos

Redução
da

Abordagem

Redução de

reincidê

de

reincidência de

ncia da

agressores

violência.

agressão

agressores
para
instituição
de políticas

Suporte e
acompanhamento
multidisciplinar.

NASF,
Coorden
adoria da
Mulher

de
prevenção.

Gestão do plano:
O acompanhamento do plano operativo deverá ser feito de modo trimestral pela Equipe de
Saúde da Família Várzea em reuniões com as entidades envolvidas. Nesse momento será
confeccionado um relatório com a situação de cada projeto do plano de ação. Ações não
cumpridas deverão ser estimuladas e novas ações propostas de acordo com os resultados
obtidos e novos prazos serão redefinidos de acordo com as justificativas apresentadas e de
maneira a garantir o bom andamento das operações. Esse sistema de gestão deve garantir a
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eficiente utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e
executores.

Até o momento estão em andamento ações de implantação do projeto na USF Várzea com
início das atividades de suporte e apoio multidisciplinar às mulheres. Foi realizado um
encontro com toda a equipe de Saúde da Família para sensibilização do papel de cada
integrante da equipe na abordagem e acompanhamento destas pacientes. O material de base
foi a Cartilha do Ministério da Saúde de 2005 – Enfrentando a violência. Assim, estruturou-se
a base para definição das estratégias de captação das pacientes. Dentre as estratégias estão a
inclusão de discussões sobre violência contra mulher e suas várias formas de apresentação em
grupos de saúde da Mulher, que ocorrem com a periodicidade mensal na Unidade. Os temas
já abordados nos grupos de saúde da mulher foram: em novembro de 2013 - importância dos
exames para rastreamento de câncer de colo uterino e câncer de mama – e em janeiro de 2014
a importância do pré-natal, abordagem nutricional, psicológica e aleitamento materno.

Foi discutido com a equipe médica o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde de
atendimento de pacientes vítimas de violência sexual: contracepção de emergência, prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis, suporte psicológico, notificação compulsória e
orientações que devem ser dadas às pacientes.

Com a constituição de um Centro de Referência para acolhimento e acompanhamento
multidisciplinar destas mulheres, as pacientes têm recebido atenção especializada e
orientações e passam a integrar as atividades propostas pela Coordenadoria da Mulher do
Município.

Tem-se buscado a centralização das notificações a fim de promover busca ativa dos casos,
mapeamento das regiões sob risco para intervenção mais eficaz. Estão sendo realizadas
reuniões periódicas a fim de solucionar aspectos burocráticos organizacionais, relativos a
apoios e parcerias.

Após o mapeamento realizado com base nos dados disponíveis no SINAN, a Coordenadoria
da Mulher estabeleceu como prioridade ações na comunidade que pertence à área adscrita à
USF Várzea, o bairro Recanto da Lagoa. O início está previsto para o segundo semestre de
2014.
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Dentre as ações desenvolvidas no município, podemos destacar a campanha de 16 dias de
ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. No Dia Internacional da Não Violência
contra as Mulheres, 25/11/13, foi realizada uma blitz educativa com distribuição de panfletos
e laços brancos, com um apelo à adesão da população, principalmente de sua parte masculina,
à luta pelo fim dos atos violentos contra as mulheres. Outra iniciativa foi o recolhimento de
assinaturas de adesão ao “Manifesto em Apoio à Erradicação da Violência Contra a Mulher
no Município de Lagoa Santa”.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta nova maneira de abordagem para as mulheres que sofreram violência visa mais que uma
orientação, mas uma mudança no paradigma uma vez que conta com uma equipe
multidisciplinar, envolve desenvolvimento de habilidades de cuidado, acompanhamento com
tecelagem, pintura. Tais mulheres passam a ser acompanhadas, orientadas sobre seus direitos,
deveres e trabalham com terapia ocupacional.

Por meio da divulgação do trabalho busca-se que mais mulheres procurem o atendimento
médico, busquem ajuda e suporte para lidar com estas situações. Busca-se suporte psicológico,
como enfrentar o isolamento e problemas sexuais. Essas pessoas podem ter ainda como
consequência da violência uma maior tendência a dores crônicas, problemas de saúde mental
como abuso de álcool e drogas, doenças crônicas do aparelho genital, distúrbios
gastrintestinais, mau desempenho escolar e para o seu futuro desenvolvimento profissional.

As mulheres e as adolescentes que sofrem violência têm direito não só à proteção legal, mas a
serem atendidas nos serviços públicos – saúde, justiça e delegacias – de forma respeitosa,
digna e humanizada e o poder público tem o dever de proteger, cuidar e encontrar soluções
para amenizar os danos sofridos.

O combate à violência contra a mulher é uma política prioritária e de âmbito Nacional. A
notificação compulsória visa identificar o perfil epidemiológico deste sério problema de saúde
pública para estabelecimento de políticas públicas.
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ANEXOS
I - LEI Nº 3.396, DE 21 DE MAIO DE 2013. Dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos

da

Mulher

de

Lagoa

Santa/MG

e

dá

outras

providências.
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II - PROPOSTA DA REDE – FLUXO DE ATENDIMENTO
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