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BRAGA Faria Caroline. Papel do enfermeiro na assistência à mulher vítima de 
violência sexual. 2018. 22 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em 
Enfermagem – Anhanguera Educacional. Niterói, 2018. 

 

RESUMO 

 

A violência sexual contra a mulher é um grave problema complexo de saúde pública 
que envolve uma série de variáveis, que pode repercutir consequentemente gerando 
agravos físicos, psicológicos e sociais. A violência não é restrita a nenhuma classe 
social, sexo, idade, raça ou etnia, portanto todas as mulheres estão sujeitas a ser 
alvo da violência; Objetivou-se compreender a atuação do enfermeiro na assistência 
prestada à mulher vítima de violência sexual; A proposta metodológica trata-se de 
um estudo de abordagem qualitativa, caracterizada por revisão bibliográfica. O 
profissional enfermeiro é um dos primeiros contatos que mulheres em situação de 
violência estabelecem nos serviços de saúde e faz-se necessário que o profissional 
esteja preparado e capacitado para prestar uma assistência integral e acolhedora a 
vítima. Neste sentido, é fundamental que os profissionais de enfermagem estejam 
preparados para reconhecer o processo de forma a estimular a superação e o 
desenvolvimento psicológico dessas mulheres, bem como assisti-las de modo 
integral e holístico na utilização das práticas integrativas e complementares, 
orientando na promoção da saúde, tratamento e reabilitação das mulheres vítimas 
de violência. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Enfermeiro., Violência sexual., Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRAGA Faria Caroline. Role of nurses in assisting women victims of sexual 
violence. 2018.22 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em 
Enfermagem– Anhanguera Educacional, Niterói, 2018. 
 

ABSTRACT 

 
Sexual violence against women is a serious complex public health problem that 
involves a number of variables, which can consequently have repercussions, 
generating physical, psychological and social damages. Violence is not restricted to 
any social class, gender, age, race or ethnicity, so all women are subject to violence; 
the aim of this study was to understand the role of nurses in the care provided to 
women victims of sexual violence; The methodological proposal is a qualitative study, 
characterized by a bibliographical review. The nurse practitioner is one of the first 
contacts that women in situations of violence establish in the health services and it is 
necessary that the professional is prepared and able to provide an integral and 
welcoming assistance to the victim. In this sense, it is fundamental that the 
professionals of nurses are prepared to recognize the process in order to stimulate 
the overcoming and psychological development of these women, as well as assist 
them in an integral and holistic way in the use of integrative and complementary 
practices, guiding in the promotion of health, treatment and rehabilitation of women 
victims of violence. 
 
 
 

 

Key-words: Nurse., Sexual violence., Woman 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A equipe de enfermagem tem como papel principal na assistência às 

mulheres vítimas de violência sexual o acolhimento, por atuarem diretamente no 

gerenciamento do cuidado ao paciente. Além disso, um papel essencial do 

enfermeiro é a realização do diagnóstico, planejamento do cuidado, implementação 

e evolução de enfermagem. O enfermeiro quando acompanha todo o processo de 

cuidado, percebe não somente os danos como ferimentos, mas também o ganho ou 

perda de peso, medos, emoções, traumas e os diversos sinais e sintomas 

recorrentes após a violência sofrida. (MOURA; GUIMARÃES; CRISPIM, 2011) 

Com o advento do avanço da luta contra a violência à mulher foram criadas 

as delegacias especializadas para o atendimento a mulher, associadas com a Lei 

Maria da Penha criada em 07 de agosto de 2006, que garante a pena referente ao 

crime de violência e visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. E tem 

por definição qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 

participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 

ou uso da força. Logo, todas as mulheres estão sujeitas a sofrerem violência sexual 

e não é restrita a nenhuma classe social, sexo, raça, idade ou etnia e sem nenhum 

tipo de circunstância. As vítimas principais de VS são as mulheres, em qualquer 

período de suas vidas e trata-se de um problema que pode acontecer em qualquer 

local e de diversas formas, no entanto, quando ocorre qualquer ato sexual ou 

tentativa do ato não desejado pela vítima é denominada violência sexual. Sendo, o 

ato de utilizar a qualquer modo a sexualidade de uma pessoa, utilizando de força 

física, chantagem, intimidação e manipulação. (BEZERRA, 2018) 

Tendo em vista a compreensão da violência sexual como problema de saúde 

pública de grande magnitude e muito pouco debatido pelos profissionais da área. 

Tem como outra questão relevante à falta de orientação durante a graduação para 

lidar com o tema, provocando, dúvidas, dificuldades e deficiências no atendimento 

devido à falta ou pouca aprendizagem durante o curso e sua vida profissional. 

(MACHADO et, al., 2014). Neste caso, o tema proposto justifica-se por ampliar o 

conhecimento da sociedade, mas principalmente dos profissionais enfermeiros. 

Deste modo formulou-se como questão norteadora deste estudo: Em que 

medida a atuação do enfermeiro contribui na assistência prestada à mulher vítima de 

violência sexual? O enfermeiro contribui diretamente no gerenciamento do cuidado, 
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acolhimento, assistência e proporciona um vínculo com a paciente, oferecendo 

conforto e segurança à mulher.  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo geral compreender a 

atuação do enfermeiro na assistência prestada à mulher vítima de violência sexual. 

E, como objetivos específicos, registrar o papel do enfermeiro na assistência 

prestada à mulher vítima de violência sexual; Descrever os fatores que dificultam à 

atuação do enfermeiro no atendimento a mulher vítima de violência sexual; Apontar 

os agravos físicos, psicológicos e sociais decorrentes de violência sexual. 

A proposta metodológica trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, 

caracterizada por revisão bibliográfica. Foi realizada a busca no google acadêmico, 

SCIELO, LILACS e BDENF pelas seguintes palavras chave:  “Enfermeiro” ; 

“Violência sexual” ; ‘’Mulher”. Realizou-se pesquisa preliminar nas bases de dados, 

localizados  21.400 referências, após a avaliação com filtragem para texto completo 

disponível, artigos em língua portuguesa e recorte temporal de 10 anos referentes 

aos anos de 2008 a 2018, utilizando-se como bibliografia potencial 15 artigos 

científicos. 
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2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL  

 

O profissional enfermeiro tem como principal atuação na assistência prestada 

à mulher vítima de violência sexual o acolhimento, pelo fato de atuarem 

constantemente no ambiente hospitalar e por executarem cuidados diretos aos 

pacientes e, de maneira geral promover a articulação entre a equipe multiprofissional 

e serviços de apoio, tornando-se um profissional essencial em benefício a vítima. 

Outra atividade fundamental do profissional enfermeiro é a realização do 

diagnóstico, planejamento do cuidado, implementação e evolução de enfermagem. 

(MOURA; GUIMARÃES; CRISPIM, 2011) 

Quando a mulher ao procurar o serviço de saúde, o primeiro contato deve 

acontecer com o enfermeiro, que fará um acolhimento, a realização da anamnese, 

administração de medicações, coleta de material para exames laboratoriais. 

Mediante a essa ação, a mulher participa de um atendimento integral que envolve 

toda equipe multiprofissional, que em conjunto executam a assistência e planejam o 

melhor tratamento das consequências adquiridas a partir da violência sexual. 

(MORAIS; MONTEIRO; ROCHA, 2010) 

O atendimento para que seja efetivo, o enfermeiro deve estar habilitado para 

ter postura neutra e não demonstrar manifestações pessoais ou julgadoras que 

possam interferir na vítima e na eficácia ao tratamento e também deverá aprender a 

ouvir, pois algumas mulheres precisam e desejam falar sobre a violência de forma 

privada e sigilosa. Portanto, faz – se necessário que o enfermeiro converse com a 

vítima de forma confidencial, ética a fim de despertar sentimento de confiança e 

segurança necessário para a realização dos procedimentos e cuidados 

indispensáveis. (MOURA; GUIMARÃES; CRISPIM, 2011) 

Na relação entre o profissional e a vítima é imprescindível que o enfermeiro 

demonstre afeição, promova segurança, apoio emocional, acolhimento e disposição 

para escutar com respeito. Um elemento importante na relação enfermeiro/cliente é 

a confiança e, para que ocorra, é necessário o estabelecimento de empatia, tentar 

compreender sentimentos, comportamentos e emoções da vítima. (REIS et al,. 

2010) 

Quanto ao cuidado de enfermagem, o acolhimento à vítima deve ser 

priorizado pelo profissional e vivenciado por ambos desde o momento da entrada no 



 16 

serviço de saúde, decorrendo por todo processo de assistência realizado. Portanto, 

o cuidado de enfermagem e da equipe multiprofissional as vítimas deve ser 

estabelecido de forma que a mulher violentada e a família sintam-se seguras durante 

todo o atendimento na segurança do sigilo por parte de todos os profissionais 

envolvidos, como também o respeito e empatia. (MORAIS; MONTEIRO; ROCHA, 

2010) 

No que se referem ao cuidar em enfermagem, Morais, Monteiro e Rocha 

(2010, p.157), afirma que: 

O significado do cuidar em enfermagem como uma ação acolhedora se 
refere à qualidade e humanização da atenção como um conjunto de 
medidas, posturas e atitudes dos profissionais de saúde na sua relação com 
o cliente. No caso da enfermagem, significa compreender o indivíduo em 
sua plenitude, ouvi-lo com sensibilidade, criatividade e solidariedade, o que 
caracteriza a qualidade do cuidado. Sendo assim, a prática do acolhimento 
no trabalho de enfermagem é no sentido de realizar atitudes humanizadoras 
que se revelam no ato de receber, escutar e tratar. No momento que o 
profissional de saúde adota a postura de acolher, pressupõe uma atitude 
receptiva para escutar de forma sensível a individualidade de cada ser. 
Enquanto acolhimento, na perspectiva técnica significa instrumentalizar os 
procedimentos e ações organizadas para o processo de trabalho. O último 
conceito é no sentido de organização do serviço, para nortear e gerenciar 
todo o processo de trabalho. 
 

Aponta-se que a presença constante do enfermeiro na instituição de saúde e 

a abordagem utilizada por este profissional na prestação do cuidado possibilitam 

formar um vínculo mais profundo e duradouro com o paciente, o que proporciona 

uma interação interpessoal que facilita obter detalhes que, muitas vezes, outros 

profissionais não conseguem detectar por não estarem tão próximos e por um 

período maior de tempo no ambiente de trabalho, como acontece com o enfermeiro. 

Portanto em função disso, o enfermeiro acaba sendo o primeiro contato com a 

mulher a partir do acolhimento e assistência. Entretanto, realizar o atendimento em 

mulheres com situações de violência requer conhecimento teórico, pois lidar com, 

emoções, sentimentos, medos, traumas, problemas sociais, sem que interfiram no 

julgamento do profissional é muito difícil. A partir disso, os profissionais necessitam 

aprender a lidar com seus preconceitos, crenças e valores pessoais, de modo que 

estes não interfiram em sua postura ética e nas decisões a serem tomadas pela 

vítima. (ÁVILA; OLIVEIRA; SILVA, 2012)  

No que se referem ao cuidar em enfermagem, Morais, Monteiro e Rocha 

(2010, p.157), afirma que: 

Dessa forma, o cuidar em enfermagem à mulher vítima de violência sexual 
exige mais do que as habilidades técnicas, requerendo uma atenção 
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individualizada que transcenda o sentido de curar e tratar. Assim, desde o 
momento em que a mulher em situação de violência sexual procura o 
serviço de saúde especializado, o profissional de enfermagem tem a 
oportunidade de acolher a mulher e mostrar a verdadeira essência da sua 
profissão, o cuidado. Acerca dessa questão, o cuidar em enfermagem como 
ação de acolhimento poderá se concretizar, no momento em que se adota 
uma atitude de escuta e de silêncio. Logo, esse cuidar acolhedor pela 
enfermagem permite um olhar sensível e humano para a saúde da mulher 
vítima de violência sexual, com a finalidade de recuperar sua autoestima, 
sua saúde mental e sua qualidade de vida.  
 

O enfermeiro como profissional fundamental da equipe de saúde no serviço 

de atendimento tem total capacidade para realizar um atendimento humanizado e 

integral, colaborando para a identificação, coleta e preservação dos vestígios 

indicativos desse tipo de violência cooperando efetivamente para punição do 

agressor. (SOUZA; MARTIINS; SILVA, 2017) 

Faz-se necessário que o enfermeiro compreenda o momento doloroso da 

vítima, promovendo um atendimento acolhedor, na qual a mulher se sinta segura 

para falar sobre a violência sofrida, demonstrando compreensão, disposição para 

escutar com respeito, interesse e tenha preparo para apoiar emocionalmente a 

mulher desde o primeiro atendimento. (TRIGUEIRO et al., 2018) 

Portanto, as vítimas de violência sexual anseiam por um atendimento sigiloso 

integral, digno, respeitoso e acolhedor por parte do profissional que deve está apto 

para promover segurança, respeito e assistência de forma que a vítima se sinta 

acolhida. Estabelecer vínculo de confiança, dialogar, apoiar a vítima, incentivar a 

construção de vínculo com redes de apoio e executar todos os cuidados possíveis. 

(REIS et al., 2010) 

A mulher que foi violentada deve procurar o quanto antes o serviço de 

emergência, onde será realizado uma profilaxia realizada á partir da entrevista, 

anamnese, exame físico e ginecológico, coleta de material para diagnóstico de 

infecções genitais, coleta de para identificação do provável autor da agressão e o 

preenchimento da ficha de notificação compulsória. Todos os dados que forem 

coletados devem ser rigorosamente anotados no prontuário do paciente, pois irão 

servir de guia para todos os profissionais da equipe multiprofissional, para que não 

seja preciso que a mulher fique repetindo diversas vezes a violência sofrida e o que 

poderia causar uma nova violência na vítima. (VIEIRA et al., 2016) 

 

Figura1: Fluxo de Atendimento em saúde para Mulheres e adolescentes em 

Situação de Violência sexual, Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 
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Fonte: Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

 

Assim, cabe ao enfermeiro agir com prudência frente à vítima de violência 

sexual, sendo de extrema importância o planejamento de uma assistência integral,  

aos instrumentos necessários para que seja realizado um atendimento completo e 

positivo para a vítima, de modo a garantir além do acolhimento, segurança, respeito 

e satisfação das necessidades individuais e coletivas da mulher violentada. 

(AGUIAR, 2013) 
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3. DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ENFERMEIROS NO 

ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

O enfermeiro ao prestar atendimento à vítima de violência sexual se depara 

com algumas dificuldades que acaba influenciando diretamente o processo de 

cuidado a vítima. Muitas dessas dificuldades revelam um atendimento não positivo e 

prejudicial à vítima. Dentre os fatores que dificultam o atendimento, o enfermeiro se 

depara com a sobrecarga de trabalho o que acaba não dando devida importância e 

exclusiva atenção ao atendimento, se mostrando indiferente e desmotivado a prestar 

uma assistência de qualidade. Além disso, a desinformação e a falta de 

conhecimento a respeito das intervenções podem contribuir de forma negativa a 

assistência. (SOUZA; MARTINS; SILVA, 2017) 

Para um atendimento decisivo, é essencial que o profissional esteja 

capacitado para o enfrentamento dos agravos e consequências decorrentes da 

violência sexual sofrida pela mulher e quando o profissional não está “preparado” 

para este tipo de atendimento a qualidade da assistência fica comprometida. Por 

certo uma das possibilidades de capacitação dos profissionais, encontra-se ainda na 

graduação. (MACHADO et al., 2014) 

Nessas condições, muitos profissionais não se sentem capacitados para 

ofertar uma assistência integral ás mulheres vítimas de violência, o que 

consequentemente acaba comprometendo o entendimento a respeito do 

preenchimento da notificação e sua importância. Diante disso, o profissional no ato 

de atendimento se depara com a dificuldade em obter informações importantes para 

o preenchimento da ficha de notificação, pois a vítima procura o serviço de saúde 

fragilizada e consequentemente com medo e desejando dialogar com o menos 

possível e fugir o quanto antes daquela situação de dor e medo. A ficha de 

notificação não necessitaria ser preenchida no exato momento da chegada da 

mulher no serviço de saúde, logo no momento em que a vítima está fragilizada 

emocionalmente e fisicamente, justamente se o prontuário for bem preenchido por 

todos os profissionais que atendam a vítima, será um complemento fundamental 

para o preenchimento posterior da ficha. (SOUZA et al., 2015) 

De fato, alguns profissionais se deparam com a sobrecarga de trabalho e a 

exigência do preenchimento de mais uma ficha, o que pode ser considerada 

excessiva, quando não se percebe a importância da exigência, ainda além de serem 
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responsáveis pelo preenchimento de diversos formulários durante o plantão. Com 

isso, resulta no não preenchimento da notificação ou no preenchimento incompleto 

da ficha, dificultando traçar intervenções para prevenir tal violência. (SOUZA et al., 

2015) 

Muitos profissionais têm dificuldades no desenvolvimento de ações, que 

acaba se tornando obstáculos no atendimento, que muitas das vezes são advindas 

da vítima que tem dificuldade de falar sobre o assunto, que é tomada de vergonha, 

silêncio, medo, constrangimento, o que acaba impedindo do atendimento ser 

realizado. As vítimas de violência chegam ao serviço de saúde dominado de 

sentimentos de vergonha, revolta, tristeza e até mesmo oprimidas pelo medo de 

retaliações por parte do agressor, que pode ser conhecido da vítima ou não, por isso 

falar sobre a violência sofrida para outra pessoa é muito difícil e doloroso. (COSTA 

et al., 2013) 

 Em relação ao seguimento ambulatorial após a violência, Trigueiro et al. 

(2018), afirma que: 

Tal acompanhamento tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelos 
profissionais de saúde, pois requer uma longitudinalidade do cuidado, que 
depende não apenas de sua atuação, mas também da adesão da mulher. 
Desse modo, a adesão constitui-se em um processo dinâmico, 
multideterminado e de responsabilidade da pessoa e da equipe de saúde. O 
abandono do seguimento ambulatorial pode levar ao comprometimento da 
saúde daquele que sofreu a violência sexual, assim como pode refletir a 
ineficácia do atendimento dos serviços a essa clientela. 

 
Grande parte das dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem 

em relação ao atendimento às vítimas, certamente será o enfrentamento de 

sentimentos complexos e conflitos pessoais internos, portanto faz-se necessário que 

o profissional tenha preparo emocional para atender mulheres violentadas. Uma vez 

que alguns profissionais já sofreram a violência, e este tipo de atendimento pode 

gerar uma nova agressão.Como também pode gerar diversos sentimentos de acordo 

com a experiência pessoal e profissional, como a doença, o estresse, a sobrecarga 

de trabalho, a morte. Dentre os sentimentos que o profissional acaba ficando 

exposto podem surgir o medo frente a uma situação sem estar preparado, na qual 

não tem controle. Bem como também a impotência gerada pelo profissional frente à 

violência, pode gerar angústia, fragilidade e revolta.  (REIS et al., 2010) 

Em relação ao sentimento de medo do profissional, Labronici, Fegadoli e 

Correa (2010), afirma que:  
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O medo é um sentimento comum, é um forte delineador da personalidade 
das pessoas, e influencia o que pensamos poder ou não fazer. Nossos 
medos alteram-se com a idade, o gênero, a classe socioeconômica, o nível 
de desenvolvimento cognitivo, e outras variáveis de natureza individual ou 
social, que podem ser úteis para a determinação de quando um medo é 
normal ou patológico e, consequentemente, quando uma intervenção é 
necessária. 

 

Dessa forma, cabe ao profissional postura tranquila e adequada durante todo 

o processo de acolhimento, onde a vítima esteja a vontade para falar e que o 

profissional mantenha uma escuta sem julgamentos, demonstrando sempre empatia 

e interesse na assistência e cuidado, pois dessa forma o enfermeiro consegue 

desenvolver uma interação maior com a vítima, através do respeito, empatia, diálogo 

e humanização. (BEZERRA, 2018) 
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4. CONSEQUÊNCIAS RESULTANTES DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A 

MULHER 

 

A violência sexual traz diversas consequências para a mulher podendo-se 

prolongar ao longo de sua vida. Os agravos da violência sexual na mulher podem 

ser físicos, psicológicos, sociais e podem gerar situações conflituosas, oriundas de 

muitos sentimentos negativos que evidenciam traumas que podem ser duradouros. 

(ÁVILA; OLIVEIRA; SILVA, 2012) 

No que se referem os agravos da violência sexual, Monteiro et al, (2008), 

afirma que:  

As consequências de origem imediata podem manifestar-se como infecções 
do trato reprodutivo, como DSTs/AIDS e a possibilidade de uma gravidez 
indesejada. A mulher pode experimentar uma série de sentimentos 
negativos, como o medo da morte, solidão, vergonha e até uma sensação 
de culpa, que acabam por evoluir para alguns tipos de transtornos 
psíquicos, como fobia, pânico e depressão. Deve-se também levar em conta 
alguns aspectos sociais, como abandono da escola, emprego e do lar, 
separação, prostituição, entre outros. 

 
Os agravos físicos são consequentes do trauma de genital, comprovado por 

ferimentos, hematomas, edemas, assim sendo não só lesões, mas também 

apresentam desordens emocionais como, ansiedade, medo, pânico, episódios de 

depressão, sequelas físicas, aumentando o risco de gravidez indesejada, e de 

doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas e prostituição. (MORAIS; 

MONTEIRO; ROCHA, 2010) 

Considerando que o trauma físico de genitais ou de outras partes do corpo 

possa ou não estar presente, consequentemente as sequelas físicas e psicológicas 

podem ser imediatas ou em longo prazo, em vista disso, fazem-se necessários 

profissionais habilitados e capacitados acerca do tema, promovendo assistência, 

acolhimento e avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela vítima, mas ainda 

oferecer recuperação física, psicológica e social. (REIS et al., 2010) 

No que se referem às consequências da violência sexual, Labronici, Fegadoli 

e Correa (2010), afirma que:  

Há que se ressaltar que as consequências da violência sexual podem afetar 
a multidimensionalidade das vítimas, ocasionando problemas de saúde 
física, reprodutiva e mental como lesões corporais, gestação indesejada, 
doenças sexualmente transmissíveis, fobias, pânico, síndrome do estresse 
pós traumático, depressão e outras alterações psicológicas e, também, 
problemas familiares e sociais como abandono dos estudos, perda de 
empregos, separações conjugais, abandono de casa, entre outros.Os 
problemas de saúde acarretados pela violência sexual são diversos, e 
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podem se manifestar logo após a agressão, ou a médio e longo prazos. 
Queixas físicas como cefaléia crônica, alterações gastrointestinais, dor 
pélvica entre outras; sintomas psicológicos e comportamentais como 
disfunção sexual, depressão, ansiedade, transtornos alimentares e uso 
abusivo de drogas são encontrados nas vítimas desse tipo de violência. 
 

Com efeito, da violência às vítimas podem apresentar sensações de que seu 

corpo está ‘sujo’ e violado, passando a sentir medo de estarem desacompanhadas, 

por consequência, tornam-se incapazes de realizar atividades sozinhas, como entrar 

em um elevador sozinho, andarem de ônibus, pegar taxis, frequentar lugares 

fechados, ficar em qualquer ambiente desacompanhada. (COSTA et al., 2013) 

Os danos causados a mulher em decorrência da violência, passam a fazer 

parte diariamente da vida da vítima, resultando em tristeza profunda, que pode 

atingir sua autoestima, levando a depressão, pensamentos suicidas e alterações 

emocionais. Além desses comportamentos, destaca-se que as vítimas possam 

mudar a maneira de se relacionar, provocando reações não esperadas, como 

agressão, perda do controle. (TRIGUEIRO et al., 2018) 

No que se refere aos agravos psicológicos, sociais e físicos Bittar (2012, p. 

10) afirma que:  

Muitos são os sintomas psicológicos recorrentes da violência  quase sempre 
são: Depressão, síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade, fobias, 
desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico, sensação de perigo eminente, 
ideação suicida, tentativa de suicídio, homicídio, baixa autoestima, 
sentimentos de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, isolamento 
social, dificuldade de tomada de decisão, dependência ao extremo, hábito 
de fumar, uso de álcool, falta de concentração, entre outros. Surgem 
também sintomas sociais, apresentando faltas no trabalho, ausência ao 
serviço de saúde, isolamento, mudanças frequentes de emprego ou de 
cidade. Independentemente da espécie de violência sofrida, as mulheres 
apresentam vários sintomas físicos, como: cefaleias, dores, palpitações, 
tontura, mal-estar, hematomas, fraturas, distúrbios gastrointestinais, dores 
musculares e inespecíficas em várias partes do corpo, perda ou aumento de 
peso, contusões, escoriações, quadros inflamatório, incômodos difíceis de 
serem localizados e diagnosticados, dor pélvica, infecções urinárias, 
gravidez indesejada, aborto espontâneo, transtornos psicossomáticos, 
distúrbios mentais ou comportamentos obsessivos - compulsivos, entre 
outros. 

 
Diante disso, a violência sexual gera diversas consequências na vida da 

vítima que podem resultar em transformações negativas em todo a sua vida, e que 

podem agravar-se intimamente no interior da vítima. Diante disso, cabe ao 

profissional prestar um atendimento holístico e integral, promovendo todos os 

cuidados necessários a vítima. (BEZERRA, 2018) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse estudo pôde-se evidenciar que as mulheres vítimas de 

violência sexual apresentam diversos sentimentos de tristeza, raiva, vergonha, 

constrangimento, insegurança, medo, vingança, além dos danos físicos, psicológicos 

e sociais. Além disso, também foi possível identificar o sentimento de ódio, que de 

certa forma são sentimentos desencadeados a partir do acontecimento e como uma 

consequência de repúdio para com o agressor. 

A vítima de violência consequentemente carrega no decorrer de sua vida 

muitos agravos físicos, psicológicos e sociais, trazendo consequências complexas e 

com manifestação diferenciada. Observou-se que a mulher precisa ser ouvida e 

respeita onde os profissionais de saúde devem valorizar os sentimentos vivenciados 

por elas, a fim de que possam ultrapassar a dimensão técnica do cuidar, e para que 

sejam capazes de cuidá-las de forma integral. 

Sugere-se ainda, a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde, 

além da reflexão por parte da enfermagem do seu importante papel no suporte a 

vítimas de violência sexual, que é fundamental para a efetivação de ações na 

tentativa de superação da violência, bem como no suporte ao desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento, para o auxílio e apoio psicossocial às mulheres 

nessas situações.  

Conclui-se que o presente trabalho é de grande importância para todos os 

profissionais da saúde, pois esclarece muitas dúvidas a respeito do tema. Diante 

disso, podem fornecer subsídios para a melhoria na qualidade da assistência 

conduzida a essas mulheres e a criação de novos estudos. 
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