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RESUMO 

Introdução: A violência sexual sofrida pela mulher, tornou um acontecimento social de 
múltiplos significados, sendo ela da forma mais simples até as mais cruéis. O 
transtorno da violência chega aos serviços de saúde em diferentes episódios e 
tempos, principalmente quando o ato da agressão provocou grandes repercussões. 
Objetivo Geral: Compreender acerca da assistência de enfermagem no que se refere 
à mulher vítima de violência sexual. Objetivos específicos: entender os fatores de risco 
e suas consequências da violência sexual à saúde da mulher; apontar os mecanismos 
legais que amparam estas mulheres; descrever as condutas do enfermeiro frente a 
assistência a esta mulher agredida. Método: Este estudo trata-se de uma revisão 
bibliográfica, de uma revisão de literatura. Para execução deste trabalho foi realizado 
um levantamento nas bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), através 
dos seguintes descritores: Assistência de Enfermagem, Violência Sexual, Violência a 
mulher. No sistema de saúde, por tantas vezes, são comprovados aspectos que 
potencializam os efeitos da violência aumentando o campo de atuação. Um dos fatos 
diz respeito de que a mulher não denúncia a agressão, seja ela física ou psicológica. 
Conclui com este estudo que apesar dos avanços no cuidado a mulher pela equipe 
de enfermagem, ainda fica bem evidente as dificuldades encontradas por este 
profissional para atender as mulheres vítima de violência sexual. O estudo reflete 
também a necessidade de investimento no conhecimento cientifico para os 
enfermeiros para que este consiga atuar na promoção e proteção a esta mulher. 
 
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem, Violência Sexual, Violência a mulher. 
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ABSTRACT 

Introduction: The sexual violence suffered by women has become a social event of 
multiple meanings, ranging from the simplest to the most cruel. The disorder of 
violence reaches the health services in different episodes and times, especially when 
the act of aggression caused great repercussions. General Objective: Understand 
about nursing care with regard to women victims of sexual violence. Specific 
objectives: to understand risk factors and their consequences from sexual violence to 
women's health; to point out the legal mechanisms that support these women; to 
describe the nurse's behavior in the face of assistance to this battered woman. Method: 
This is a literature review of a literature review. To perform this work, a survey was 
carried out in the VHL (Virtual Health Library) databases, through the following 
descriptors: Nursing Assistance, Sexual Violence, Violence to women. In the health 
system, so many times, are proven aspects that potentiate the effects of violence by 
increasing the field of action. One of the facts is that the woman does not denounce 
the aggression, be it physical or psychological. It concludes with this study that despite 
advances in the care of women by the nursing team, it is still very evident the difficulties 
encountered by this professional to care for women victims of sexual violence. The 
study also reflects the need for investment in scientific knowledge for nurses to be able 
to act in the promotion and protection of this woman. 
 
Key-words: Nursing care, Sexual violence, Violence against women. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A violência sexual sofrida pela mulher, tornou um acontecimento social de 

múltiplos significados, sendo ela da forma mais simples até as mais cruéis. O 

transtorno da violência chega aos serviços de saúde em diferentes episódios e 

tempos, principalmente quando o ato da agressão provocou grandes repercussões. 

Diante desta realidade, os profissionais da área da saúde devem estar instruídos e 

prevenidos emocionalmente para que possam enfrentar momentos de tensão no 

atendimento de vítimas de violência sexual, fornecendo acompanhamento integral. 

Este presente estudo justifica-se devido à investigação da assistência dos 

enfermeiros nos casos de mulheres vítimas de abuso sexual, além de se buscar um 

atendimento, concentrando-se no cuidar acolhedor e humano, uma vez que assistir 

esse grupo de mulheres envolve questões éticas e morais, contemplado com atitudes 

de solicitude, paciência e preocupação. Sendo assim, esse estudo pretende contribuir 

para uma reflexão dos profissionais enfermeiros, sobre a assistência que prestam às 

mulheres.  

Diante deste propósito questiona-se qual é o papel do enfermeiro na 

assistência às mulheres vítimas de agressão sexual? 

Assim, é de grande importância que enquanto acadêmicos de enfermagem, o 

contato a esta temática de mulheres vítimas de agressão sexual, a qual em sua 

maioria não é abordada durante a vida acadêmica, resultando em provável dificuldade 

do futuro enfermeiro na assistência a essas mulheres que se encontram nessa 

situação. 

Tendo como objetivo geral: Compreender acerca da assistência de 

enfermagem no que se refere à mulher vítima de violência sexual. E objetivos 

específicos: entender os fatores de risco e suas consequências da violência sexual à 

saúde da mulher; apontar os mecanismos legais que amparam estas mulheres; 

descrever as condutas do enfermeiro frente a assistência a esta mulher agredida 

Contudo a enfermagem tem papel fundamental para conscientização do 

aspecto a violência, trazendo o cuidado como foco da assistência, priorizando a 

autonomia feminina. O enfermeiro deve estar apto na promoção, orientação e 

assistência dessas mulheres.  
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Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de uma revisão de literatura. 

Para execução deste trabalho foi realizado um levantamento nas bases de dados da 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), através dos seguintes descritores: Assistência de 

Enfermagem, Violência Sexual, Violência a mulher. 

Os critérios de inclusão neste presente estudo foram: artigos indexados nas 

bases de dados mencionados e publicados na íntegra em períodos nacionais 

compreendidos entre 2010 a 2017 e disponível no idioma português. Já os critérios 

de exclusão foram: artigos que não abordavam a referida temática, artigos que não 

estavam publicados na íntegra e que sua abordagem não contribui para o 

conhecimento da enfermagem. Para seleção das publicações, foram lidos os resumos 

de modo a confirmar se eles contemplavam a pergunta norteadora desta investigação 

e se atenderá aos critérios de inclusão estabelecidos. 
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2. VIOLÊNCIA SEXUAL NA MULHER E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Em estudos realizados por Souza, Oliveira e Jesus (2016), os danos causados 

pela violência sexual, como sendo uma violação dos direitos humanos com várias 

complicações, tem impactos severos para saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

que apresentam riscos de trauma físico, além da exposição as doenças sexualmente 

transmissíveis, sofrendo consequências psicológicas devastadoras e muitas vezes 

irreparáveis. 

No sistema de saúde, por tantas vezes, são comprovados aspectos que 

potencializam os efeitos da violência aumentando o campo de atuação. Um dos fatos 

diz respeito de que a mulher não denúncia a agressão, seja ela física ou psicológica. 

A violência sexual é um fenômeno de âmbito universal, onde não há restrição 

de sexo, idade, etnia ou classe social. Embora possa atingir mulheres em qualquer 

faixa etária, as mulheres jovens e adolescentes apresentam risco mais elevado de 

sofrer esse tipo de agressão (FACURI et al., 2013). 

Tal violência pode ocasionar sequelas devastadoras nas esferas física e mental 

da mulher violentada, entre as consequências físicas estão a gravidez e as doenças 

sexualmente transmissíveis. Em longo prazo, essas mulheres podem desenvolver 

distúrbios ginecológicos e na esfera da sexualidade, além de serem mais vulneráveis 

para sintomas psiquiátricos, como depressão, pânico, somatização, tentativa de 

suicídio, abuso e dependência de substâncias psicoativa (AZEVEDO et al., 2013). 

A pesquisa ressalta que quando a mulher busca o serviço de saúde ela recebe 

uma assistência que envolve muitos profissionais, onde desenvolve um método de 

acolhimento a esta mulher.  

Estudos realizados por Aguiar (2013), enfatiza que a assistência de 

enfermagem às vítimas de violência sexual deve ser planejada para promover a 

segurança, o acolhimento, o respeito e a satisfação das usuárias em suas 

necessidades individuais e coletivas. Em seu planejamento pautado nos instrumentos 

básicos da enfermagem, das políticas públicas e na legislação vigente em proteção a 

vítimas e prevenção de agravos futuros. 

Tal assistência exige do enfermeiro a utilização de instrumentos fundamentais 

para o exercício profissional, para atingir objetivos propostos. Instrumentos esses que 

envolvem a observação, o cuidado emocional, o toque terapêutico, o corpo, o bom 

senso, a liderança, o caráter humanitário, a solidariedade, a sensibilidade, a técnica, 
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a relação educativa e as dimensões psicossociais e psicoespirituais (COSTA et al., 

2013). 

As vítimas devem ser orientadas sobre o fato ocorrido, seu curso e os recursos 

existentes na comunidade. Segundo Aguiar (2016, p.279), alguns passos podem 

integrar as ações do cuidado da enfermagem: 

O acolhimento e a possibilidade de apoio por parte da equipe; 
auxiliar a vítima a estabelecer vínculo de confiança, individual e 
institucional, para poder avaliar o histórico da violência e as 
possibilidades de mobilizar recursos sociais e familiares; 
dialogar com a mulher sobre as opções de lidar com o problema, 
permitindo-lhe fazer escolhas e fortalecer sua autoestima; apoiar 
a vítima que deseja fazer registro policial do fato ocorrido; fazer 
encaminhamentos a outros órgãos competentes quando 
necessário (delegacias da mulher e instituto médico-legal); 
incentivar a construção de vínculo com as redes de assistência, 
acompanhamento, proteção e redes de apoio; encaminhar para 
atendimento clínico os casos de lesões graves com necessidade 
de reabilitação que não puderem ser atendidos na unidade; 
sugerir à vítima atendimento para o casal ou família no caso de 
continuidade da relação; propor acompanhamento psicológico; 
e fazer visitas domiciliares constantes para cuidar e acompanhar 
a família. 
 

Desde então não existe um modelo para o cuidado da enfermagem a esta 

mulher vítima de agressão sexual, porém, profissionais melhores preparados terão 

condições de estabelecer uma relação de cuidado estabelecendo vínculos com a 

paciente, onde o processo não ocorre isoladamente, mas por meio de 

intencionalidade, interação, disponibilidade e confiança entre enfermeiro e paciente 

(COSTA et al, 2013). 

A cada dia a necessidade de profissionais de enfermagem com experiência ou 

treinados para atender as mulheres em estágio pós agressão, pois tornou se uma 

demanda continua nas unidades de saúde, e estes profissionais se deparam com a 

falta de capacitação e segurança para atender esta mulher. 

 

2.1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 A violência contra a mulher pode ser permeada da seguinte forma: violência de 

gênero, violência doméstica, violência infrafamiliar, violência sexual, violência 

conjugal, violência interpessoal, estas já caracterizadas como problema de saúde 

pública. Saldanha (2014), relata que não existe um perfil especifico para mulher vítima 

de violência assim como também não existe um perfil para o agressor (SALDANHA, 

2014). 
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No entanto, a palavra violência origina-se do latim “violentia”, e é designada 

como ato de vencer a resistência de alguém, na utilização de força bruta. Violência 

está que quando empregada na mulher pode ser considerada qualquer ação ou 

conduta, que pode vir a causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 

seja este em âmbito público ou privado (SALDANHA, 2014). 

Saldanha (2014, pagina.18), relata que:  

I - A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal;   
II - A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação;  
III - A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos;  
IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;  
V - A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.  

 
A violência sexual traz consequências que afetam a mulher em seu plano físico, 

de forma visível, mas os de maior impacto serão os danos psicológicos com grande 

influência na saúde mental desta mulher, podendo desencadear ansiedade, 

depressão, desanimo, tristeza, irritabilidade, agressividade, pesadelos, medos e 

insegurança. Também podemos apontar as consequências sexuais e reprodutivas, 

que podem ser sangramento vaginal, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 

indesejada e doença inflamatória pélvica crônica (FACURI, 2013). 

Candela (2011), refere em seu estudo que o atendimento a mulher vitima de 

violência tem garantia por lei com a finalidade de diminuir agravos que este tipo de 

violência provoca, além da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a 

gravidez indesejada. 
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Segundo o Código Penal brasileiro na Lei nº 12.015/2009, descrito por Cadela 

(2011, página 12): 

“[...] Art. 213 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso. Art. 215 - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 
com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 
manifestação de vontade da vítima [...]” 

 
Através dos estudos de Candela (2011), ele cita uma um ponto muito 

importante, o qual foi ressaltado pelo autor supracitado Blay (2003.p.96) diz que: 

“Para enfrentar esta cultura machista e patriarcal são necessárias políticas 
públicas transversais que atuem modificando a discriminação e a 
incompreensão de que os Direitos das Mulheres são Direitos Humanos [...]”.  

Contudo Costa et al (2013), relata que o fluxo de atendimento à mulher deve 

conter condições especiais como as intervenções de emergência ou até mesmo de 

internação hospitalar. Este primeiro contato deve contar com uma equipe preparada e 

que posteriormente encaminhe esta vítima para iniciar terapias com o intuito de evitar 

ou controlar sequelas adquiridas na violência.  

Para que se estabeleça uma relação de cuidado é necessário que exista 

afinidade entre o cuidador e a pessoa a qual está sendo cuidada, assistida, mas para 

isso é preciso que aja disponibilidade, confiança, aceitação, receptividade, para que 

ocorra um crescimento de relação profissional e paciente. O cuidado envolve 

conhecimento técnico-cientifico, habilidades e competência que favoreçam a 

percepção do ser humano nos aspectos biológicos, psicológico, social e espiritual. 

Segundo Brasil (2012), em seu manual o estudo relata que deve existir uma 

junção do conhecimento técnico e cientifico para que os profissionais da saúde 

possam aplicar as praticas humanizadas a estas mulheres, visto que o estado assume 

o compromisso com os direitos humanos das mulheres, para garantir saúde física e 

mental, com a criação das políticas públicas de saúde. 

Neste capitulo foi possível compreender que a comunicação da equipe com 

esta cliente vítima de violência sexual, é um momento de relação e empatia para 

possibilitar o cuidado mais humanizado, capaz de transmitir segurança, confiança 

para este processo de cuidar, com possibilidade de escuta, dialogo diferencial. 
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3. SERVIÇOS DE SAÚDE E A INSERÇÃO DA MULHER VITIMA DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Neste capítulo será abordado a violência sexual feminina no contexto do 

serviço público de saúde, na assistência e acolhimento a essas vítimas. Contudo a 

maior parte dos serviços não estão preparados para receber estas vítimas, uma vez 

que este atendimento deverá ser diferenciado. 

O acesso a esses serviços é um direito adquirido, devido a isso o profissional 

de saúde deve estar preparado para atender a necessidade da mulher em sua 

integralidade e interdisciplinaridade avaliando os impactos gerados a mesma, 

analisando os traumas emocionais, o medo, as sequelas físicas, a insônia e a 

dificuldade em retornar a vida sexual e ao trabalho (CANDELA, 2011). 

Outro aspecto importante a ser observado, é a gravidez indesejada, com isto o 

Ministério da Saúde em seu manual (2012), cita que a gestação forçada pode ser dita 

como uma segunda violência, onde este agrava quando muitas dessas mulheres 

realizam o aborto em lugares clandestinos e não procuram os serviços de saúde e 

nem fazem denúncia ao agressor. 

No entanto, muitas mulheres desconhecem que o aborto se torna legal em 

casos de estupro, lei que conta no Código Penal Brasileiro no artigo 128, do Decreto 

Lei nº 2848 de 07/12/1940. Os hospitais públicos já estão em consonância com a lei 

podendo realizar o aborto previsto por lei (BRASIL, 2012).  

Segundo Lima et al (2018), deve existir um sistema de acolhimento pelo 

profissional onde este, será responsável pela coleta de dados iniciais e realizar a 

triagem para o seguimento das unidades que irão acolher esta mulher, nos centros de 

referências ocorrera a entrevista, exame clínico e ginecológico, exames 

complementares e acompanhamento psicológico, incluindo um fluxo de atendimento 

onde devem considerar as condições som intervenções de emergência ou internação 

hospitalar. É importante ressaltar que este atendimento deva assegurar que esta 

usuária repita sua história por várias vezes. Estas ainda são inseridas em grupos para 

saber lidar com suas emoções e interagir com outras usuárias para troca de 

experiências. 

Contudo o centro de referência coloca o profissional de enfermagem para 

contribuir como mediadora na construção de uma rede de apoio que identifique, 

articule, integre e promova as ações capazes de acolher a mulher nas diversas 
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situações. 

Outro ponto importante no atendimento à mulher vítima de violência sexual e o 

aconselhamento jurídico para evitar que ocorra a impunidade, onde elas são 

orientadas quanto o boletim de ocorrência e nas fases de investigação, no inquérito 

policias e na ação penal. Com estas ocorrências realizadas a mulher tem garantia de 

proteção perante a Lei Maria da Penha (IGA et al., 2008). 

A partir daí o Ministério da saúde define que o atendimento deve ser organizado 

em redes integradas de atenção as mulheres em situação de violência sexual a partir 

da atenção básica, mas existem falhas uma vez que não existem profissionais 

especializados e uma equipe multiprofissional em seu total funcionamento. Parte disto 

pela falta de conhecimento profissional durante sua formação acadêmica (BRASIL, 

2011, 2014). 

No serviço de saúde ainda deve ocorrer novos passos que garantem a 

aderência ao seguimento da prática no atendimento à mulher vítima de violência 

sexual para que o atendimento se faça de forma singular e específica.  

Tais protocolos de atendimento à mulher que sofreu violência sexual, visam 

prevenir a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis e promover recuperação 

física, psicológica e social. Este atendimento compreende toda mulher que relate ter 

sido vítima de estupro, atentado violento ao pudor com penetração oral e ou anal ou 

sem penetração com ejaculação externa próxima à região genital (REIS, 2008). 

A equipe multidisciplinar deverá ser composta por enfermeiros, ginecologistas, 

psiquiatras, assistentes sociais e psicólogos, estes trabalharão o protocolo especifico 

de sua área. No atendimento tardio, após o sexto dia da agressão a assistência segue 

o mesmo fluxo, exceto o exame médico. Todos as mulheres vítimas de violência 

sexual serão atendidas no programa e recebera assistência multidisciplinar por seis 

meses (REIS, 2008; SILVA; COELHO; PIRES, 2014). 

É responsabilidade do SUS estruturar a rede de assistência para a mulher 

vítima de violência sexual, para garantir atendimento imediato e prevenir possíveis 

problemas de saúde. Com isto evitar atitudes preconceituosas, discriminatórias e 

inseguras, com isso podendo deixar de oferecer uma assistência de qualidade (SILVA 

et al., 2014). 

Segundo Reis et al (2010), existe a necessidade da rede de atenção à saúde 

da mulher em situação de violência, ter uma socialização dos serviços para passagem 

de informações e ter serviços de alta complexidade já inserido no contexto. 
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Para tanto, os profissionais inseridos nesta prática precisam considerar o uso 

de métodos mais humanizados, para melhor acolher essas mulheres, com processos 

de articulação com diversos setores, promovendo a integralidade, e a prevenção e 

combate à violência. Com podendo também reduzir os impactos socioeconômicos, 

culturais, políticos e de saúde (LIMA et al., 2018). 

Com isso o autor Saldanha (2014), cita em seu estudo a necessidade de 

capacitar profissionais para propiciar um atendimento acolhido e integralidade ao 

cuidado a essa mulher em situação de violência sexual, e também assegurando seus 

direitos humanos. Ademais, se faz importante a inclusão da tal abordagem nos cursos 

de graduação e estímulo à criação de projetos de pesquisa e extensão que auxiliem 

os discentes com a temática e que possam adotar condutas adequadas na prática 

profissional. 

Esta adequação se dar em virtude de os profissionais de enfermagem poder 

promover em seu acolhimento uma postura de confiança, com respostas resolutivas 

aos problemas identificados através da escuta desta mulher, envolvendo uma pratica 

direcionada e diferenciada. 

Este capitulo reforça a compreensão da violência sexual sendo  como um 

problema de saúde pulica que hoje alcançou uma grande magnitude, portanto a 

abordagem deve comtemplar a integralidade e a interdisciplinaridade para lidar com 

os impactos que esta mulher venha a sofrer. O profissional deve compreender que 

esta integralidade não deve ficar apenas na ideia do protocolo padronizado, mas 

seguindo na ênfase do ser como um todo (SOUZA; OLIVEIRA, 2016). 

Os serviços de saúde também têm um papel de grande importância neste 

contexto onde garante a esta mulher o acesso as informações prestando apoio 

emocional e cuidados específicos diante das complicações que a violência pode 

causar. 

Brasil (2011), deixa claro que os serviços de saúde não devem negar a prestar 

atendimento a mulher vitimada, esta mulher não tem como obrigação apresentar laudo 

que comprove tal violência, esta pratica é entendida como ilegal, pois tal laudo pode 

ser fornecido através de informações contidas em prontuário médico. Para que isso 

seja possível o profissional de saúde necessita registrar os achados físico. 

O Ministério da Saúde ainda cita que cabe aos serviços de saúde coletar 

amostras que possam diagnosticar infecções genitais, assim como identificar o 

agressor, onde os serviços especializados devem estar capacitados a atender esses 
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casos (BRASIL, 2014). 

Paixão (2014), em seu artigo discute que a assistência multiprofissional deve 

ser baseada a grande importância dos cuidados prestados, onde nesse serviço deve 

ser composta por médicos, tocoginecologistas, enfermeiros, psicólogos, psiquiatria, 

assistente social e advogado, considerando um cuidado amplo para redução dos 

agravos. 

Grande parte dos serviços que atende esta mulher, esta em sua maioria é 

atendida pelo enfermeiro, este deve ser capacitado a dar este atendimento, pois nem 

todos os profissionais possuem condições de prestar esse tipo de atendimento. Neste 

contexto o protocolo de assistência de enfermagem deve ser independente do sexo 

do profissional, desde que o mesmo seja capacitado ajam sem preconceito e 

prejulgamentos (PAIXAO, 2014). 

A postura deste profissional pode interferir na qualidade dos cuidados e na 

adesão desta mulher vítima de violência sexual ao seu tratamento, estudos mostram 

que a empatia, o acolhimento e a formação de vinculo com cliente sejam importantes 

para obter uma assistência humanizada. Esta assistência ela ocorre para haja 

feedback entre o cuidador e o ser a ser cuidado (SALDANHA, 2014). 

Esta realidade inclui nas medidas de prevenção e tratamento o senso critico 

que nos auxiliam no questionamento das ações nos serviços de saúde, garantindo a 

esta cliente as ações humanizadas e eticamente seguras. 

O papel do enfermeiro nesta assistência, traz para enfermagem a valorização 

deste dentro da equipe multiprofissional, onde inclui competências legais e de 

educador, responsável por capacitar sua equipe para atender as necessidades destas 

mulheres vítimas de violência sexual (REIS et al., 2010). 

Mas para que tudo ocorra conforme os protocolos os setores de saúde, 

segurança pública e os gestores devem estar alinhados para que a integralidade do 

cuidado prevaleça. A organização dos serviços em redes de atenção à saúde deve 

ser o centro de ações para ser porta de entrada e eixo estruturado dos demais níveis. 
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4. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL  

 

Neste capítulo os autores a serem citados relatam a assistência do enfermeiro 

como integrante do protocolo do Ministério da Saúde, embora não tenham tido contato 

com a temática durante sua formação acadêmica ou através de cursos de 

especialização ou aperfeiçoamento.  

O enfermeiro que acolhe a mulher vítima de violência sexual tem como 

responsabilidade explicar as etapas que serão realizadas durante o seu atendimento, 

com uma escuta ativa, buscando deixar essa mulher o mais à vontade possível, 

criando então um vínculo entre paciente e profissional, podendo em muitas vezes 

ocorrer a dificuldade em colher os fatos uma vez que esta mulher se fecha em relação 

ao ocorrido, dificultando a ação do enfermeiro (MOURA; GUIMARÃES; CRISPIM, 

2011). 

Segundo Brasil (2012), o acolhimento e a qualidade são de extrema 

importância para humanização da atenção. Este acolhimento realizado pelo 

enfermeiro pode ser entendido como um conjunto de medidas, posturas e 

consideração à cerca da violência. Tornando um ambiente acolhedor e de respeito à 

diversidade, livres de julgamentos morais, buscando compreender seus medos e 

expectativas. 

Os autores Souza, Oliveira (2016) e Silva, Ferrini, Silva (2011), relata que o 

enfermeiro necessita preencher uma ficha de notificação esta que foi implantada no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no ano 2009. Através do 

preenchimento da ficha de notificação a mulher que sofreu a violência sexual ganha 

maior visibilidade. O enfermeiro então é responsável por acompanhar e identificar 

falhas no atendimento. 

No entanto, o enfermeiro acompanha os estágios de atendimento da mulher 

vítima de violência sexual, uma das etapas importantes do processo é a coleta 

imediata de sangue e amostra de conteúdo vaginal, para estabelecer uma possível 

presença de DST, HIV ou hepatite, porém o início da profilaxia não deve ser atrasada 

por causa da coleta, então o enfermeiro inicia a administração dos medicamentos de 

profilaxia, sendo eles a anticoncepção de emergência, metronidazol, azitromicina, 

penicilina benzatina, ciprofloxacino, biovir e kaletra, os últimos citados são retrovirais. 

Em relação a hepatite B a mesma é orientada e encaminhada para referência para 
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administrar imunoglobulina B caso esta mulher esteja com as doses atrasadas ou 

inexistentes. E ainda pelo enfermeiro a administração da anticoncepção de 

emergência a conhecida pílula do dia seguinte. Além da administração das 

medicações o profissional deve orientar essa mulher sobre os possíveis efeitos 

secundários que podem vir a surgir (AGUIAR, 2013; SILVA; COELHO; PIRES, 2014). 

Em visão do atendimento de enfermagem no cuidado inicial o enfermeiro 

realiza a identificação de sinais e sintomas, aferição de sinais vitais, exame de lesões 

decorrente da agressão, desenvolve cuidado clínico, com a conversa, escuta e 

orientação a mulher e a família. O não atendimento adequado a esta mulher, vai contra 

o que preconizado pelo Protocolo de Atenção Básica à Saúde da Mulher, este deve 

atribuir a medidas de prevenção, emergência, reabilitação, tratamentos de eventuais 

agravos e impactos resultantes da violência a saúde física e psicológica. Em boa parte 

das referências utilizadas citam que o profissional em sua maioria se encontra 

incapacitado para lidar com tal situação (SOUZA, OLIVEIRA, 2016; LIMA et al., 2018). 

É necessário ainda que o enfermeiro conheça seu território assim como os 

demais serviços disponibilizados na rede para devidos encaminhamentos, além de 

assegurar a vítima e a família a garantia do sigilo e dos encaminhamentos adequados. 

O autor Costa et al (2013), relata em seu estudo que o cuidar em enfermagem 

vem como uma ação acolhedora, refere também a qualidade e humanização da 

atenção, compreendendo o indivíduo em sua plenitude, este profissional deve ouvir, 

ter sensibilidade, criatividade e solidariedade. Portanto o profissional deve adotar uma 

postura que pressupõe uma atitude receptiva para escutar de forma sensível a 

individualidade de cada ser. 

Portanto a enfermagem ao realizar o cuidado a mulher vítima de violência 

sexual, possibilita descortinar outros problemas que possam afetar a integridade física 

e emocional dessa mulher. 

Entretanto Silva, Coelho e Pires (2014), em seu artigo define que a utilização 

do protocolo de assistência a mulher vítima de violência sexual, independe do sexo 

do profissional da enfermagem, este sendo capacitado poderá prestar a assistência 

de qualidade a mulher, cita ainda que os profissionais capacitados agem sem 

preconceitos e prejulgamentos que possam prejudicar no atendimento. 

Reis et al (2010) ressalta que o profissional com postura inadequada de vido a 

valores e crenças pode interferir na qualidade dos cuidados e na adesão da mulher 

vítima de violência sexual ao tratamento.  
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Quando o atendimento ocorre na emergência provoca ao profissional muitas 

angustias e sofrimentos, onde as atitudes e percepções de valores são exigidas, o 

que em sua maioria este atendimento seguem a estrutura do modelo biomédico 

tradicional, onde a mulher e percebida na condição de não sujeito, não havendo 

espaço para prevenção ou articulação com a rede intersetorial (MOURA, 

GUIMARÃES, CRISPIM, 2011). 

Neste modelo a abordagem é individualista e medicalizante, onde as 

capacitações são insuficientes ou não existem. Onde os profissionais são de acordo 

com senso comum, levando a conclusão da necessidade de ampliar a discussão do 

problema, propiciando uma perspectiva de gênero no reconhecimento e no 

atendimento às mulheres. A qualificação do profissional e necessário para os 

princípios balizadores sejam de acordo com as posturas éticas e comprometidas com 

as necessidades do usuário para a construção de redes de ação intersetorial para 

atenção integral à mulher que sofre de violência sexual (PAIXÃO, 2014; REIS, 2008). 

No entanto, este tema torna-se um protagonista de diversos estudos 

objetivando discutir a magnitude global de tal problema. Este enquadra na sociedade 

como uma questão universal que atinge mulheres de todas as classes sociais. Etnias, 

religiões, idade e com níveis diversos de escolaridade. 

O profissional de enfermagem é um dos alvos de maior importância por sua 

trajetória na pratica em qualquer ambiente de trabalho, que podem defrontar com este 

tipo de situação, onde este profissional adquire habilidades para realizar esse cuidado 

humanizado, com poder transformador de quem cuida e de quem está sendo cuidado 

(SOUZA; OLIVEIRA; JESUS, 2016). Portanto desde o momento que a mulher 

encontra em situação de violência sexual, e procura o serviço especializado, a 

enfermagem tem a oportunidade de acolher esta mulher e poder concretizar a escuta 

diferenciada a esta mulher. 

Mas em contrapartida Lima et al (2018), contrapõe que mesmo com as medidas 

de politicas e protocolos de atendimento a esta mulher vítima de violência, em sua 

maioria torna-se ineficaz devido a escassez de conhecimento e ou experiências 

vividas por estes profissionais, ou pelo déficit de formação dos profissionais a cerca 

deste tema, onde pode existir a necessidade da inserção deste assunto na grade 

curricular destes profissionais. Esta conduta traz este profissional mais a frente da 

assistência e poder por em pratica as ações preconizadas nos protocolos do Ministério 

da Saúde, a fim de alcançar uma redução dos casos e de danos causados as mesmas. 
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Assim a ação de intervir proporciona chances de desenvolver ações 

preventivas, pois em muitas das vezes os profissionais pouco perguntam sobre a 

violência, muitos alegam falta de tempo, constrangimento, medo, falta de treinamento, 

falta de suporte nos serviços de saúde e desconhecimento de medidas para lidar com 

situações de violência (PAIXÃO, 2014). 

Durante o estudo foi possível perceber que o atendimento a esta mulher em 

situação de violência sexual, deve ser convergente em todos os níveis, onde além da 

dedicação do profissional, a gestão estimule e ofereça subsidio para capacitar as 

equipes em todos os níveis de saúde, para que a rede de atendimento alcance aquilo 

que está preconizado (LIMA et al., 2018).  

Em sua maioria está assistência torna-se limitada devido os serviços de saúde 

com grande carência de ambientes adequados e de profissionais capacitados, 

também a inexistência de fluxo de encaminhamento e um acolhimento sem 

privacidade e sem a presença de profissionais capacitados (SILVA et al., 2014). 

Contudo denota se que o atendimento a esta mulher vítima de violência deve 

ser de qualidade para evitar a reincidência, colocando à disposição todas as 

tecnologias para o atendimento, prevenção e orientação acerca dos seus direitos e a 

assistência à saúde (SILVA et al., 2014). 

Por outros moldes em muitos casos os profissionais tratam a violência sexual 

como caso de polícia, voltando a responsabilidade para o serviço de segurança 

publica pela conduta do agressor, e além do julgamento a esta mulher em duvidar da 

veracidade da agressão, onde em muitos casos invertem a posição de vitima para 

agressora, este tipo de postura reduz o atendimento e inviabiliza a subsequência na 

rede de assistência a mulher, 

Contudo, a assistência voltada a estas mulheres está apenas interligada nas 

consequências das ações sofridas, como os danos psicológicos e físicos. Esta pratica 

além de não ser adequada uma vez que o enfermeiro que realiza a assistência deve 

correlacionar todos os aspectos como ser humano de forma humanizada. Este modelo 

onde a mulher somente é vista em magnitude dos danos sofridos, torna difícil o 

desenvolvimento da prática social, e o domínio dos profissionais envolvidos neste 

contexto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com este estudo que apesar dos avanços no cuidado a mulher pela 

equipe de enfermagem, ainda fica bem evidente as dificuldades encontradas por este 

profissional para atender as mulheres vítima de violência sexual. O estudo reflete 

também a necessidade de investimento no conhecimento cientifico para os 

enfermeiros para que este consiga atuar na promoção e proteção a esta mulher. 

Com isso foi possível compreender que este problema não atine apenas a 

vítima de agressão, mas também a rede de apoio, pois exige um engajamento de 

diferentes profissionais capacitados para entender o fluxo de atendimento, a qual 

perpassa do acolhimento grupal e individual, a orientações jurídicas e assistência ao 

Centro de Referência para delegacia da mulher. A equipe multiprofissional desenvolve 

então o resgate à autoestima e seu fortalecimento. Prestando assistência de 

qualidade de forma que esta mulher se sinta acolhida e não desista de buscar apoio. 

Em contrapartida o estudo mostra que a insuficiente integração da rede de 

saúde, a escassez de recursos humanos e materiais e a fragilidade que abate os 

profissionais refletem a realidade vivenciada em diversos serviços de referência, e em 

muitos casos inviabilizando o atendimento a estas mulheres vítimas de violência 

sexual. O enfermeiro encontra várias dificuldades ao longo do atendimento a esta 

mulher, mas em sua maioria pela falta de capacitação do profissional e melhor 

engajamento das redes, para medidas adequadas de suporte a esta vítima e 

condições técnico- cientifica ao profissional para melhor compreensão dos fatos. 
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