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Introdução 

 

A violência contra a mulher3 é um problema social grave e complexo, em termos do 

seu desvelamento e solução, considerando os diversos fatores envolvidos e a sua ocorrência 

em diversos marcadores identitários das mulheres que são violentadas e, muitas vezes, mortas 

diariamente em diversas situações e contextos sociais no Brasil, apesar da existência de 

políticas públicas de atendimento e enfrentamento, além de legislações específicas que 

criminalizam essas práticas de violência de gênero. Pela magnitude e impactos diversificados 

à saúde das mulheres é considerada também um problema de saúde pública. No entanto, esse 

fato nem sempre é percebido por parte dos profissionais da área de saúde.  Nesse sentido, o 

objetivo desse estudo é refletir sobre esse problema na sua interface com a saúde, 

particularmente no que se refere ao atendimento profissional às mulheres em situação de 

violência doméstica que buscam atendimento nos serviços de saúde, principalmente em 

hospitais de urgências, um dos importantes componentes da Rede de Atendimento e 

Enfrentamento a violência contra a mulher. O lócus empírico tomado como reflexão nesse 

estudo foi o Hospital de Urgência de Teresina – HUT e alguns profissionais dessa instituição 

os(os) sujeitos(as) da pesquisa4.  

Partiu-se do pressuposto5 de que no atendimento oferecido por essa instituição pode 

haver profissionais desconhecedores(as) das questões de gênero e/ou socializados/as em 

estruturas conservadoras e tradicionais que naturalizam e invisibilizam a violência contra a 

mulher, podendo essa se traduzir em discursos que corroboram ou se constituem como novas 

                                                           
1 Assistente social e mestranda em Sociologia pela UFPI 
2 Professora do Departamento de Ciências Sociais e do Mestrado de Sociologia, da Universidade Federal do 
Piauí – UFPI.  
3Trata-se de uma violência de gênero, um conceito mais amplo que engloba diversas e específicas formas de 
violência como a doméstica, conjugal, intrafamiliar, todas praticadas no âmbito de relações de gênero em que há 
desigualdades de poder. Para maiores detalhes ver Saffioti (2004) e Soares (2009).  
4 Trata-se de uma pesquisa de mestrado intitulada “Violência de Gênero e Saúde: o atendimento as mulheres em 
situação de violência doméstica em um hospital de urgência de Teresina”, de autoria de Alba Valeria de Sousa 
Batista, defendida em 31/10/2017. 
5 Tal pressuposto não implica negar a existência de profissionais de saúde que atendam adequadamente e que 
disponha de percepções críticas sobre as questões de gênero favorecendo um atendimento qualificado para a 
superação das mulheres em torno da violência. 
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formas de violência institucional às mulheres que buscam atendimento, reflexos de uma 

cultura machista na qual esses funcionários provavelmente foram socializados(as)  e 

introjetaram parte desses valores que ainda possam permanecer e incidir no atendimento 

realizado no exercício da sua profissão.  

Sabe-se, à luz da literatura especializada, que essa violência ocasiona agravos diversos à 

saúde como dores de cabeça, hematomas, lesões, traumatismos, fraturas diversas, dor 

epigástrica abdominal, diarreias, dispneia, asma, dor no peito, dor crônica de causa 

aparentemente inespecífica, abortos espontâneos, partos prematuros, recém-nascidos de baixo 

peso, depressão, baixa autoestima, entre outros. É comum essas “dores sem nome” passarem 

despercebidas de sua conexão com a violência, tanto para as mulheres que sofrem a violência 

como para os(as) profissionais que prestam a assistência (D’OLIVEIRA, 2000; SCHRAIBER 

ET Al., 2005; MINAYO, 2006). As pesquisas sobre violência na área da saúde, geralmente 

priorizam os dados epidemiológicos demonstrando sua magnitude em termos estatísticos 

(MOREIRA, 2007).  

 
Violência contra a Mulher e Saúde: compreendendo suas conexões 

 
A violência contra a mulher está direta e indiretamente associada à área da saúde 

acarretando-lhes custos elevados, especialmente na área da saúde hospitalar, devido aos 

agravos diversificados na saúde física, mental e social das mulheres levando-a a um 

sofrimento crônico que, por sua vez, requer investimentos em intervenções qualificadas 

(interdisciplinares e intersetoriais), conforme Minayo (1994), além de qualificação dos 

profissionais nas questões relativas a gênero para que sejam capazes de identificar, tratar, 

prevenir e auxiliar mulheres em situação de violência colaborando para a interrupção desse 

ciclo.  

Os dois serviços mais procurados pelas mulheres em situação de violência são as 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – DEAM’s e os serviços de saúde, 

segundo D’Oliverira (2000), que destaca a existência de lacunas e imprecisões na 

compreensão desse fenômeno do ponto de vista da saúde. E aponta como obstáculos a própria 

dificuldade de se definir o que é a violência contra a mulher e a violência de gênero por parte 

dos(as) profissionais, além da ausência de uma rede explicativa estabelecida entre eles. 

Entende-se que cabe também aos profissionais da saúde dar visibilidade a violência de 

gênero através da produção de dados e análises que lhes possibilitem ultrapassar a 
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cotidianidade e a imediaticidade de suas rotinas institucionais, pois, muitas vezes, estas 

demandas ficam invisíveis nestes serviços (ALMEIDA, 2007). 

Um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), de 1994, destaca que 

as violências, entre elas a praticada contra a mulher, dado o número de vítimas e a dimensão 

das sequelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se 

transformou num problema de saúde pública em vários países. E o setor da saúde é onde 

deságuam as suas consequências, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de 

urgência, de atenção especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social 

(MINAYO, 2006). 

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher mostra que no 

Brasil a violência é um problema reconhecidamente presente na vida de milhões de mulheres, 

mas, no entanto há uma carência de estatísticas sistemáticas e oficiais que dimensionem a real 

grandeza deste problema (BRASIL, 2011). Dados do Mapa da violência 2015, tirados do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN, do Ministério da Saúde, revelam 

que em 2014, a cada dia, 405 mulheres buscaram atendimento em uma unidade de saúde, por 

alguma violência sofrida e em todas as idades, até os 59 anos (WAISELFISZ, 2015).  

Estes dados mostram que os profissionais de saúde, considerando os impactos e as 

consequências da violência para a saúde das mulheres, geram demandas de atendimento em 

serviços de saúde e estão em posição de destaque para identificar e agir sobre a violência de 

gênero. Todavia, parte considerável dos casos de violência não é identificada por motivos 

diversos, que vão desde a dificuldade dos profissionais de compreender e trabalhar com as 

questões de gênero e identificar essas situações de violência, aliado à própria dificuldade das 

mulheres de falarem sobre o ocorrido ou pelo menos reconhecer as agressões e humilhações 

sofridas como formas de violência doméstica e de gênero (SCHRAIBER ET AL., 2005). 

A apropriação desse conhecimento, por parte dos(as) profissionais de saúde, pode 

possibilitar  maior visibilidade social para esse problema na área da saúde, assim como ser 

reconhecido e enfrentado, de fato, como uma questão de saúde pública. Partilha-se do 

entendimento que não basta garantir o atendimento à saúde, é necessário o resgate da 

cidadania dessas mulheres através do reconhecimento de seus direitos sociais, econômicos, 

civis e políticos. 

Essa violência de gênero é expressão das relações desiguais entre os sexos engendradas 

no bojo e reflexos de uma cultura patriarcal e heteronormativa que discrimina e marginaliza 

mulheres e pessoas LGBT. Nesse estudo deter-se-á centralmente às mulheres, por serem os 

vetores de maior incidência geral dessa violência e particularmente da unidade hospitalar 
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pesquisada.  Trata-se de um fenômeno antigo que está presente em diversas sociedades e 

culturas, praticada nos espaços públicos e privado, independente de classe social, raça/etnia, 

escolaridade e geração, daí também a sua complexidade em de resolução. 

É no espaço doméstico que este tipo de violência é mais presente e praticada, 

principalmente, por companheiros e/ou maridos e familiares dessas mulheres. Desde a década 

de 1990, a Organização Mundial de Saúde reconhece o problema da violência contra a mulher 

como uma questão de saúde pública que afeta mulheres em todo o mundo. Na luta por esse 

reconhecimento os movimentos feministas tiveram um papel preponderante ao provocar 

reflexões sobre essa violência na arena pública, exigindo o enfrentamento desse problema 

através políticas públicas nas áreas da saúde, segurança, assistência social, justiça, educação, 

etc. Desde então, várias pesquisas sobre este tema vem sendo realizadas, cujos resultados em 

parte delas demonstram a persistência de visões e práticas conservadoras por parte dos(as) 

profissionais que lidam diretamente com mulheres em situação de violência (SCHRAIBER 

ET AL., 2005; MINAYO, 2006). 

Nesse sentido, a categoria analítica gênero se constitui como fundamental para se 

compreender os alicerces estruturais e agenciais que nutrem o fenômeno da violência, 

considerando que este como elemento constituidor das relações sociais e uma das expressões 

primeiras de exercício das relações de poder (SCOTT, 1995). Trata das diferenças e 

desigualdades sociais que afetam principalmente as mulheres, mas que ganhou outros sentidos 

e caráter político ao longo do tempo requisitando que se pensasse não só a dimensão cultural 

das distinções entre homens e mulheres, masculino e feminino, mas no modo como são 

produzidas as masculinidades e feminilidades nas interfaces com os marcadores de raça, 

classe social, nacionalidade e idade e como essas percepções se embaralham no corpo das 

pessoas, inclusive dos intersexos, travestis e transexuais, que não se classificam apenas 

homens e mulheres (PISCITELLI, 2009). Nessa direção Saffioti (2004) chama atenção para a 

necessidade de se compreender o sujeito como um ser múltiplo, constituído em gênero, classe, 

raça/etnia, categorias que se entrelaçam e se comportam como eixos estruturantes da 

sociedade.  

Há diferentes teorizações sobre gênero, todavia quando se considera os discursos 

produzidos em boa parte das ciências humanas o elo de interseção entre eles é a rejeição ao 

determinismo biológico, implícito nos termos sexo ou diferença sexual. O fato de nascer com 

determinado sexo não informa automaticamente o gênero a que pertence a pessoa, posto que 

este é, também, construído socialmente (SAFFIOTI, 2004)). Ao nascer somos classifados(as) 
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de acordo com  os órgãos genitais como meninas e meninos, todavia os modos de ser homem 

ou mulher não advém desses,  mas de aprendizados culturais, segundo Stoller (1968).  

A linguagem escrita, discursada e simbolizada são construções sociais que expressam, 

através de diversos meios institucionais, a exemplo do campo jurídico, religioso, estado, 

família e escola, significados para as feminilidades e masculinidades e legitimação das 

diferenças e desigualdades sociais entre os sexos. Desse modo, o gênero está presente nos 

símbolos culturalmente construídos, nos conceitos normativos das doutrinas religiosas, 

educação, ciência, política e campo jurídico, e através das instituições e organizações sociais 

evocando representações sociais sobre mulheres e homens (SCOTT, 1995).   

 Ao tratar das relações de gênero reporta-se também às relações de poder, tanto no que 

se refere as estruturas sociais, como aos agentes implicados nesse contexto. Nesse sentido, 

tanto Michael Foucault (2008), quanto Pierre Bourdieu (2007), através de suas concepções 

diferenciadas de poder, ajudam a entender as permanências e mudanças ocorridas em torno 

das relações sociais entre os sexos. Bourdieu trata mais enfaticamente da ocorrência das 

permanências da dominação masculina, uma estrutura poderosa que é produzida e fixada 

pelas vias simbólicas desse poder, através do habitus nos processos de socialização expressos 

pelo corpo, vestimentas, linguagem, cores, lugares e atividades formando, assim, um quadro 

fortalecedor dessa dominação, que apesar da autonomia dos sujeitos parte também do habitus, 

parece ter força menor em reverter o quadro estrutural de dominação que se eterniza através 

da naturalização das práticas ortodoxas explicando, dessa forma, a violência contra mulheres 

e atendimento profissional inadequado a permanência da dominação masculina. 

 Foucault (2008), em sua noção microfísica de poder localiza a presença de poder tanto 

nas estruturas sociais, como nos agentes. Todavia, nessa obra, trata mais enfaticamente da 

capilaridade e fluidez do exercício desse poder que se encontra nas microesferas do cotidiano, 

nas relações entre pessoas, que se apresenta como feixes que se espalham estando em todas 

parte, em todas as coisas e em todos, ou seja, admitindo, assim, em ambos os sexos. Essa 

mobilidade e fluidez admitida do poder, assim como a afirmação de uma concepção produtiva 

do poder que também produz sujeitos, faz com que se possa pensar no quadro de 

permanências e mudanças em relação a gênero diferente de Bourdieu, ou seja, admitindo que 

o quadro de dominação masculina mudou, que há estratégias e resistências  diversas, ao longo 

do tempo, a essa dominação e, portanto, mudanças nesse contexto considerando que alterar o 

quadro de dominação em níveis microfísicos implica mudanças, a exemplo da criação de 

legislações e delegacias específicas e políticas públicas de atendimento e enfrentamento à 

violência contra mulheres.   
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Atendimento a Mulheres em Situação de Violência no Hospital de Urgência em Teresina 
 

 
A análise sobre o atendimento a mulheres em situação de violência tomou como 

referencia os serviços do hospital de urgência de Teresina Profº Zenon Rocha, considerado o 

maior hospital público de urgência do Piauí, atendendo também usuários(as) de outros estados 

como Maranhão, Ceará, Bahia, Pará, dentre outros da região norte e nordeste do Brasil, cujos 

serviços de urgência se constitui em uma das portas de entrada das mulheres em situação de 

violência na Rede de Enfrentamento e Atendimento.  

Segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação do HUT6, nos 

últimos anos houve um aumento significativo dos casos notificados como violência doméstica 

contra a mulher. No ano de 2013 foram notificados 319 casos de violência doméstica contra a 

mulher e em 2014 foram notificados 417 casos. Todavia, esses registros de atendimento a  

mulheres em situação de violência não revelam o número real de usuárias que deram entrada 

no HUT por conta da violência doméstica, visto que ocorrem casos que não são notificados e 

outros em que as mulheres não revelam sobre a violência sofrida, nem os(as) profissionais 

investigam se trata-se de uma situação de violência. 

A pesquisa de natureza qualitativa, utilizou a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas, junto a onze profissionais do HUT (04 médicos(as) de especialidades 

distintas, 03 enfermeiras e 04 técnicas de enfermagem), cujo tratamento analítico dos dados se 

deu via análise de discurso (ORLANDI, 2002; VIERIA, 2002; SPINK & LIMA, 2000). A 

pesquisa de campo, propriamente dita, foi realizada no período de janeiro e fevereiro de 2017 

tendo como lócus o Hospital de Urgência de Teresina, cujo objetivo era saber sobre o 

atendimento às mulheres em situação de violência que buscavam os serviços desse hospital.  

O foco inicial era trabalhar apenas com profissionais do setor de pronto atendimento 

do hospital por ser a porta de entrada, mas no decorrer da pesquisa foram sendo incluídos(as) 

profissionais de outros setores para os quais estas mulheres eram encaminhadas dentro do 

hospital para continuidade do atendimento.  

Os resultados encontrados, a partir dos discursos dos(as) profissionais 

entrevistados(as), sobre o atendimento em relação a violência doméstica, demonstram que não 

há um acolhimento e atendimento especializado às mulheres em situação de violência, não 

existem protocolos de atendimentos específicos para esses casos, o atendimento realizado é 

                                                           
6Matéria publicada no Portal AZ de notícias por Mariane Duarte em 20 de Janeiro de 2015. HUT tem aumento 
de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Disponível em:< 
https://www.portalaz.com.br/noticia/geral/319796/hut-tem-aumento-de-atendimento-a-mulheres-vitimas-de 
violencia-domestica> 
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igual ao destinado a qualquer outro(a) usuário(a) do serviço hospitalar, as ações realizadas são 

fragmentadas e geralmente focadas no tratamento das sequelas físicas decorrentes da 

violência, sem que se trabalhe os aspectos emocionais/psicológicos e sociais do problema. Há 

um desconhecimento sobre a Rede de Atendimento a mulher em situação de violência por 

parte desses(as) profissionais, há subnotificação desses casos na Instituição, os registros não 

são realizados de forma clara e direta nos prontuários, favorecendo a invisibilidade do 

problema. Os(as) profissionais apontam como dificuldades para este tipo de atendimento a 

não revelação do problema por parte das mulheres, assim como o tempo exíguo para 

atendimento face a grade demanda de usuários(as). Atestaram não haver capacitação 

profissional sobre gênero, o que se faz importante nesse contexto considerando que os(as)  

profissionais entrevistados(as) possuem uma visão superficial sobre gênero, violência de 

gênero e violência doméstica contra a mulher. A infraestrutura material e humana foi 

apontada como insuficiente para um atendimento adequado. A partir dos discursos dos(as) 

entrevistados(as), confirmou-se que a perspectiva da integralidade do cuidado não existe, 

sendo o acolhimento uma das dimensões negadas na relação profissional de saúde e usuárias, 

como se pode verificar nessa fala. 

Pior que a gente não acolhe, a realidade é essa, a gente trata! Você trata as 
lesões que elas sofreram, mas acolher a gente não tem tempo de fazer isso. A 
gente não tem capacitação, também, pra fazer isso. A gente fica até sem 
saber como abordar. Às vezes eu fico tão assim, eu já chamei a psicóloga 
porque eu não sabia como chegar até elas. As ações são voltadas para o 
tratamento das feridas, das sequelas, dos danos, não pra acolher elas 
emocionalmente. (AÇUCENA, ENFERMEIRA)  
 
Em relação à parte psicológica direcionada nenhuma, nenhuma ação, a gente 
não chama ninguém da área de psicologia, não chama ninguém da área de 
serviço social, a gente trata a doença, resolve e libera, que é muito errado, 
né? Porque a pessoa volta pro local onde aconteceu o problema e é 
submetida a outra situação parecida ou pior. [...] a gente não atende a mulher 
em situação de violência doméstica, a gente atende a pessoa que tá com dedo 
amputado pelo marido, que tá com uma facada pelo marido, a gente atende 
aquele problema, a gente trata essa mulher da mesma forma que a gente trata 
um paciente que caiu de um caminhão acidentado, entendeu? O tratamento é 
o mesmo [...] (JASMIN, MÉDICA) 
 

Nota-se na fala de uma dessas profissionais o reconhecimento de que o atendimento é 

inadequado, quando reconhece que a mulher vai retornar para casa e continuará sendo 

submetida à violência, quando se sabe que essa realidade poderia ser transformada por 

esses(as) profissionais de saúde, pois se sabe que uma mulher que sofre violência dificilmente 

consegue sair desta situação e romper o ciclo da violência sozinha, sem apoio, seja da sua 

rede social e familiar e/ou de profissionais das instituições que buscam atendimento como os 
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serviços de saúde, os quais se sensibilizados e capacitados poderiam oferecer suporte e ajuda-

las a encontrar alternativas de superação do problema e/ou encaminha-las aos serviços 

especializados da rede de enfrentamento a violência. Todavia, esta realidade de atendimento 

não qualificado, não é exclusiva do HUT, mas dos serviços de saúde em geral, das DEAM’s, 

das Casas-Abrigo entre outros serviços da rede, como apontam diversos estudos, em âmbito 

internacional, nacional e local, sobre o assunto (KRUG ET AL., 2000; PEDROSA, 2003; 

SCHRAIBER ET AL., 2005; VELÁZQUES, 2006; FONSECA E GUEDES, 2011; 

FERREIRA, 2016).  

Muitos profissionais, ainda, possuem visões conservadoras ao considerarem as 

mulheres como responsáveis pela situação de violência, alegando ser essa fruto de suas 

escolhas pessoais, ou seja, julgam de forma equivocada os valores que orientam essas 

escolhas, expressando uma forte carga moral que pode repercutir em suas ações no 

atendimento, isto também pode ser observado na fala de alguns dos(as) profissionais 

entrevistados. 

[...] Geralmente, a minha conduta é não aconselhar por que acaba que eu 
noto que elas não querem muito conselho, não querem muito que a gente 
chegue perto, elas tão aqui pra gente resolver o problema pra elas irem 
embora né! Mas, assim, não é certo isso (JASMIN, MÉDICA) 
 
[...] A gente não tenta se colocar 100% no lugar dela, mas você vendo um 
pouco quando algumas abrem alguma coisinha pra você, algum a brechinha 
que você possa conversar, você vê como aquela vida daquela pessoa, que 
não é a primeira vez que aquilo vem acontecendo,  e porque que ela ainda 
convive com aquele marido daquele jeito, com aquele homem que faz aquilo 
com ela. É porque elas dizem que pensam muito nos filhos, ai por isso que 
fica, ai a gente fica assim abalada, dá pra abalar bastante, mais é complicado 
(MARGARIDA,TÉCNICA ENFERMAGEM) 
 

Sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica na saúde, Pedrosa e 

Spink (2011) realizaram uma pesquisa com profissionais de saúde de um hospital do interior 

de São Paulo identificaram problemas no atendimento semelhantes aos encontrados na 

instituição ora pesquisada, onde destacaram que a operacionalização técnica e conceitual do 

trabalho médico “reduz o problema da violência a uma questão do corpo individual e o 

mesmo diagnóstico e conduta serão prescritos tanto à mulher que sofreu uma fratura por 

acidente de automóvel quanto àquela que apresentou uma fratura por espancamento” 

(PEDROSA E SPINK, 2011, p.125).  

Corrobora-se, aqui com as autoras quando afirmam que a abordagem da violência de 

gênero nos serviços de saúde requer adoção de práticas em que os(as) profissionais devem se 
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posicionar como facilitadores(as) do processo terapêutico, devendo construir estratégias com 

as usuárias que respeitem seu contexto social e suas singularidades. Sendo, pois, necessário se 

aproximar dessas realidades e dar visibilidade aos conflitos que estão subentendidos nas 

queixas e isto requer uma escuta atenciosa que valorize os relatos das usuárias (PEDROSA E 

SPINK, 2011).  

 
Considerações Finais 

 

  Retomando o objetivo geral desse estudo que compreender como se processava o 

atendimento dos(as) profissionais de saúde do HUT às mulheres que sofrem violência 

doméstica e que buscam atendimento neste serviço, os resultados demonstraram vários 

problemas no modelo atual de atendimento institucional ofertado a essas usuárias se 

constituindo, a partir da percepção dos(as) próprios(as) profissionais como inadequado pelas 

ausência de: acolhimento, de protocolos específicos de atendimento, qualificação na área de 

gênero e violência, tempo curto de atendimento para grande demanda de usuários(as), e 

infraestrutura material e pessoal adequadas e boa qualidade.   

Observou-se que o problema da violência de gênero, particularmente da violência 

contra a mulher, é encarado, muitas vezes, como um problema privado, da alçada do casal, no 

qual não se deve meter a colher por envolver relações de convivência e afeto, resquícios 

provavelmente de uma cultura e sociedade machista, pois se sabe que a assistência às 

mulheres em situação de violência é de responsabilidade do Estado e da sociedade civil, como 

entes responsáveis pelo enfrentamento desse grave problema social que também diz respeito à 

violação de direitos humanos cujas ações de combate devem perpassar vários níveis da 

realidade social, passando pela familiar, cultural, social, política e econômica. Trata-se 

também de uma questão que diz respeito ao nível de desenvolvimento de uma nação, visto 

que trata, em última instância, de desigualdades entre os sujeitos que compõem determinado 

país, onde a presença dessa desigualdade de gênero não pode ser consonante e harmoniosa 

com o que se denomina de desenvolvimento na acepção mais ampla do termo.   

Reverter esse quadro requer mudanças de valores culturais que retroalimentam essas 

desigualdades entre os sexos, por uma cultura onde haja respeito às diferenças e que enseje a 

igualdade entre os gêneros como indicador importante e fundamental de desenvolvimento das 

nações. Conclui-se, portanto, ser necessário repensar o modelo de atendimento a mulheres em 

situações de violência que buscam o hospital, assim como melhorar a qualidade da sua 

infraestrutura material e humana, ofertar capacitações profissionais sobre gênero, estruturar 
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equipes de referência para que as mulheres em situação de violência que buscam os serviços 

de saúde ou quaisquer outros serviços da rede de enfrentamento e atendimento sejam 

acolhidas de forma apropriada para que se sintam seguras e possam romperem com a 

violência que as assolam diariamente sentindo-se encorajadas e apoiadas a denunciarem seus 

agressores. 
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