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1- Introdução 
 

O presente trabalho resulta de uma pesquisa social aplicada que se propôs a analisar a 

atenção integral às mulheres em situação de violência sexual que recorrem aos serviços de 

atendimento prestados em uma instituição pública de João Pessoa – PB. 

Compreende a análise acerca do atendimento específico às mulheres em situação de 

violência oferecido no Instituto Hospital Cândida Vargas (ICV), considerado uma instituição 

de origem pública, em nível municipal e apontada como referência no atendimento às 

mulheres em situação de violência sexual e outras formas de violência.  

O ICV comporta um Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência Sexual e 

Doméstica – ICVio, cujos serviços são prestados por uma equipe multidisciplinar composta 

por: médicos (as), enfermeiros (as), assistentes sociais, psicólogos (as). 

Optamos por uma pesquisa de caráter exploratório e de campo, com abordagens 

quantitativas e qualitativas, em torno do processo de investigação acerca dos serviços e 

procedimentos adotados no ICVio voltado às mulheres em situação de violência. Também 

recorremos à pesquisa bibliográfica através da leitura de autores (as) que versam sobre essa 

temática, e a pesquisa documental sobre cartilhas, leis, documentos e demais registros 

realizados pelos (as) profissionais. 

Os sujeitos da pesquisa contemplados no estudo foram as profissionais de Serviço 

Social do ICV que atuam diretamente no atendimento especializado às mulheres e 

adolescentes em situação de violência sexual e doméstica. O Setor de Serviço Social do ICV, 

atualmente, compreende o total de vinte (20) assistentes sociais, todas do sexo feminino, que 
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atuam em regime de plantão. De acordo com o rodízio das escalas dos plantões, toda equipe 

de Serviço Social atende no Setor do ICVio, portanto, cada profissional é apta a prestar esse 

tipo de atendimento. 

Elegemos o percentual de 40% do número total que correspondeu a uma amostra 

significativa de oito (08) assistentes sociais. Foram incluídas na pesquisa, as assistentes 

sociais que em plantão diário junto ao Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência 

Sexual e Doméstica – ICVio. 

A coleta de dados compreendeu os meses de maio a julho de 2017, e deu-se através da 

realização de entrevistas semiestruturadas, com o apoio de um formulário previamente 

estabelecido e constituído de perguntas abertas e fechadas aplicadas com as oito assistentes 

sociais. Além do uso da observação sistemática sobre o fenômeno investigado, e dos devidos 

registros no diário de campo.  

Fizemos o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi 

apresentado aos sujeitos da pesquisa, e estabelecia a participação de forma voluntária, 

assegurando o sigilo total conforme as prerrogativas da Resolução Nº 466/12, estabelecida 

pelo Conselho Nacional de Saúde (2012). 

Os dados da pesquisa foram organizados, descritos e apresentados através de gráfico, e 

os resultados foram subcategorizados, analisados e interpretados através da técnica de análise 

de conteúdo e à luz de autores clássicos que discutem a temática da violência contra a mulher.  

 

2. Violência e Gênero: principais ações e serviços de proteção social e de enfrentamento à 
violência contra a mulher  

 

Historicamente as desigualdades sociais e de gênero contribuem para o fenômeno de 

violência contra a mulher, comumente praticada pelos homens, em especial, pais, esposos e/ 

ou parceiros que compreendem os principais agressores.  

A violência do homem contra a mulher deixou de ser um problema mantido no âmbito 

privado e ganhou a atenção pública. Conta atualmente com medidas governamentais de 

enfrentamento e que punem o agressor.  

A violência contra a mulher pode ocorrer de várias formas e com graus alternados e 

está presente em todas as classes sociais e perpassa sobre a questão de gênero por 
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compreender uma relação de poder e de dominação do homem e da condição de submissão da 

mulher.  

Ao analisar as relações de gênero percebemos que os papéis impostos às mulheres e 

aos homens e que foram consolidados ao longo da história seguem reforçados pelo 

patriarcado e pela ideologia machista que induzem relações violentas entre os sexos e indica 

que a prática desse tipo de violência contra a mulher comumente naturalizada no processo de 

socialização das pessoas deve ser extinto.  

Ou seja, não é a natureza a responsável pelos padrões e limites sociais que determinam 

os comportamentos agressivos aos homens e os de caráter dócil e de submissão às mulheres. 

Empiricamente, nos deparamos com costumes, padrões de educação e influência dos meios de 

comunicação que criam, preservam e reproduzem estereótipos que reforçam a ideia de que o 

sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as opiniões e a liberdade de ir vir das 

mulheres. (TELES e MELO, 2003, p. 18).  

Através das desigualdades de gênero e das relações de poder se cria uma espécie de 

violência contra a mulher que consiste no emprego da força física, intimidação, submissão, 

constrangimento no ato de obrigar a mulher fazer algo que não está com vontade, impedi-la 

de manifestar seu desejo e vontade, cercear a sua liberdade, coagir e violar os direitos das 

pessoas, ofender a integridade física, sexual e psicológica.  

Assim, o entendimento popular da violência apoia-se num conceito, que durante 

décadas foi aceito como sendo o verdadeiro e o único. É importante tratar a violência como 

um fenômeno que deve ser rompido, pois atenta de qualquer forma contra a integridade da 

mulher (integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral). 

(SAFFIOTI, 2004, p. 17).  

Para melhor clareza sobre essa questão, compreendemos a violência sob uma 

concepção negativa, onde o agressor é aquele que fere, ofende, subjuga, maltrata, humilha, e 

viola os direitos da mulher ao colocá-la numa situação de violência. A violência contra a 

mulher, nos diferentes contextos históricos, sociais e culturais precisa romper as barreiras e 

ampliar o debate acerca das formas de enfrentamento.  

No Brasil, decerto o fortalecimento dos movimentos feministas e de mulheres na luta 

pelos direitos de igualdade entre mulheres e homens foram protagonistas históricos no 

processo de denuncia sobre o fenômeno social da violência contra a mulher ganhou os 

espaços públicos.   
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  A aprovação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

elaborada pelo Ministério da Saúde e construída a partir do SUS junto ao Programa de Saúde 

da Mulher também foram conquistas preponderantes para a garantia e defesa dos direitos das 

mulheres, em especial, a promoção da assistência integral à saúde da mulher, promovendo 

melhores condições de vida e saúde, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos. 

Além de promover a ampliação do acesso das mulheres aos meios e serviços de promoção, 

prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro, contribuir para 

redução da morbidade e mortalidade.   

A expansão, qualificação e humanização da atenção integral à saúde da mulher no 

Sistema Único de Saúde (SUS) promove o acesso das mulheres em todos os níveis de atenção 

à saúde, e incentiva e assegura uma atenção humanizada às mulheres em situações em 

situação de violência doméstica e sexual.   

Destarte, o governo assume um papel de extrema importância na oferta de planos para 

desenvolvimento de ações a fim de erradicar a desigualdade contra a mulher, desenvolver 

medidas para o combate das violências ás mulheres, garantir a todos (as) uma sociedade mais 

justa, em que os direitos humanos de sejam plenamente respeitados. 

É de conhecimento da população brasileira que, atualmente, um dos principais avanços 

no debate acerca dos dispositivos legais para coibir as formas de violência contra a mulher no 

Brasil foi a aprovação da Lei Maria da Penha.  

Conforme a Lei Maria da Penha, 

Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento mora, intelectual e social. (BRASIL, 

art. 2, § 9º, da Lei Maria da Penha, 2006). 

 

A Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) tipifica a violência doméstica como uma 

violação dos direitos humanos.  A Lei foi uma grande conquista de anos de lutas. Movimentos 

feministas em busca da erradicação, prevenção e punição da violência contra a mulher. A Lei 

tem medidas de caráter social, preventivo, protetivo e repressivo. Com a lei foi implementada 
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uma rede de serviços, delegacias, abrigos e centros de atendimentos especializados para os 

atendimentos.   

 

A Lei Maria da Penha incorporou o avanço legislativo internacional e se 
transformou no principal instrumento legal de enfrentamento à violência 
doméstica contra a mulher no Brasil, tornando efetivo o dispositivo 
constitucional que impõe ao Estado assegurar a assistência à família, na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência, no âmbito de suas relações. (BRASIL, art. 226, § 8º, da 
Constituição Federal, 1998).   

 

Essa Lei é reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) e consiste em uma 

medida de proteção e prevenção às mulheres em situação de violência, em especial, aos casos 

de violência doméstica e familiar, nos espaços públicos e privados.  É, portanto, dever do 

Estado garantir uma rede sociassistencial e de proteção em qualquer que seja o espaço, de 

modo assegurar o cumprimento da garantia e do exercício desses direitos. 

A violência contra a mulher é um persistente fenômeno histórico, social e cultural, que 

ainda hoje viola os direitos básicos da vida das mulheres. A rede de atendimento engloba 

serviços de atendimento (especializados e não especializados) e faz parte da rede de 

enfrentamento à violência contra as mulheres. Entre outros serviços de atendimento às 

mulheres em situação de violência, destacam-se: 

 Centros de Referência da Mulher; 

 Casas Abrigo; 

 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM); 

 Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas; 

 Promotorias Especializadas; 

 Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

 Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180; 

 Centros Especializados de Assistência Social (CREAS); 

 Serviços de saúde voltados para o atendimento aos casos de violência sexual e 

doméstica.  
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Todavia, mesmo diante dos avanços no ue se refere a criação de mecanismos legais de 

proteção à mulher, o fenômeno da violência ainda compreende índices elevados. 

Recentemente, mas precisamente no dia 08 de março 2017, foi publicada uma pesquisa do 

Datafolha que mostra que no Brasil, uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de 

violência no último ano, dados revelam que o numero de mulheres violentadas é alarmante, 

pois chega acerca de 503 mulheres vitimas a cada hora no Brasil, temos um total de 4,4 

milhões no ano, significando que 22% (12 milhões) sofreram ofensa verbal, 10% (5 milhões) 

sofreram ameaça de violência física, 8% ( 3,9 milhões) sofreram ofensa sexual, 4% (1,9 

milhões) sofreram ameaça com faca ou arma de fogo, 3% ( 1,4 milhões) sofreram 

espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% (257 mil) levaram tiro. (REVISTA 

EXAME, 2017). 

 
3- Serviços especiais de atendimento às mulheres em situação de violência sexual em 
João Pessoa 

 

 A nossa pesquisa se desenvolveu no Centro de Referência às Mulheres Vítimas de 
Violência Sexual e Doméstica – ICVio do Hospital Cândida Vargas, hospital de caráter 
público e municipal, localizado em João Pessoa – PB. 

O Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência Sexual e Doméstica – ICVio 

foi implantado no Instituto Hospitalar Cândida Vargas em janeiro de 2006, com a finalidade 

de oferecer atenção especializada juntamente com apoio do Conselho Tutelar para os casos 

que envolvam adolescentes.  

É cada vez mais crescente o número de mulheres que sofrem esse tipo de violência, pois 

há registros de chegar a atender mais de um caso ao dia no ICV, quando há cerca de um ano 

esse tipo de atendimento não ultrapassa um ou dois por mês.   

Ao acompanhar os atendimentos às mulheres, nos deparamos com momentos singulares 

e profícuos onde promovermos a escuta qualificada e garantimos a humanização no 

atendimento. Todavia, atender a esse tipo específico de demanda, sem sombras de dúvida, nos 

sensibiliza e ao mesmo tempo nos indigna saber que mulheres sofrem cotidianamente formas 

diversas de violência. As mulheres são atendidas em uma sala privativa, porém sem que haja 

uma identificação específica daquele espaço para não constranger as pessoas.  

A escuta é feita pela equipe multiprofissional, composta por uma médica, uma 
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enfermeira, uma psicóloga e uma assistente social. Cada profissional realiza seus devidos 

registros, preenchem formulários específicos para começar o atendimento e realizam algumas 

perguntas. Dependendo do caso e do período em que ocorreu a violência, a médica prescreve 

a aplicação de medicamentos profiláticos, e ainda são solicitados exames de rotina como Beta 

HCG, para diagnosticar uma possível gravidez; exame de HIV, para identificar a presença do 

vírus; sorologia para Hepatite B e C e outros. As vítimas são orientadas a fazerem o Boletim 

de Ocorrência (B.O) para serem encaminhadas ao Instituto de Polícia Científica (IPC).   

Observamos que há profissionais que evitam participar deste tipo de atendimento, e 

nestes casos, transferem apenas para uma colega da equipe, geralmente, a assistente social e 

justifica não receber nenhuma gratificação, pois a instituição recebe, porém a verba não é 

repassada. 

Em cada atendimento é preciso analisar a ocorrência da violência e as condições 

clínicas, físicas, sociais e psicológicas das mulheres atendidas, de acordo com suas 

especificidades e particularidades cada atendimento, e compreender que a violência pode se 

apresentar de várias formas.  

Os atendimentos exigem que as usuárias retornem após quinze dias do ocorrido, as 

mulheres são acompanhadas ainda durante meses e são orientadas a procurar o Centro de 

Referência da Mulher (CRM) da Prefeitura de João Pessoa para receber assistência 

psicológica e jurídica.  

No caso de violência contra criança, menor de 12 anos, ao chegar ao ICV, essas são 

encaminhadas para o Hospital Senador Humberto Lucena (Hospital de Trauma de João 

Pessoa), ou Hospital Arlinda Marques, ou ainda, aos Centros de Referência de 

Atendimento a esse segmento específico.  

A oferta e a expansão de serviços especiais de atendimento às mulheres em situação de 

violência devem ser prestadas pelos (as) profissionais que atuam junto a esse segmento. Ou 

seja, o setor ICVio deve comportar uma equipe multiprofissional constituída por médicos (as), 

enfermeiros (as), psicólogos (as) e  assistentes sociais. Todavia, no cotidiano hospitalar, 

observamos que há uma centralidade da realização do atendimento inicial e do 

acompanhamento das mulheres no papel das assistentes sociais que atuam junto ao referido 

setor. 

Para tanto é fundamental amplo domínio teórico e técnico – operativo para promoção de 

um atendimento eficaz e que revele maior clareza e compromisso na prestação dos serviços. 
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Conforme já sinalizamos, atualmente, o Setor de Serviço do ICV compreende o total de 

vinte (20), e compreendemos uma amostra significativa de oito (08) assistentes sociais. Então, 

na pesquisa de campo junto às 08 assistentes sociais indagamos a cada entrevistada com 

relação ao conhecimento delas sobre o fenômeno da violência contra a mulher enquanto 

expressão da questão social.  

E, ao serem questionadas sobre o domínio delas com relação ao assunto da violência 

contra a mulher, todas as entrevistadas – por unanimidade - 100% delas responderam 

positivamente e afirmaram possuir conhecimento sobre essa questão e alegaram ter o 

conhecimento e aproximação com a temática através do serviço prestado às usuárias atendidas 

na Instituição Cândida Vargas e, uma delas ainda acrescentou que além da vivência 

profissional, também teve a oportunidade de aprofundar o assunto através da dissertação de 

mestrado que realizou.   

Outro questionamento que realizamos foi se as assistentes sociais tinham afinidade e 

gostavam de prestar o atendimento específico às mulheres vítimas de violência e atendidas no 

ICVio. E entre os resultados obtidos, a maioria delas, 54% declarou gostar de prestar esse 

atendimento por promover atenção e promoção do direito da mulher e devido ao crescimento 

profissional adquirido a partir do cotidiano vivenciado na profissão. Outros 23% 

demonstraram uma afinidade, em partes, pois já realizaram muitos atendimentos, mas hoje se 

abstém por considerar ser um atendimento muito sofrido. As demais 23% não gostam de 

realizar os atendimentos no ICvio, por se depararem  com os relatos fortes e por ser tratar de  

uma problemática complexa e que requer um atendimento multiprofissional, especializado e 

que exige muito compromisso e dedicação. 

Quando questionadas como avaliam o papel do Estado, se há interesse estatal público 

com a questão da violência contra a mulher, 75% delas afirmaram que esse interesse público 

dá-se “em partes”, declararam que precisa haver novas mudanças na legislação que amplie a 

agenda de direitos das mulheres, ainda, promover mais avanços nas políticas públicas e mais 

incentivos na implementação de ações e serviços, e haver uma punição mais rigorosa. As 

demais 25% afirmaram que o Estado de certo modo se apresenta omisso “não está nem aí” 

para a sociedade e muito menos para a questão de violência contra a mulher, há muita 

omissão por parte dos governantes, por não penalizar o agressor e não garantir segurança para 

as vítimas, conforme os depoimentos que seguem: 

“Muita omissão por parte do Estado, principalmente na impunidade que não 
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penaliza o agressor não garante a segurança das vítimas.” (Entrevistada 1) 

 

“Os políticos só pensam neles, não estão preocupados com os brasileiros, 
muito menos com as questões sociais.”                  (Entrevistada 2). 

 

“A parte da legislação para enfrentamento dessa violência vem se 
ampliando, porém os instrumentos estruturais, políticos, jurídicos e sociais 
ainda precisam melhorar e muito, pois a violência vem sendo encarada pelo 
Estado de forma fragmentada e paliativa”.   (Entrevistada 3).  

 

Observamos que a assistente social assume um importante papel ao compor uma equipe 

multiprofissional em decorrência do seu compromisso ético e político, e quando revela uma 

postura crítica ao assumir pleno compromisso na defesa dos direitos sociais e na luta e 

promoção da igualdade de direitos entre mulheres e homens.  

No atendimento às mulheres em situação de violência, o (a) assistente social é um dos 

mais requisitos justamente pelo seu compromisso político e por desempenhar um trabalho 

mais propositivo e em consonância com a defesa dos interesses das mulheres atendidas no 

ICVio, e ao prezar pela promoção e garantia da qualidade no atendimento no referido setor. 

 

4- Considerações finais 

 

Através desse estudo foi possível apreender os principais dilemas e desafios no tocante 

ao enfrentamento da violência contra a mulher. Bem como, avaliar como se apresentam os 

principais serviços e protocolos de atendimento prestados às mulheres em situação de 

violência em João Pessoa, a partir das demandas atendidas no Hospital Cândida Vargas, no 

setor do ICVio e que confere um atendimento cada vez mais humanizados e qualificado. 

Além dos dispositivos já criados a exemplo das Delegacias Especiais de Atendimento 

à mulher (DEAM), os Centros de Referências de Atendimento às Mulheres em Situação de 

Violência, as Casas Abrigos, etc., reafirmamos a importância de sensibilizar e mobilizar a 

sociedade para as dimensões desse problema social e da necessidade de assegurar que o 

debate sobre as questões de gênero não sejam extintos.  
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 Pois, constatamos que os casos de violência sexual é cada vez mais crescente no Brasil e 

que também se revela cotidianamente nos atendimentos prestados no ICVio. Inclusive, é 

fundamental que os profissionais d saúde, em sua totalidade, recebam mais informação e 

capacitação para obter maior segurança  e habilidade nos atendimentos e que recebam 

incentivos no sentido de reafirmar e expandir o compromisso político, ético e profissional 

com o objetivo de contribuir para o enfrentamento dessa problemática. 
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