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RESUMO 
 
A violência contra a mulher e as agressões em geral são hoje problemas sociais e de 
saúde pública no mundo, devido sua alta magnitude e os danos causados à saúde 
física, mas também mental, que podem durar mesmo após o cessar das agressões. 
Este trabalho é considerado um estudo de intervenção. Buscou implementar ações 
educativas sobre violência doméstica, sexual e/ou outras violências na Estratégia 
Saúde da Família Irene Franco Rio Maria-PA. O estudo foi construído a partir do 
Planejamento Estratégico Situacional, servindo de base para a execução do presente 
projeto em duas fases de trabalho: a primeira fase, dedicada a uma pesquisa acerca 
da população de Rio Maria-PA, a fim de criar um banco de dados sobre a problemática 
em questão, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Sistema Nacional 
de Notificações e Agravos; já a segunda etapa, foi voltada para uma intervenção 
educacional  para melhorar o nível de conhecimento da população sobre a 
problemática da violência. Nota-se que há poucas informações sobre o tema em 
pesquisa de dados, porém os que existem demonstram que as agressões ocorrem a 
maioria em mulheres, com poucas notificações sobre idade, escolaridade e ano da 
ocorrência. As ações de intervenção foram feitas com sucesso, apesar da pandemia 
causada pela Covid-19 em 2020. As abordagens sobre prevenção das agressões, 
tratamento e busca de ajuda profissional foram feitas tanto com a equipe de saúde da 
Estratégia Saúde da Família Irene Franco como com a população adscrita. Com os 
membros da equipe de saúde, buscou-se esclarecer como nós podemos ajudar no 
diagnóstico e aconselhamento, principalmente. Já para a comunidade, ressaltou-se a 
necessidade de denunciar os episódios de violência e a disponibilidade da Unidade 
para auxílio à saúde. Com este projeto, ficou claro que houve um retorno de 
conhecimento para a população e equipe de saúde, deixando de lado o tabu sobre o 
tema, informando a todos como isso ainda é um problema comum tanto no Brasil como 
no município de Rio Maria-PA. Houve uma maior relação de confiança entre todos, o 
que sugere possibilidade de realizar pesquisas para aprofundamento da temática no 
futuro, que colaborem para a compreensão da violência como problema de saúde 
pública em Rio Maria-PA, bem como possibilitem a reflexão e aplicação de estratégias 
para extinção deste agravo. 
 

Palavras-chave: Delitos Sexuais. Violência Doméstica. Educação em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
This work is considered an intervention study. It sought to implement educational 
actions on domestic, sexual and / or other violence in the Family Health Strategy Irene 
Franco Rio Maria-PA. The study was built from the Situational Strategic Planning, 
serving as a basis for the execution of the present project in two phases of work: the 
first phase, dedicated to a research about the population of Rio Maria-PA, in order to 
create a database of data on the issue in question, according to the information 
provided by the National System of Notifications and Diseases; the second stage, on 
the other hand, focused on an educational intervention to improve the population's 
level of knowledge about the issue of violence. It is noted that there is little information 
on the topic in data research, but those that do exist show that the aggressions occur 
mostly in women, with few notifications about age, education and year of occurrence. 
Intervention actions were carried out successfully, despite the pandemic caused by 
Covid-19 in 2020. Approaches to preventing aggression, treatment and seeking 
professional help were made both with the health team of the Family Health Strategy 
Irene Franco and with the registered population. With the members of the health team, 
we sought to clarify how we can help with diagnosis and counseling, especially. For 
the community, the need to report episodes of violence and the Unit's availability for 
health assistance was highlighted. With this project, it was clear that there was a return 
of knowledge to the population and the health team, leaving aside the taboo on the 
topic, informing everyone how this is still a common problem both in Brazil and in the 
city of Rio Maria-PA . There was a greater relationship of trust between all, which 
suggests the possibility of conducting research to deepen the theme in the future, 
which collaborates to understand violence as a public health problem in Rio Maria-PA, 
as well as enabling reflection and application of strategies for the extinction of this 
appeal. 
 
Keywords: Sexual offenses. Domestic violence. Health education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Rio Maria é uma cidade situada no extremo sul do estado do Pará, na Região 

Norte do Brasil. Localiza-se a uma latitude 07º18’38” sul e a uma longitude 50º02’54” 

sul, estando a uma altitude de 205 metros. Foi fundada no dia 13 de maio de 1982. 

Seu território, antes da emancipação, localizava-se inteiramente dentro de dois 

grandes latifúndios que doaram partes de suas terras com o intuito de colonizar e 

povoar a região. A população estimada em 2016 era de 17.721 habitantes 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, 2020). 

 A economia do Município é voltada para a pecuária de corte. Possui o 

Frigorífico Rio Maria, exportador, que gera 300 empregos diretos e 200 indiretos. Além 

da pecuária, outra fonte de geração de empregos é a mineração, de onde se extrai o 

ouro, e o comércio também é bastante dinâmico (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 

MARIA-PA, 2020). 

Em Rio Maria-PA, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é em torno 

de 94,7%, sendo que existem 11 estabelecimentos de ensino fundamental 2 de ensino 

médio na cidade, além de ter uma taxa de alfabetismo em torno de 85,25% (IBGE, 

2020). Ademais, no município as tradições culturais seguem festejos natalinos, 

juninos, bem como outros relacionados a produção de cacau, mas também 

relacionado a exposição agropecuária (IBGE, 2020). Ainda sobre a economia, 

podemos afirmar que a taxa de desemprego na cidade é de 6,84%. Nessa pequena 

cidade, o transporte da população é feito, principalmente, por motocicletas, carros 

particulares e bicicletas, não há transporte público em forma de coletivo disponível da 

cidade. O lazer ocorre em shows, apresentações na praça central da cidade, mas 

também balneários e igarapés aos arredores do município (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, 2020). 

Rio Maria-PA enfrenta vários problemas de saúde observados na atenção 

básica, principalmente, focados em doenças crônicas não transmissíveis como 

hipertensão, diabetes mellitus, parasitoses intestinais (IBGE, 2020). Mas, observamos 

também grande ocorrência de violência em geral, principalmente, com a mulher. Os 

serviços disponíveis na Atenção Básica são relacionados, majoritariamente, com a 

realização de PCCU, testes rápidos de HIV, vacinação, procedimentos como 

curativos, suturas e acompanhamento nutricional em algumas unidades. Há uma 
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Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um hospital de internação, mas também um 

prédio com os ambulatórios com algumas especialidades, sendo as consultas 

marcadas por agendamento e encaminhadas pela atenção básica. Já acerca dos 

exames, os municípios são capazes de fazer os laboratoriais e alguns de imagem 

como radiografias, mas as referências/contrarreferências são bastante feitas seja para 

a capital do Estado e/ou para Marabá, afim da realização de algumas especialidades 

e exames (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, 2020). 

Em Rio Maria-PA, há vários bairros e comunidades, sendo o de minha atuação 

a comunidade Irene Franco, onde o nível de escolaridade é predominante por ensino 

fundamental incompleto, empregabilidade voltado na área de autônomos e 

funcionários da prefeitura, tendo um saneamento básico precário, uma mortalidade 

infantil 14,65 óbitos por mil nascidos vivos (referente ao município como um todo), 

além de moradia cercada por áreas florestais, com vários bares e vendas ao ar livre. 

Sendo a população ainda considerada bastante carente acerca de saúde, economia 

e lazer (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, 2020). 

Dentro dessa comunidade, há a Estratégia Saúde da Família (ESF) Irene 

Franco, situada em ambiente rural com os atendimentos sendo oferecidos, no 

momento, em consultas médicas, na qual a ESF conta com 1 médico atendendo todos 

os dias, consultas com enfermagem, apenas 01 enfermeira no atendimento. A 

estrutura básica da Unidade é composta por 01 consultório médico, 03 consultórios 

de enfermagem, sala de administração, curativos, triagem, vacinas, observação, 

consultório de PCCU. O horário de funcionamento é de 8h até as 17h, sendo as visitas 

sendo feitas regularmente e de forma diária. Infelizmente, no momento não temos 

muito apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

Na comunidade Irene Franco, a ocorrência de violência contra a mulher e 

outros tipos de violência (agressões entres pessoas e contra a criança) são 

relativamente comuns. Infelizmente, semanalmente, 1 a 2 casos são considerados 

suspeitos para investigação por parte da equipe sobre alguma forma de violência. 

A violência contra a mulher é definida como qualquer atitude ou conduta 

fundamentada no gênero que tenha como consequência a morte, o dano ou o 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, seja no âmbito público ou privado 

(CAVALCANTI et al., 2020) 

As agressões são importantes causa de mortes, lesões, sequelas e 

incapacidades entre jovens. Foram a principal causa de morte na faixa etária de 15 a 
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29 anos de idade na região das Américas, em 2012, segundo o Observatório Regional 

de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Isso é observado no 

Brasil, onde as agressões também foram a principal causa de morte entre os jovens 

do sexo masculino, no período de 2000 a 2012 (MELO; GARCIA, 2019). 

São vários os motivos relacionados a tal problema de saúde pública, dentre os 

quais podemos destacar como um dos mais importantes a desigualdade de gênero 

(ROCHA, ALMEIDA, ARAÚJO, 2011; SILVA e OLIVEIRA, 2016). No mais, existem 

fatores que contribuem para a naturalização e persistência da violência atualmente, 

ou seja, há raízes em questões históricas, pois há relatos da submissão da mulher ao 

homem, bem como da violência conjugal desde o período colonial (PIOSIADLO, 

FONSECA, GESSNER, 2014). 

A violência contra a mulher é ainda hoje um problema social e de saúde pública 

no mundo, devido sua alta magnitude e aos danos causados à saúde física e mental, 

que podem durar mesmo após o cessar das agressões. Estima-se que a violência 

praticada contra mulheres entre a faixa dos 15 aos 44 anos, seja responsável por mais 

mortes que o câncer, malária e acidentes de trânsito (OLIVEIRA et al., 2019). 

Dentro desse contexto, o estimulo as denúncias acerca da violência são cada 

vez mais frequência, sendo algo benéfico e obrigatoriedade das notificações traz 

maior visibilidade para essa problemática tanto para sociedade como também aos 

órgãos governamentais (Ministério público, Polícia Civil, entre outros) que ao 

mensurar a magnitude do problema sempre estão propondo diversas políticas 

públicas como maneira de enfrentamento a este agravo (BRASIL, 2003; 

MASCARENHAS et al, 2010). 

Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo implementar ações 

educativas junto à comunidade e a equipe sobre violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências (Criança, jovens e ocorrências ocasionais nas ruas) em uma 

Estratégia Saúde da Família em Rio Maria-PA. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

Em Rio Maria-PA, sabemos que a maioria da população não conhece as 

consequências da violência doméstica, sexual e/ou outras violências. Logo, é possível 

identificar vários nós críticos acerca da problemática, por exemplo, a maior parte das 
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pessoas ainda demora a ir ao médico para tratar as lesões ou a uma delegacia fazer 

um boletim de ocorrência. Para somar, ainda existe pouca orientação por parte da 

população sobre como reagir a uma situação de violência doméstica, principalmente 

mulheres, bem como os riscos para a saúde física e mental. É possível ver como nó 

crítico também as questões socioculturais na comunidade, a qual muitas mulheres 

ainda não fazem as denúncias, claro que também existem poucas intervenções de 

saúde nesse assunto, o que também é um nó. 

Dessa forma, é imprescindível que o nível de assistência e educação sobre o 

problema de saúde em questão seja melhorado na comunidade, a fim de que a 

população possa ter mais dignidade frente a uma situação de violência doméstica e/ 

ou sexual, sendo necessário que não só médicos, mas diversos profissionais da saúde 

(enfermeiro, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e agentes de 

endemias e epidemias) saibam lidar com tal tipo de problema nos dias de hoje, seja 

na comunicação do diagnóstico, informações sobre tratamento e quando suspeitar 

desses casos. 

Sendo assim, tal projeto de intervenção buscou levar para a comunidade uma 

forma de intervenção, a qual possa dar maior conhecimento e engajamento acerca 

das violências, principalmente, contra a mulher, sendo beneficiado não só as 

mulheres, também a equipe de saúde da ESF. O presente trabalho busca resultados 

tanto a curto prazo, bem como a longo prazo, sendo algo a ser pensado para execução 

periódica, a fim de termos uma população mais sábia sobre o tema, menos casos de 

violência e equipe mais preparada na abordagem e identificação de casos suspeitos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Implementar ações educativas junto à comunidade e a equipe sobre violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências em uma Estratégia Saúde da Família Irene 

Franco, em Rio Maria-PA. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Capacitar os profissionais de saúde da ESF Irene Franco, em Rio Maria-PA, 

acerca do atendimento multiprofissional sobre violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências. 

• Realizar uma pesquisa a respeito de dados secundários sobre violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências via Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN). 

• Correlacionar as informações epidemiológicas sobre violência e as atividades 

educativas executadas na ESF Irene Franco, em Rio Maria-PA. 

• Realizar campanhas de saúde sobre violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências na ESF Irene Franco, em Rio Maria-PA. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Implicações Éticas 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 510/2016, a qual 

rege a ética nas pesquisas com seres humanos cujos procedimentos metodológicos 

pertençam às ciências humanas e sociais, nem todos os protocolos de pesquisa 

necessitam de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo as 

pesquisas as quais trabalham com dados secundários ou de domínio público um 

desses casos. Dessa forma, como o presente projeto de TCC irá trabalhar com dados 

de tal domínio, é dispensável a aprovação em CEP. 

 

3.2 Delineamento do Estudo 

O estudo intervencionista foi realizado através da execução de ações de cunho 

educacional, a fim de melhorar o nível de conhecimento das pessoas atendidas na 

ESF Irene Franco, em Rio Maria, Pará, sobre violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências. Além disso, a equipe multidisciplinar, a qual inclui enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS, também participaram, como aprendizes na intervenção. 

Com base nisso, foram executas duas fases de trabalho.  

• Primeira fase: foi feita uma busca por dados secundários sobre a 

problemática da violência em Rio Maria-PA, a fim de ter um banco de dados 

que possa ser correlacionado com as atividades de Educação em Saúde. 

Destaca-se que essa atividade foi de responsabilidade do médico da ESF e 

pôde contar com auxílio da enfermagem. Essa fase demandou dos seguintes 

recursos organizativos: computador com acesso à internet em Rio Maria-PA; 

econômicos: custo do acesso de internet; cognitivos: habilidades busca e 

construção de banco de dados, bem como tabelas; acadêmicas: articulação 

de extrair informações úteis da plataforma DataSUS. 

• Segunda fase: teve o objetivo de levar informações sobre a problemática da 

violência à comunidade atendida pela ESF, realizar campanhas educativas 

sobre o tema nas consultas e na recepção da Unidade de Saúde. Essa ação 

foi de responsabilidade do médico, enfermeiro e demandou recursos 
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organizativos como: planejamento para executar distribuição de panfletos e 

orientações na recepção da ESF, organizar o agendamento das campanhas; 

econômicos: computador, projetor, papel A4 e panfletos; cognitivos: 

conhecimento técnico sobre violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências e oratória boa para palestras; políticos: trabalhar conforme o 

estabelecimento de condições exigidas pela ESF e disponibilidade dos 

funcionários nos dias das atividades.  

.  

3.3 População de Estudo 

Neste projeto de TCC se trabalhou com 95 pacientes atendidos e cadastrados 

na ESF para as atividades educativas, tanto homens como mulheres maiores de 16 

anos. Já com a equipe, foram apenas 20, incluindo enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS. 

.  

3.4 Variáveis do Estudo 

As variáveis dessa pesquisa foram norteadas pelas informações 

disponibilizadas pelo SINAN sobre a problema da violência no município nos últimos 

10 anos como: tipos de violência seja doméstica, sexual ou outras e suas 

classificações quanto ao sexo, faixa etária e evolução do caso. 

 

3.5 Análise Estatística dos Dados 

As informações colhidas serão colocadas em planilhas Excel com a intenção 

de armazenamento, bem como geração de gráficos e tabelas. Por meio disso será 

possível fazer um banco de dados com informações relacionadas à problemática da 

violência de Rio Maria-PA e ter uma noção de como está hoje a situação desse 

problema de saúde na comunidade. 
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4. RESULTADOS 

 

Os dados encontrados demonstram que há poucos casos de violência em geral 

notificados no município de Rio Maria (PA) de 2009 a 2017, comparado às notificações 

a nível estadual (Tabela 1), o que reflete uma grande subnotificação. Mas as 

informações deixam claro que ocorrem em homens e mulheres, focado em pessoas 

com o ensino fundamental incompleto e a partir dos 30 anos (Tabelas 2, 3 e 4). 

Ressalta-se que, segundo o SINAN, para Rio Maria (PA), só há informações 

sobre a idade nas tabelas, além de não se diferenciar as formas de violência, ou seja, 

os números refletem toda e qualquer forma de violência seja física, psicológica e/ou 

em ambiente domiciliar. 

 

Tabela 1 – Quantidade de notificações por violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências, Estado do Pará 

Faixa Etária Ignorado Masculino Feminino Total 

Ign/Branco - 12 19 31 

<1 Ano - 120 220 340 

01-04 - 585 1441 2026 

05-09 - 1130 2772 3902 

10-14 - 927 5632 6559 

15-19 - 768 2943 3711 

20-29 - 296 4084 4380 

30-39 1 198 3286 3485 

40-49 - 102 1388 1490 

50-59 - 51 563 614 

60 e mais - 236 387 623 

Total 1 4425 22735 27161 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 
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Tabela 2 – Quantidade de notificações por violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências, Rio-Maria-PA 

Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2014 1 1 2 

2016 - 1 1 

2017 - 1 1 

Total 1 3 4 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 

 

Tabela 3 – Quantidade de notificações por violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências de acordo com a faixa etária, Rio-Maria-PA 

Ano da Notificação 30-39 40-49 Total 

2016 1 - 1 

2017 - 1 1 

Total 1 1 2 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 

 

Tabela 4 – Quantidade de notificações por violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências de acordo com a faixa etária de acordo com a escolaridade, Rio 

Maria PA 

Ano da Notificação Ign/Branco 
5ª a 8ª série incompleta 

do EF 
Total 

2016 - 1 1 

2017 1 - 1 

Total 1 1 2 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 

 

Considerando este cenário, as intervenções de Educação em Saúde previstas 

neste estudo se mostraram urgentes e oportunas, e ocorreram tanto antes como após 

a pandemia causada pela Covid-19 em 2020, respeitadas as recomendações acerca 

de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. 
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As ações trabalharam com dois grupos: pacientes e funcionários da ESF. Para 

o primeiro público, buscou-se focar na prevenção das agressões, como podemos 

ajudar uma pessoa em situação de violência e qual o papel da Unidade de Saúde 

nesse combate na comunidade. Foi um momento de discussão sobre o tema, tendo 

levantamento de dúvidas, questionamentos e argumentos em prol de um combate à 

violência, principalmente, contra a mulher (Figuras 1 e 3). Destaca-se que tais ações 

foram executadas nos meses de fevereiro até julho tanto em visitas domiciliares como 

em orientações em consultório e recepção da ESF (antes da pandemia, somente). 

 

Fotografia 1 – Autor, em orientação sobre o tema durante visita domiciliar, em Rio 
Maria-PA 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Para o segundo público, as atividades focaram em como o nosso papel de 

profissionais de saúde pode ser relevante no combate às agressões e situações de 

violência em geral. Buscou-se abranger como devemos abordar uma paciente com 

suspeita de violência, como fazer um aconselhamento, como deve ser o fluxograma 

de atendimento no município para casos suspeitos e confirmados de agressões contra 

mulheres, entre outros aspectos discutidos. As ações aconteceram antes da 
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pandemia causada pela Covid-19; sendo assim as atividades ainda eram feitas sem 

uso de máscara e em aglomerações (Figura 2 e 3). Foram executadas nos meses de 

janeiro até o início de março de 2020. 

 

Fotografia 2 – Autor, em orientação sobre o tema com funcionários da ESF Irene 
Franco, em Rio Maria-PA 

               Fonte: Arquivo do autor. 

 

Fotografia 3 – Orientação sobre o tema com funcionários e pacientes na ESF Irene 
Franco, em Rio Maria-PA 

 Fonte: Arquivo do autor. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Fica evidente que existe uma grande subnotificação de casos de violência em 

Rio Maria-PA, pois só no estado do Pará há aproximadamente 28 mil casos 

notificados, enquanto no município em questão só 4. Desses poucos casos 

registrados, há uma distribuição só de 30 a 49 anos, maior em mulheres. Sabemos 

que de 2009 a 2017 devem ter ocorrido muito mais casos de violência no município 

em questão. Ademais, embora existam poucos dados sobre isso em Rio Maria-PA, a 

nível estadual fica claro que tal problemática atinge várias faixas etárias, 

principalmente, adolescente de 10 a 14 anos e adultos de 20 a 29 anos, sendo muito 

mais no sexo feminino, cerca de 4 a 5 vezes mais. 

Mas, a pergunta que é fica é: por que tal município tem tão poucos casos 

notificados? Ressalta-se que nesse banco de dados estão as informações acerca não 

só de violência doméstica, mas também violência sexual e outras formas de violência. 

Nessa presente pesquisa, a idade encontrada predominante (20 a 29 anos) 

está de acordo e semelhante a encontrada pelos estudos de Acosta, Gomes e Barlem 

(2013), os quais apontaram como a idade mais comum de ocorrer as agressões em 

mulheres é entre 19 aos 39 anos, a qual é uma fase da vida em que a mulher está em 

máximo período reprodutivo e, muitas vezes, em grande ascensão econômica, mas 

também social.  

Assim, tais mulheres buscam por autonomia e isso pode ser um fator 

predisponente ao surgimento de violências, principalmente as provocadas por 

namorado e/ou marido, pois a sua mudança no papel econômico da casa e maior 

independência conquistada da mulher podem ser justificativas fúteis para gerar 

agressões em homens violentos. 

Somado a isso, sabemos que em nosso país as mulheres com pele negra são 

as que mais sentem os impactos do desemprego, mas também dos menores salários, 

favorecendo ainda mais a necessidade de seu parceiro, levando a maiores chances 

de agressões dentro do lar, sendo algo bastante relatado como motivo para não 

denunciar e/ou terminar na relação (PINTO, 2016). Dessa forma, embora os dados de 

domínio público não demonstrassem os casos de violência conforme a coloração de 

pele, podemos destacar que a experiência profissional na atenção básica em Rio 

Maria-PA, evidencia mais casos nas mulheres negras. 



22 
 

Quando avaliamos sobre qual é o perfil do agressor, nota-se que é do sexo 

masculino e é o principal responsável pelas agressões, além de ser o parceiro íntimo, 

estando isso de acordo com vários outros estudos, os quais demonstram que quando 

há o envolvimento afetivo, isso pode fazer existir um falso domínio do gênero 

masculino sobre o feminino (PORTELLA et al, 2017). Igualmente essa situação é 

observada na atenção básica, tendo esse típico perfil de agressor, ou seja, parceiro 

íntimo e responsável financeiramente pelo sustento da casa. 

Para Moura et al (2014), mas também Rabello e Caldas Júnior (2007), poucos 

anos de estudo já podem favorecer a recorrência do quadro de violência, pois 

mulheres mais instruídas, geralmente, têm pouca flexibilidade, bem como pouca 

paciência para não suportar violência dentro de casa, além de serem, muitas vezes, 

independentes economicamente de seus parceiros, enquanto as mulheres 

dependentes, geralmente, optam pelo silêncio diante da violência sofrida seja por 

medo de novas agressões ou receito de não conseguirem se sustentar sozinhas. Em 

minha atuação profissional, fica evidente que as mulheres com ensino fundamental 

incompleto, geralmente, não buscam fazer denúncias e/ou mudar a realidade de 

alguma forma. 

Infelizmente, os avanços ainda não são suficientes para impedir novas 

agressões. Para GOMES et al (2014), Veloso et al (2013) e Silva et al (2015), embora 

exista a regulamentação da Notificação Compulsória e do aumento da prática 

notificatória, deixa-se claro a alta prevalência de casos subnotificados em todo o país, 

causada, majoritariamente, pelo despreparo dos profissionais de saúde e omissão das 

vítimas. Realmente, as notificações ainda são pouco executadas, principalmente, na 

própria atenção básica, algo que noto bastante na ESF. 

Devemos entender que A ESF é uma peça importante no combate à violência 

contra a mulher hoje, principalmente a conjugal e sexual. Afinal, para Gomes et al 

(2014) e Porto, Bispo Júnior e Lima (2014) a grande cobertura, bem como vinculação 

com a comunidade, podem possibilitar o melhor cuidado da vítima, mas também 

facilitar o reconhecimento e intervenção e sobre os casos. A análise clínica do 

paciente, denúncia anônima e o relato das situações pelos ACS, os quais conhecem 

a realidade local, são formas de detecção encontradas e que podem ajudar no 

combate da problemática em questão. 

Dentro desse contexto, é importante destacar que os encaminhamentos pós-

notificação indicam que, apesar da ESF ser o principal local para acompanhamento 
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dos casos em todos os triênios, menos da metade das mulheres foram encaminhadas, 

demonstrando o descumprimento dos protocolos, bem como fluxogramas, 

demonstrando a falta de uma rede estruturada onde a ESF deve ser o local prioritário 

de atendimento (SIGNORELLI; AUAD; PEREIRA, 2013). 

Sendo assim, esse trabalho focou em Educação em Saúde para profissionais 

de saúde, justamente, a fim de evitar subnotificações e descumprimento de 

protocolos. No mais, ressalta-se precisão da implementação, bem como o 

fortalecimento de políticas públicas para uma conscientização com eficiência a 

respeito importância da denúncia e a informação sobre os serviços de atendimento 

para as vítimas. Algo que foi bastante destacado nas ações para a população. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nota-se que há poucas informações sobre o tema em pesquisa de dados, 

porém os que existem demonstram que as agressões ocorrem a maioria em mulheres, 

com poucas notificações sobre idade, escolaridade e ano da ocorrência. Embora 

existam poucas informações disponíveis, ficou claro que a ocorrência é maior em 

mulheres de 20 a 29 anos, pouca escolaridade, raça negra e dependente 

financeiramente de seus parceiros íntimos. 

As ações de intervenção foram feitas com sucesso, apesar da pandemia 

causada pela Covid-19 em 2020. As abordagens sobre prevenção das agressões, 

tratamento e busca de ajuda profissional foram feitas tanto com a equipe como com a 

população. Com os membros da Unidade de Saúde, buscou-se esclarecer como nós 

podemos ajudar no diagnóstico e aconselhamento, principalmente. Já para a 

comunidade, ressaltou-se a necessidade de denunciar e auxílio para a saúde.  

Dessa forma, esse presente trabalho trouxe para a comunidade Irene Franco 

uma intervenção acerca da violência, focada, principalmente, na mulher, a qual 

buscou encorajar as mulheres de casos suspeitos a fazer denúncias, bem como 

trouxe conhecimento pra equipe. Logo, os resultaram surgiram em curto prazo com a 

maior atenção dos ACS para possíveis casos suspeitos e pacientes com maiores 

dúvidas sobre como denunciar e poder ajudar uma vizinha e/ou até si mesma. 
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