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Dedico este trabalho a nossa primeira paciente, que através de sua dor solitária, 
suas lágrimas anônimas e seu grito silente, motivou muitos a abandonarem suas 

zonas de conforto e lutarem por dias melhores. 
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“Muitos que convivem diariamente com a violência acham que ela é parte intrínseca 

da condição humana. Mas não é. A violência pode ser evitada. Governos, 

comunidades e indivíduos podem fazer a diferença.” 

Nelson Mandela 



9 
 

RESUMO 
 

Violência sexual é um problema de saúde pública e direitos humanos, gerando 
consequências a curto e longo prazo. A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui 
setor estratégico, cabendo aos profissionais identificar, monitorar as situações de 
violência e adotar medidas alinhadas com as diretrizes vigentes. Diante disso, foi 
realizado estudo transversal, de abordagem quantitativa, que objetivou analisar os 
conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionias da Atenção Primária à Saúde 
(APS)/Estratégia de Saúde da Família (ESF)  no atendimento às vítimas de violência 
sexual (VS). Foram entrevistados 49,93% (359/719) profissionais das 46 (100,0%) 
UBS da zona rural e urbana da cidade de Mossoró-RN, no período de novembro de 
2018 a julho de 2019, através da aplicação de um questionário estruturado, 
impresso ou formulário “on line”. Os dados obtidos foram armazenados em uma 
planilha eletrônica e, posteriormente, as variáveis foram agregadas e 
recategorizadas, de acordo com conceitos construídos para classificar os 
Conhecimentos, Atitudes e Práticas dos profissionais. A maioria dos profissionais 
apresentou conhecimentos 71,8% (258/359), atitudes 72,7% (261/359), práticas 
preventivas 92,2% (331/359), práticas avaliativas 85,5% (306/359) e de 
acompanhamento 72,1% (259/359) inadequadas. As práticas assistenciais foram 
adequadas em pouco mais da metade dos profissionais 53,2% (191/359). O 
presente estudo mostrou risco aumentado de os profissionais terem atitudes 
inadequadas (RR=1,524, p<0,001), práticas assistenciais (RR=1,248, p<0,001) e de 
acompanhamento (RR=1,247, p=0,011) inadequadas quando os conhecimentos 
eram inadequados. Entre os profissionais com práticas preventivas (RR=1,755, 
p=0,011), práticas assistenciais (RR=1,163, p=0,019) e práticas de 
acompanhamento (RR=1,413, p<0,001) inadequadas, percebemos risco maior de 
desenvolverem atitudes inadequadas. Médicos e enfermeiros apresentaram risco 
maior de terem conhecimentos (RR=7,565, p<0,001) e atitudes (RR=2,676, p=0,002) 
inadequadas, assim como, desenvolverem práticas assistenciais (RR=91,497, 
p<0,001) e de acompanhamento (RR=3,537, p<0,001) inadequadas, quando 
comparados aos profissionais das demais categorias. Tempo menor ou igual a 10 
anos de atuação profissional mostrou risco menor de os profissionais desenvolverem 
práticas assistenciais (RR=0,668, p=0,029) inadequadas, no entanto, tempo menor 
ou igual a 10 anos de serviço em uma mesma unidade revelou maiores riscos de 
desenvolver atitudes (RR=1,502, p=0,005) e práticas assistenciais (RR=1,243, 
p=0,040) inadequadas. A grande maioria dos entrevistados (78,4%) não tinham 
atendido casos de violência sexual sendo observado neste grupo, maior risco para 
desenvolver práticas preventivas (RR=1,504, p=0,022) inadequadas. No entanto, 
menor risco de desenvolver práticas assistenciais (RR=0,853, p=0,006) 
inadequadas. Esta pesquisa revelou fragilidades nos conhecimentos, atitudes e 
práticas dos trabalhadores de saúde do cenário explorado, indicando a necessidade 
de identificar novas estratégias para capacitação dos profissionais envolvidos no 
enfrentamento desta complexa temática. 
 
Palavras-Chave: Violência Sexual. Rede de Cuidados Continuados de Saúde. 
Qualificação Profissional em Saúde. 
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ABSTRACT 
 

Sexual violence is a public health and human rights’ issue that has short and long 
term consequences. And the Primary Health Care (PHC) establishes itself as a 
strategic sector, where professionals must identify and monitor situations of violence 
and adopt postures in line with current guidelines. Therefore, a transversal study with 
a quantitative approach was carried out, which aimed to analyze the the Primary 
Health Care (PHC) professionals’ knowledge, attitudes and practices / Family Health 
Strategy (FHS) in the care of sexual violence (SV) victims. We interviewed 49.93% 
(359/719) professionals from 46 (100.0%) PHC in rural and urban areas of the city of 
Mossoró-RN, from November 2018 to July 2019, by applying a printed or online form, 
structured questionnaire. The data obtained were stored in a spreadsheet and, 
afterwards, the variables were aggregated and recategorized, according to concepts 
created to classify the professionals’ Knowledge, Attitudes and Practices. Most 
professionals showed inappropriate knowledge 71,8% (258/359), attitudes 72,7% 
(261/359) preventive practices 92,2% (331/359), evaluative practices 85,5% 
(306/359), care practices 72,1% (259/359) and medical monitoring (72.1%). The 
present study showed an increased risk of professionals having inappropriate 
attitudes (RR = 1.524, p <0.001), care practices (RR = 1.248, p <0.001) and 
inadequate medical monitoring (RR = 1.247, p = 0.011) when knowledge was 
Improper. Among professionals with inadequate preventive practices (RR = 1.755, p 
= 0.011), care practices (RR = 1.163, p = 0.019) and medical monitoring practices 
(RR = 1.413, p <0.001), there was a higher risk of developing inappropriate attitudes. 
Doctors and nurses were at higher risk of having inadequate knowledge (RR = 7.565, 
p <0.001) and attitudes (RR = 2.676, p = 0.002), as well as developing improper care 
practices (RR = 91.497, p <0.001) and medical monitoring ( RR = 3.537, p <0.001) 
when compared to professionals of the other categories. Time less than or equal to 
10 years of professional practice showed a lower risk of professionals developing 
inappropriate care practices (RR = 0.668, p = 0.029); however, less than or equal to 
10 years of service in the same unit revealed higher risks of developing inappropriate 
attitudes (RR = 1.502, p = 0.005) and care practices (RR = 1.243, p = 0.040). The 
vast majority of respondents (78.4%) had not attended cases of SV, and in this 
group, there was a higher risk of developing inappropriate preventive practices (RR = 
1.504, p = 0.022), however, a lower risk of developing inappropriate care practices 
(RR = 0.853, p = 0.006). This research supported evidence of some weaknesses in 
knowledge, attitudes and practices of health workers in the explored scenario,  
indicating the need to identify new strategies for training the professionals involved in 
this complex subject. 
 
 
Keywords: Sexual Violence. Continuing Health Care Network. Professional 
Qualification in Health. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial da Saúde (2002) define violência como: 

 

O uso intencional de força física ou do poder, real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra 
um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação 
(OMS, 2002, p. 10). 

 

Entre os vários tipos de violência, a sexual representa qualquer forma de 

atividade sexual não consentida (KRUG, 2002). 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) 

aproximadamente uma em cada três mulheres (35%) sofrem violência física 

e/ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros durante a vida, e 38% dos 

assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro masculino. Por sua 

vez, no Brasil, em 2017, foram notificados 307.367 mil casos de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências, dos quais 2.595 casos ocorreram no 

Rio Grande do Norte. No município de Mossoró foram atendios185 casos de 

violência sexual nos anos de 2018 e 2019 pelo Programa Flor de Lótus.  

 A violência sexual contra as mulheres, também designada violência de 

gênero é considerada importante violação dos direitos humanos e cresce há 

mais de três décadas (KRUG, 2002). Apresenta alta prevalência mundial, 

sendo reconhecida como problema de saúde pública por afetar a integridade 

física e saúde mental das mulheres. De acordo com Andrade (2018) a 

população feminina é o alvo mais frequentes dos atos sexualmente violentos.   

Violência sexual permeia a população LGBT+, sendo as mulheres 

lésbicas as mais atingidas. No Brasil, o cenário de vulnerabilidades é ainda 

maior para a população trans e travestis, sendo o domicílio o lugar mais 

perigoso para elas, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). Mulheres negras representam a parcela mais significativa 

no que se refere aos crimes contra a vida e de violência sexual no estado do 

Rio de janeiro (plataforma EVA). 

Segundo CDC (2018), a violência física, sexual, verbal ou psicológica 

praticada pelo parceiro íntimo atual ou antigo, podendo ou não ser cônjuge, 
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caracteriza violência por parceiro íntimo e estar presente em aproximadamente 

30% das mulheres (WHO, 2013).  

Segundo Santos (2018), adolescentes com menos de 13 anos de idade, 

sexo feminino, negras, que exercem atividade remunerada, apresentam maior 

chance de serem vítimas de violência sexual, enquanto, estudar em escola 

privada e ter mãe com grau de escolaridade elevada representam fatores 

protetores. 

De acordo com a Norma Técnica (BRASIL, 2012, p. 14) “[...] as 

repercussões da violência sexual são múltiplas e incluem traumas físicos, 

infecções sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada, depressão, 

insônia, ansiedade, disfunções sexuais”, até casos gravíssimos que culminam 

em suicídio (ANDRADE, 2018). No que diz respeito à violência por parceiro 

íntimo, (MILLER; McCAW, 2019 apud Pavey, 2014) frisam as suas 

consequências sobre a saúde sexual e reprodutiva, assim como o aumento dos 

riscos obstétricos e ginecológicos, aumento da mortalidade materna, de partos 

prematuros e de recém-nascidos com baixo peso ao nascer, além de ser fator 

de risco para depressão periparto e uso de fumo. Ainda de acordo com esses 

autores, o estrangulamento, prática relativamente comum em casos de 

violência por parceiro íntimo, pode estar associado a sequelas neurológicas a 

longo prazo devido a anóxia provocada, além de contusões, lacerações, 

fraturas, especialmente em cabeça, pescoço e face. 

Neste contexto, a atuação dos serviços de saúde tem importante papel 

na vida das pessoas, sendo por vezes o único local procurado (BRASIL, 2012), 

e a ESF representa espaço propício para atender mulheres vítimas de violência 

sexual. No entanto, a ausência de um programa específico para o 

enfrentamento do problema e a inexistência de uma rede com serviços 

estruturados representam barreiras para assistência às vítimas (MARTINS, 

2018). Por estas razões, é importante a presença de profissionais qualificados, 

com ampla visão sobre saúde, para trabalhar com o objeto em questão, que 

exige conhecimento de normas e diretrizes específicas, apropriação do 

conceito e de como operacionalizar a rede de atenção intersetorial, 

possibilitando ação multiprofissional no enfrentamento do problema. 
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1.1. REGULAMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA MULHER E DE 
PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
 

 A criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher-

PAISM com destaque em suas diretrizes para o atendimento adequado às 

necessidades da saúde das vítimas de violência, representou grande avanço 

na saúde feminina nos anos de 1980. A Estratégia Saúde da família (ESF), 

criado pelo Ministério da Saúde (MS), surgiu em 1997, e foi idealizado como 

uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial a partir da Atenção 

Básica (AB) segundo BRASIL (1997), que caracteriza o mais alto grau de 

capilaridade e a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede 

de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012). No Brasil, as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS)/ESF formam a rede assistencial de saúde, inclusive com os serviços de 

atendimento a pessoas em situação de violência sexual, tendo como principal 

objetivo integrar as equipes e os serviços de saúde às demandas dos usuários 

e seus familiares. Em 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher incluiu em suas diretrizes a atenção às mulheres e adolescentes em 

situação de violência doméstica e sexual como um objetivo específico e 

estratégia, com recomendação de que os profissionais de saúde estejam 

capacitados e aptos para adotar medidas protetoras preconizadas nos 

protocolos técnicos (BRASIL, 2004). Em 2013, foi o momento da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) promover mudanças na 

legislação, inserir a ficha de notificação compulsória de violência no SUS, 

aumentar o número de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e 

reforçar o papel dos profissionais de saúde no atendimento às vítimas. Por fim, 

as portarias nº 485 e n° 618 do Ministério da Saúde, tratam da organização, 

funcionamento e cadastro dos serviços no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), do Serviço de Referência para Atenção 

Integral às Mulheres, Adolescentes, crianças, Homens e Pessoas Idosas em 

Situação de Violência Sexual; Serviço de Referência para Interrupção de 

Gravidez nos casos previstos em Lei e Serviços ambulatoriais com 

atendimento as pessoas em situação de violência sexual (BRASIL, 2014). 
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1.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Gradativamente, o tema em questão vem se tornando visível nas rotinas 

dos cenários de práticas da saúde. Por gerar impactos no adoecimento, 

morbidade, mortalidade, além dos altos custos pessoais, familiares e sociais 

(CFP, 2009), cresce juntamente com o número de casos, a necessidade de 

qualificação profissional e dos serviços, com objetivo de contar com 

trabalhadores mais conscientes e sensíveis para o enfrentamento de específica 

demanda. 

Importante, a consolidação das políticas públicas voltadas para a 

violência de gênero, priorizando a temática nas discussões técnicas, nos 

planos de trabalho, valorizando as ações de prevenção e promoção à saúde, 

com vistas a uma saúde pública de qualidade, que minimize as dores físicas e 

emocionais das vítimas. 

É necessário que os serviços de saúde estejam preparados para 

identificar as vítimas, detectar situações de vulnerabilidade, tratar injúrias 

físicas, traumas emocionais e prevenir sequelas, além de promover saúde e 

salvar vidas. Nesta perspectiva, a OMS (2002), propõe o Plano Global de Ação, 

tendo como eixo norteador o fortalecimento do papel do sistema de saúde, no 

contexto de uma resposta multissetorial, para combater a violência 

interpessoal, em particular contra mulheres, adolescentes e crianças.  

Apesar de grandes avanços nas políticas públicas sobre qualificação 

profissional, ainda assistimos insegurança na presteza do atendimento às 

vítimas de violência sexual, cujo tema ainda é fracamente mencionado durante 

a graduação, pouco trabalhado nos cursos da área de saúde, sendo por vezes, 

apresentado pela primeira vez aos profissionais na prática do serviço ou por 

iniciativa do mesmo em buscar sua própria qualificação (MOREIRA, 2018). 

 Não raramente, este assunto ocupa os últimos capítulos nos livros textos 

e protocolos. No entanto, avanços são notificados, como a Matriz de 

Competências para os Programas de Residência Médica em Ginecologia e 

Obstetrícia no Brasil, 2ª versão, atualizada em abril de 2019 no eixo 12, traz 

“[...] demonstrar conhecimento e realizar adequado atendimento às vítimas de 

violência sexual” (FEBRASGO, 2019, p. 21), como competência e habilidades 

para serem desenvolvidas pelos residentes a partir do 2º ano do Programa. 
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Entre as recomendações da OMS sobre cuidados pré-natais para uma 

experiência positiva na gravidez (OMS, 2016), no que se refere à avaliação 

materna e fetal, deverá ser considerada uma sondagem clínica sobre a 

eventualidade de violência por parceiro íntimo. Lentamente a temática ganha 

espaços na literatura e mídias sociais incrementando saberes e fortalecendo o 

alicerce necessário para o enfrentamento da violência de gênero. 

 Segundo o Ministério da Saúde, para o cumprimento efetivo e 

qualificado das funções da APS como porta de entrada preferencial ao SUS é 

necessário proporcionar maior capacitação aos trabalhadores que atuam neste 

nível de atenção (BRASIL, 2012). A falha no/ou diagnóstico tardio de violência 

sexual poderá levar a procedimentos e tratamentos inadequados, contribuindo 

para elevar a morbidade e mortalidade das vítimas (MILLER, 2019).  

Estratégias de identificação precoce de vítimas de violência sexual, 

envolvendo qualificação e capacitação profissionais são necessárias, 

considerando que as UBS são os principais lugares procurados pelas mulheres 

em situação de violência (ROSA, 2018), onde nem sempre representa uma 

demanda imediata ao serviço, surgindo mais como uma demanda implícita 

(ROSA, 2018 apud GUEDES, 2013). Considera-se, portanto, primordial a 

atuação dos profissionais e equipes da ESF qualificados nos três níveis: 

assistência, prevenção e promoção à saúde. Considerando o exposto, a atual 

pesquisa traz como objetivo geral analisar os conhecimentos, atitudes e 

práticas dos profissionais da APS/ ESF na cidade de Mossoró-RN. Entre os 

objetivos específicos estão: identificar o nível de conhecimento dos diversos 

profissionais a respeito da temática de violência sexual, analisar as atitudes 

dos profissionais de acordo com a recomendação da normativa técnica, 

conhecer as demandas de qualificação dos profissionais da ABS no escopo 

investigado e colaborar para a implementação da normativa vigente para o 

atendimento às vítimas de violência sexual. Investir na capacitação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde é uma hipótese importante neste 

contexto. 
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2. MÉTODOS 
 
2.1. TIPO DE ESTUDO 
 

Estudo exploratório, transversal, com abordagem quantitativa, 

operacionalizado através da aplicação de questionário e entrevistas 

semiestruturadas. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 
 

Realizado em Mossoró, principal município da Costa Branca Potiguar, 

densidade demográfica de 123,76 hab/Km2, localizada entre Natal e Fortaleza, 

no semi-árido brasileiro. Segunda cidade mais populosa do estado do Rio 

Grande do Norte, distando 285 Km da capital Natal, o município localiza-se às 

margens do Rio Apodi no oeste Potiguar, com uma área de 2.110,207Km2 

(maior município do estado em área), sendo que 11.583Km2 estão em 

perímetro urbano. Assiste uma população residente de 294.076 habitantes.   

Entre novembro de 2018 e julho de 2019, a média da população 

cadastrada no Cartão Nacional de Saúde/Atenção Básica a Saúde foi de 

72,73%, com 66,26% coberta pela Estratégia da Saúde da Família (BRASIL, 

2018). 

Mossoró é habilitada sob gestão plena do Sistema Municipal de Saúde e 

atualmente faz parte da 2ª Região de Saúde do Estado, sendo polo de 

referência para 63 municípios. Juntos estes municípios somam uma população 

coberta de 901.299 habitantes assistidos pelo sistema de saúde de Mossoró 

(BRASIL, 2018, p.135). 

Este município possui em sua rede de saúde uma maternidade pública 

atualmente sob intervenção federal. A rede de atenção primária a saúde é 

composta por 46 UBS, divididas em zona urbana (norte, sul, leste e oeste) e 

zona rural, segundo critérios geográficos. Estas UBS são classificadas em 

portes dependendo do número de equipes ESF existente em cada unidade. A 

UBS é classificada porte I quando tem apenas uma equipe ESF, porte II 

quando é composta de 2 equipes ESF, porte III quando tem 3 equipes ESF e 

porte IV quando é composta por 4 equipes da ESF. No período da pesquisa o 

município de Mossoró contava com 71 equipes ESF (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Distribuição das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de 
Mossoró, de acordo com as zonas, portes, nº e percentual de profissionais 
entrevistados na cidade de Mossoró no período de novembro de 2018 a julho 
de 2019. 
 

REGIÃO UBS 
PORTE DA UBS Número de 

profissionais 

% 

profissionais I II III IV 

NORTE 04 00 01 02 01 61 16,9 

SUL 08 03 05 00 00 78 21,7 

LESTE 15 10 05 00 00 136 37,8 

OESTE 06 02 03 01 00 51 14,2 

RURAL 13 11 02 00 00 31 8,7 

TOTAL 46 71 equipes 357 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da Secretária Municipal de Saúde do município de 
Mossoró – RN (2019). 

 

A composição das categorias profissionais abrangeu médicos (M), 

enfermeiros (E), dentistas (D), técnicos de enfermagem (TE), técnicos de 

saúde bucal (TSB) e agentes comunitários de saúde (ACS). Destaca-se que 

nove equipes estavam sem médico e duas sem enfermeiros no período da 

pesquisa. Todas as zonas foram representadas, técnicos de enfermagem 

97,61% (41/42) e enfermeiros 72,46% (50/69) foram as categorias mais 

representativas (Tabela 2). 

Tabela 2 - Número absoluto e percentual de profissionais das equipes de ESF 
e as respectivas amostras dos profissionais entrevistados, Mossoró/RN, 2019. 
 

PROFISSÃO 
CADASTRADOS 

NA ESF 
% ENTREVISTADOS % 

Médico 62 8,6 30 8,3 

Enfermeiro 69 9,6 50 14 

Dentista 42 5,8 27 7,5 

Técnico de enfermagem 42 5,8 41 11,4 

Técnico de saúde bucal 40 5,6 34 9,5 

Agente Comum. Saúde 

Total 

464 

719 

64,6 

100 

177 

359 

49,3 

100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da Secretária Municipal de Saúde do município de 
Mossoró – RN (2019). 
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Para a produção dos dados da pesquisa quantitativa, utilizou-se 

questionário estruturado composto por 54 itens, construído com base nos 

Protocolos da Atenção Básica- Saúde das Mulheres, MS/ISLEP (BRASIL, 

2016), que abordaram questões relativas a informações sócio demográficas; 

protocolo de atendimento; identificação da vítima, acolhimento, ambiência e 

entrevista; registro; coordenação do cuidado, rede e encaminhamentos; 

avaliação clínica e profilaxias; gravidez; notificação, vigilância e monitoramento; 

conhecimentos específicos e qualificação; promoção, prevenção e educação 

em saúde e possibilidades e desafios no processo de atenção (Apêndice A e 

B). 

A aplicação dos 359 questionários foi realizada no período de novembro 

de 2018 a julho de 2019, precedida de teste piloto em uma UBS de uma cidade 

próxima que não fazia parte da pesquisa. A aplicação foi efetuada 

individualmente, em ambiente reservado, em dia e horário favorável e 

previamente agendado com os participantes, de modo que não interferisse nas 

atividades assistências. O instrumento foi aplicado de forma impressa ou 

através de formulário “online”, com uso de aparelhos eletrônicos do próprio 

entrevistado, predominantemente do tipo smartphone, nos quais foi inserido o 

questionário estruturado e autoaplicável, dependendo da preferência e 

disponibilidade do entrevistado. Apesar de vivermos no tempo de 

desenvolvimento sustentável, questionários impressos foram utilizados pois foi 

considerado que muitos entrevistados não tinham aparelhos eletrônicos 

disponíveis para serem usados no momento da pesquisa. Todos os indivíduos 

abordados foram orientados sobre os objetivos e procedimentos a serem 

aplicados, e para os que concordaram em participar da pesquisa foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice C). 

Os critérios de inclusão foram ser membro integrante das Equipes 

Estratégia Saúde da Família (médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário 

de saúde, técnico de enfermagem e saúde bucal), estar presente na UBS no 

momento da visita/entrevista e atuar nas UBS investigadas. Os critérios de 

exclusão foram afastamento em vigência, independentemente do motivo, 

ausência do profissional em três momentos previamente combinados para a 

realização da entrevista e ser profissional vinculado ao Programa Mais 

Médicos.  
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Os dados foram tabulados através do programa SPSS versão 20 (IBM, 

2011).  Quanto à análise dos dados utilizou-se estatística descritiva, seguido da 

análise da associação entre as varáveis através do teste razão de risco, sendo 

considerados significativos os valores de p < 0,05.   

Para facilitar a interpretação dos dados construíram-se conceitos acerca 

de conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais em relação ao 

atendimento de vítimas de violência sexual, de modo que agregamos e 

recategorizamos as variáveis. A construção conceitual se deu a partir da 

interpretação do Protocolo de atenção às mulheres em situação de violência 

sexual e/ou doméstica/ intrafamiliar da Atenção Básica- Saúde das Mulheres, 

MS/ISLEP (BRASIL, 2016). A equipe executora foi composta por cinco (05) 

membros: um bioquímico e uma enfermeira, professores doutores da UERN; 

uma bióloga, professora mestra da UERN, uma aluna bolsista do décimo 

período do curso de medicina da UERN, e Eu, médica, professora de 

Tocoginecologia da UERN, mestranda responsável pela pesquisa em questão. 

Foram realizadas 17 reuniões semanais que possibilitou a equipe executora 

realizar a associação e recategorização das variáveis apresentadas no Quadro 

01 e Figura 1. 

Consideramos conhecimentos o ato de conhecer e se apropriar de um 

assunto de forma que possa desenvolver o trabalho adequadamente, através 

da aquisição de informações sobre procedimentos, normas, diretrizes entre 

outros para a realização de uma tarefa. As atitudes foram caracterizadas pelo 

posicionamento e postura dos profissionais frente às demandas e motivação 

para a resolução dos problemas. Entende-se por práticas a execução de 

rotinas instituídas nos serviços para suprir as demandas de atendimento. As 

práticas de acompanhamento são caracterizadas por encaminhar, matriciar e 

monitorar as vítimas; as avaliativas englobam aspectos inerentes às vítimas, 

independente da idade e condições próprias das adolescentes; práticas 

preventivas fornecem informações próprias da temática, como foco nas ações 

de prevenção e promoção à saúde contribuindo para uma cultura de paz e por 

fim, as assistências concretizam as medidas que devem ser instituídas em 

casos de violência sexual contra as mulheres. 
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Quadro 1 - Categorização dos conhecimentos, atitudes e práticas adequados dos 
profissionais da ESF sobre o atendimento às vítimas de violência sexual nas UBS, 

Mossoró-RN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

ADEQUADOS 

Conhecimento 

Todos os 
profissionais 

 Conhecer o protocolo de atendimento 

Médicos e 
Enfermeiros 

 Conhecer o PNI para hepatite B 

 Conhecer esquemas de contracepção de emergência 

 Entender sobre os esquemas de antirretrovirais 

 Identificar condições da vítima e do crime sexual que possam 
aumentar o risco de infecção pelo HIV 

Atitudes 

Todos os 
profissionais 

 Manter mapeamento atualizado e acionar a Rede de 
atendimento 

 Manter listagem disponível em local conhecido pelos 
profissionais da equipe 

 Manter colaboração com órgãos e/ou instituições 

Práticas de acompanhamento 

Todos os 
profissionais 

 Realizar encaminhamento numa perspectiva de matriciamento 

Médicos e 
Enfermeiros 

 Referenciar a vítima para serviço de dispensação 

 Preencher ficha de notificação compulsória /imediata 

 Acionar o conselho tutelar e/ou vara da infância e da 
juventude em casos de violência contra crianças e 
adolescentes 

 Monitorizar todos os casos identificados 

Práticas avaliativas 

Todos os 
profissionais 

 Realizar avaliação geral e identificar sinais de violência 
sexual, independente da verbalização da vítima 

 Abordar as necessidades dos adolescentes enfatizar o direito 
do atendimento, garantir o sigilo, a confidencialidade e 
encorajando o diálogo familiar. 
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(Continuação) 
Quadro 1 - Categorização dos conhecimentos, atitudes e práticas adequados dos 
profissionais da ESF sobre o atendimento às vítimas de violência sexual nas UBS, 
Mossoró-RN. 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

ADEQUADOS 

Práticas preventivas 

Todos os 
profissionais 

 Fornecer informações de como estabelecer um plano de 
segurança em situações de risco de vida 

 Discutir as diretrizes de atendimento às vítimas 

 Desenvolver estratégias para melhorar a qualidade de 
atendimento 

 Desenvolver, realizar e avaliar ações de promoção, 
prevenção e educação em saúde no tema violência na 
unidade e no território 

 Orientar individual e/ou coletivamente as usuárias da UBS 
sobre os direitos das mulheres, ações de prevenção do 
abortamento seguro, em prol do fortalecimento da 
cidadania e cultura de paz 

Médicos e 
Enfermeiros 

 Esclarecer mulheres e adolescentes grávidas em 
decorrência do crime sexual sobre abortamento legal 

Práticas assistenciais  

Todos os 
profissionais 

 Informar as pessoas em situação de violência tudo o que 
será realizado em cada etapa do atendimento e a 
importância de cada medida 

Médicos e 
Enfermeiros 

 Registrar local, dia, hora aproximada, tipo de violência e 
número de agressores nos prontuários 

 Registrar órgão que efetuou o encaminhamento 

 Realizar exame físico geral e específico da vítima e 
descrever detalhadamente no prontuário 

 Indicar profilaxia para as ISTs não virais em situações de 
exposições com risco de transmissão dos agentes 
infecciosos 

 Não indicar profilaxia para as ISTs em casos de exposição 
crônica e repetida com o mesmo agressor, ou quando 
ocorrer uso de preservativo durante o crime sexual 

 Indicar profilaxia para hepatite B em casos onde ocorre 
exposição ao sêmen, sangue ou fluidos do agressor 

Com exceção dos 
ACS 

Não precisam saber os registros 

Fonte: Elaborado pela autora com dados dos questionários (2019). 
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Figura 1 - Categorização dos conhecimentos, atitudes e práticas adequados e 
inadequados dos profissionais da ESF sobre atendimento de vítimas de violência 
sexual na UBS de acordo com o Apêndice A. O número em parêntese representa o 
item do questionário. 
 
CONHECIMENTOS ADEQUADOS 
TODOS OS PROFISSIONAIS          (8)        TER PROPRIEDADE DO PROTOCOLO              
  (34) CONHECER O PNI PARA HEPATITE B  
M/E  (37) CONHECER ESQUEMAS DE CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA  

(35)     ENTENDER SOBRE OS ESQUEMAS ANTIVIRAIS  
(31)     IDENTIFICAR CONDIÇÕES DA VÍTIMA  

 
ATITUDES ADEQUADAS 

(22) MANTER MAPEAMENTO  
TODOS OS PROFISSIONAIS (23) MANTER LISTAGEM  

(48) MANTER COLABORAÇÃO 

 
PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO 
TODOS OS PROFISSIONA      (24)     REALIZAR ENCAMINHAMENTO NUMA 
PERSPECTIVA DE MATRICIAMENTO  
 

(32)   REFERENCIAR A VÍTIMA PARA SERVIÇO DE DISPENSAÇÃO  
 M/E     (39)     PREENCHER  FICHA DE NOTIFICAÇÃO  

(40)     ACIONAR CONSELHO TUTELAR  
(42)     MONITORIZAR TODOS OS CASOS IDENTIFICADOS 

  

PRÁTICAS AVALIATIVAS 
TODOS OS PROFISSIONAIS         (12)     REALIZAR AVALIAÇÃO GERAL  
                                                     (15) ABORDAR AS NECESSIDADES DAS 
ADOLESCENTES  

 
 
PRÁTICAS PREVENTIVAS 
         (16)    FORNECER INFORMAÇÕES  
                                                    (45)    DISCUTIR AS DIRETRIZES (45)  
TODOS OS PROFISSIONAIS          (46)  DESENVOLVER ESTRATÉGIAS (46) 
                                                    (47)   DESENVOLVER, REALIZAR E AVALIAR (47) 
                                                     (50)  ORIENTAR INDIVIDUAL OU 
COLETIVAMENTE             
M/E             (38)            ESCLARECER MULHERES E ADOLESCENTES 

 
PRÁTICAS ASSISTENCIAIS 
TODOS OS PROFISSIONAIS   (17)   INFORMAR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA 
  
       (18)   REGISTRAR LOCAL, DIA  
             (17)    REGISTRAR ÓRGÃO  
M/E       (26)    REALIZAR EXAME FÍSICO  
            (29)     INDICAR PROFILAXIA PARA AS ISTs NÃO VIRAIS  

(30)   NÃO INDICAR PROFILAXIAS PARA AS ISTs EM CASOS DE 
EXPOSIÇÃO CRÔNICA   

           (33)   INDICAR PROFILAXIA PARA HEPATITE B 
ACS - NÃO PRECISAM SABER OS REGISTROS  
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O estudo foi realizado em conformidade com as Resoluções 466/12 e 566/16 

do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, garantindo-se a 

observância dos critérios éticos e após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN Parecer n° 

2.511.051 de 24/02/2018; CAAE – 82645518.3.0000.5294), e foi desenvolvido 

seguindo os princípios éticos de pesquisa com seres humanos em conformidade 

com a Declaração de Helsinki.  
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3. RESULTADOS 
 

Foram entrevistados 359 profissionais, o que corresponde a 49,93% 

(359/719) dos cadastrados nas UBSs do município de Mossoró no período da 

pesquisa. A faixa etária dos entrevistados variou de 26 a 85 anos, média de 44 

anos, sendo 88,4% (312/353) do sexo feminino.  

Quanto às categorias profissionais todas foram representadas, sendo que 

agentes comunitários de saúde 49,7% (177/356) e enfermeiros 14% (50/356) foram 

as categorias mais representadas.  A região leste apresentou a maior parcela de 

participantes com 38,1% (136/357) dos entrevistados.  

A maioria dos profissionais 73% (238/326) tinha menos de 10 anos de 

atuação profissional e, 51,5% (172/334) menos de 10 anos de tempo de serviço em 

uma mesma UBS (Tabela 1). 

O total de participantes para cada variável não fecha 359 pois nem todos os 

entrevistados responderam todos os quesitos. 

Tabela 3 – Características sócio-demográficas dos profissionais da ESF 
entrevistados no período de novembro de 2018 a julho de 2019, Mossoró/RN, 
2019. 

Característica Sócio-Demográfica N % 

Sexo   

Masculino 41 11,6 

Feminino 
Total 

312 
353 

88,4 
100 

Idade   

Até 29 anos 14 4,6 

De 30 a 39 anos 84 27,6 

De 40 a 49 anos 124 40,8 

De 50 a 59 anos 72 23,7 

60 ou mais 
Total 

10 
304 

3,3 
100 

Profissão   

Médico  30 8,4 

Enfermeiro  50 14 

Dentista 24 6,7 

Técnico de Enfermagem 41 11,5 

Técnico de Saúde Bucal 34 9,6 

Agente comunitário de Saúde 
Total 

177 
356 

49,7 
100 
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Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 

 

A maioria dos profissionais 71,8% (258/359) apresentou conhecimentos 

inadequados, e quando se analisou a existência de conhecimento adequado com 

as demais variáveis dependentes analisadas, observou-se que os profissionais 

com atitudes (RR = 1,524, p < 0,001), práticas assistenciais (RR = 1,248, p < 

0,001) e de acompanhamento (RR = 1,247, p = 0,011) inadequadas apresentavam 

um risco significativamente maior de possuírem conhecimentos inadequados 

(Tabela 4). 

A grande maioria dos profissionais apresentou atitudes 72,7% (261/359) 

práticas preventivas 92,2% (331/359), avaliativas 85,5% (306/359) e de 

acompanhamento 72,1% (259/359) inadequadas. As práticas assistenciais foram 

adequadas em pouco mais da metade dos profissionais 53,2% (191/359). O risco 

dos profissionais desenvolverem atitudes inadequadas foi significativamente maior 

entre aqueles cujas práticas preventivas (RR = 1,755, p=0,011), assistenciais (RR 

=1,163, p = 0,019) e de acompanhamento (RR = 1,413, p < 0,001) foram 

inadequadas (Tabela 5).  Já aqueles que realizaram práticas assistenciais 

inadequadas também apresentaram maior risco (RR = 2,109, P < 0,001) de 

desenvolver práticas de acompanhamento inadequadas (Tabela 6). 

(Continuação) Tabela 3 – Características sócio-demográficas dos 
profissionais entrevistados. 

 

Característica Sócio-
Demográfica 

N % 

Unidades Básicas de Saúde (Zona)   

Norte 61 17,1 

Sul 78 21,8 

Leste 136 38,1 

Oeste 51 14,3 

Rural 
Total 

31 
357 

 

8,7 
100 

Tempo de Atuação profissional   

Até 10 anos 238 73 

Mais de anos 
Total 

88 
326 

27 
100 

Tempo de Serviço na Unidade   

Até 10 anos 172 51,5 

Mais de 10 anos 
Total 

162 
334 

48,5 
100 
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Tabela 4 – Associação do conhecimento acerca do atendimento as mulheres 
vítimas de violência sexual com as atitudes e práticas dos profissionais das equipes 
de saúde da família, Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 

Conhecimento Razão de 
Risco 

(IC 95%) 
P 

Inadequado Adequado 

Atitudes  
Inadequadas 207 

(80,2%) 
54 

(53,5%) 
1,524 <0,001* 

Adequadas 
51 (19,8%) 

47 
(46,5%) 

(1,248-1,861)  

Práticas preventivas     
Inadequadas 241 

(93,4%) 
90 

(89,1%) 
1,199 0,243 

Adequadas 
17 (6,6%) 

11 
(10,9%) 

(0,884-1,627)  

Práticas avaliativas     
Inadequadas 225 

(87,2%) 
82 

(81,2%) 
1,155 0,144 

Adequadas 
33 (12,8%) 

19 
(18,8%) 

(0,930-1,435)  

Práticas assistenciais     
Inadequadas 135 

(52,3%) 
33 

(32,7%) 
1,248 <0,001* 

Adequadas 123 
(47,7%) 

68 
(67,3%) 

(1,097-1,420)  

Práticas de acompanhamento    
Inadequadas 197 

(76,4%) 
62 

(61,4%) 
1,247 0,011* 

Adequadas 
61 (23,6%) 

39 
(38,6%) 

(1,051-1,479)  

*Estatisticamente significativo 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 
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Tabela 5 – Associação da atitude com as práticas dos profissionais das equipes de 
saúde da família no atendimento as mulheres vítimas de violência sexual, 
Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 

Atitude Razão de 
Risco 

IC (95%) 
P 

Inadequado Adequado 

Práticas preventivas 
Inadequadas 249 

(95,4%) 
82 

(83,7%) 
1,755 0,011* 

Adequadas 12 (4,6%) 16 
(16,3%) 

(1,139-2,704)  

Práticas avaliativas     
Inadequadas 229 

(87,7%) 
78 

(79,6%) 
1,212 0,093 

Adequadas 32 (12,3%) 20 
(20,4%) 

(0,968-1,517)  

Práticas assistenciais     
Inadequadas 132 

(50,6%) 
36 

(36,7%) 
1,163 0,019* 

Adequadas 129 
(49,4%) 

62 
(63,3%) 

(1,026-1,320)  

Práticas de 
acompanhamento 

    

Inadequadas 205 
(78,5%) 

 54 
(55,1%) 

1,413 < 0,001* 

Adequadas 56 (21,5%) 44 
(44,9%) 

(1,175-1,700)  

*Estatisticamente significativo 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 
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Tabela 6 – Associação das práticas assistenciais com as práticas preventivas, 
avaliativas e de acompanhamento dos profissionais das equipes de saúde da 
família no atendimento as mulheres vítimas de violência sexual, Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 
Práticas assistenciais 

Razão de 
Risco P 

Inadequado Adequado IC 95% 

Práticas preventivas 
Inadequadas 154 

(91,7%) 
177 

(92,7%) 
0,930 0,716 

Adequadas 14 (8,3%) 14 (7,3%) (0,631-1,372)  
Práticas avaliativas     

Inadequadas 147 
(87,5%) 

160 
(83,8%) 

1,186 0,341 

Adequadas 21 (12,5%) 31 
(16,2%) 

(0,836-1,683)  

Práticas de 
acompanhamento 

    

Inadequadas 142 
(84,5%) 

117 
(61,3%) 

2,109 <0,001* 

Adequadas 26 (15,5%) 74 
(38,7%) 

(1,488-2,988)  

*Estatisticamente significativo 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 

 
Quando analisamos as classes profissionais, observamos que os médicos e 

enfermeiros apresentaram maior risco de terem conhecimentos (RR = 7,565, p < 

0,001) e atitudes inadequadas (RR = 2,676, p = 0,002), além de desenvolverem 

práticas assistenciais (RR= 91,497. P <0,001) e de acompanhamentos (RR = 

3,537, p<0,001) inadequadas, quando comparados às demais profissões (Tabela 

7).   
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Tabela 7 – Associação das categorias profissionais com conhecimentos, atitudes e 
práticas dos profissionais das equipes de saúde da família no atendimento as 
mulheres vítimas de violência sexual, Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 
Profissão Razão de 

Risco 
IC (95%) 

P Médicos e 
Enfermeiros 

Demais 
profissões 

Conhecimentos 
Inadequadas 77 (95,1%) 180 (65%) 7,565 < 

0,001* 
Adequadas 4 (4,9%) 97 (35%) (2,844-

20,130) 
 

Atitudes     
Inadequadas 71 (87,7%) 189 (68,2%) 2,676 0,002* 
Adequadas 10 (12,3%) 88 (31,8%) (1,440-

4,974) 
 

Práticas preventivas    
Inadequadas 72 (88,9%) 258 (93,1%) 0,679 0,187 
Adequadas 9 (11,1%) 19 (6,9%) (0,382-

1,207) 
 

Práticas Avaliativas    
Inadequadas 67 (82,7%) 239 (86,3%) 0,813 0,413 
Adequadas 14 (17,3%) 38 (13,7%) (0,500–

1,335) 
 

Práticas assistenciais    
Inadequadas 80 (98,8%) 87 (31,4%) 91,497 <0,001* 
Adequadas 1 (1,2%) 190 (68,6%) (12,870-

650,400) 
 

Práticas de acompanhamento    
Inadequadas 73 (90,1%) 185 (66,8%) 3,537 < 

0,001* 
Adequadas 8 (9,9%) 92 (33,2%) (1,770-

7,069) 
 

*Estatisticamente significativo 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 

 
Observou-se, ainda, que profissionais com 10 anos ou menos de atuação 

apresentaram risco menor (RR = 0,668, p= 0,029) de desenvolverem práticas 

assistenciais inadequadas quando comparados com aqueles com tempo maior. 

Embora um pouco acima do valor de significância estatística, aparentemente o 

menor tempo de atuação profissional pode influenciar nas atitudes (RR = 1,578, p = 

0,055) (Tabela 8). 

Quando foram analisados os conhecimentos, atitudes e práticas frente aos 

tempos de serviço na UBS foi observado que os profissionais com 10 anos ou 

menos trabalhados em uma mesma UBS tem maior risco de apresentarem atitudes 

inadequadas (RR = 1,502, p = 0,005) e de desenvolverem práticas assistenciais 
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inadequadas (RR = 1,243, p = 0,040), quando comparados aos seus pares com 

maior tempo de serviço na UBS (Tabela 9). 

 
 
Tabela 8 – Associação do tempo de atuação profissional com conhecimentos, 
atitudes e práticas dos profissionais das equipes de saúde da família no 
atendimento as mulheres vítimas de violência sexual, Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 

Tempo de atuação 
profissional 

Razão de Risco 

P 
Até 10 
anos 

Mais de 10 
anos 

IC 95% 

Conhecimentos 
Inadequadas 64 

(70,3%) 
170 (72%) 0,943 0,758 

Adequadas 27 
(29,7%) 

66 (28%) (0,644-1,378)  

Atitudes     
Inadequadas 74 

(81,3%) 
166 (70,3%) 1,578 0,055 

Adequadas 17 
(18,7%) 

70 (29,7%) (0,990-2,516)  

Práticas 
preventivas 

    

Inadequadas 85 
(93,4%) 

217 (91,9%) 1,173 0,665 

Adequadas 6 (6,6%) 19 (8,1%) (0,571-2,410)  
Práticas 
Avaliativas 

    

Inadequadas 78 
(85,7%) 

200 (84,7%) 1,036 0,890 

Adequadas 13 
(14,3%) 

36 (15,3%) (0,628-1,710)  

Práticas 
assistenciais 

    

Inadequadas 35 
(38,5%) 

123 (52,1%) 0,668 0,029* 

Adequadas 56 
(61,5%) 

113 (47,9%) (0,465-0,961)  

Práticas de acompanhamento    
Inadequadas 70 

(76,9%) 
167 (70,8%) 1,266 0,265 

Adequadas 21 
(23,1%) 

69 (29,2%) (0,829-1,932)  

*Estatisticamente significativo 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 
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Tabela 9 – Associação do tempo de atuação na UBS com conhecimentos, atitudes 
e práticas dos profissionais das equipes de saúde da família no atendimento as 
mulheres vítimas de violência sexual, Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 
Tempo de serviço na UBS 

 Razão de 
Risco 

P 

Até 10 anos 
Mais de 10 

anos 
IC 95% 

Conhecimentos 
Inadequadas 130 (75,1%) 115 (71%) 1,111 0,403 
Adequadas 43 (24,9%) 47 (29%) (0,868-1,420)  

Atitudes     
Inadequadas 139 (80,3%) 106 (65,4%) 1,502 0,005* 
Adequadas 34 (19,7%) 56 (34,6%) (1,127-2,001)  

Práticas 
preventivas 

    

Inadequadas 160 (92,5%) 250 (95,4%) 0,751 0,155 
Adequadas 13 (7,5%) 12 (4,46%) (0,505-1,115)  

Práticas 
Avaliativas 

    

Inadequadas 146 (84,4%) 139 (85,8%) 0,950 0,712 
Adequadas 27 (15,6%) 23 (14,2%) (0,717-1,255)  

Práticas assistenciais    
Inadequadas 91 (52,6%) 67 (41,4%) 1,243 0,040* 
Adequadas 82 (47,4%) 95 (58,6%) (1,010-1,530)  

Práticas de acompanhamento    
Inadequadas 132 (76,3%) 109 (67,3%) 1,256 0,082 
Adequadas 41 (23,7%) 53 (32,7%) (0,971-1,624)  

*Estatisticamente significativo 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 

 
Em relação ao atendimento 78,4% (280-357) dos profissionais relataram 

nunca terem realizados atendido à vítima de violência sexual. 

A análise em função da experiência em se ter realizado atendimento a 

vítimas de violência sexual, demonstrou, por sua vez, que aqueles que nunca 

realizaram atendimento às vítimas de violência tiveram maior risco de 

desenvolverem práticas preventivas inadequadas (RR = 1,504, p = 0,022), embora 

apresentassem menor risco de realizarem práticas assistências inadequadas (RR = 

0,853, p = 0,006) (Tabela 11).  
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Tabela 10 – Associação dos profissionais das equipes de saúde da família que 
atenderam ou não mulheres vítimas de violência sexual com conhecimentos, 
atitudes e práticas, Mossoró/RN, 2019. 
 

Variável 

Atendimento a vítima de 
violência 

Razão de 
Risco P 

Não Sim IC 95% 

Conhecimentos 
Inadequadas 202 (72,1%) 54 (70,1%) 1,022 0,732 
Adequadas 78 (27,9%) 23 (29,9%) (0,903-

1,156) 
 

Atitudes     
Inadequadas 204 (72,9%) 55 (71,4%) 1,016 0,806 
Adequadas 76 (27,1%) 22 (28,6%) (0,897-

1,150) 
 

Práticas 
preventivas 

    

Inadequadas 265 (94,6%) 64 (83,1%) 1,504 0,022* 
Adequadas 15 (5,4%) 13 (16,9%) (1,061-

2,131) 
 

Práticas 
Avaliativas 

    

Inadequadas 241 (86,1%) 64 (83,1%) 1,054 0,541 
Adequadas 39 (13,9%) 13 (16,9%) (0,891-

1,245) 
 

Práticas 
assistenciais 

    

Inadequadas 120 (42,9%) 47 (61%) 0,853 0,006* 
Adequadas 160 (57,1%) 30 (39%) (0,762-

0,955) 
 

Práticas de acompanhamento    
Inadequadas 196 (70%) 61 (79,2%) 0,908 0,083 
Adequadas 84 (30%) 16 (20,8%) (0,814-

1,013) 
 

*Estatisticamente significativo 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do questionário aplicado (2019). 
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4. DISCUSSÃO 
 

A presente pesquisa demonstra que o conhecimento inadequado acerca do 

atendimento de casos de violência sexual aumenta o risco dos profissionais de 

saúde apresentarem atitudes, práticas assistenciais e de acompanhamento 

inadequadas. Estudos nacionais, Vieira (2009, 2013) e Egry (2017), e 

internacionais, Nascimento (2014) e Ramsay (2012), corroboram estes achados e 

mostram a influência negativa do conhecimento inadequado sobre as atitudes e 

práticas profissionais.  

Com o objetivo de melhorar a resposta no que diz respeito ao atendimento a 

mulheres vítimas de violência sexual, a OMS desenvolveu diretrizes que devem ser 

utilizadas no enfrentamento deste problema (WHO, 2003) e (WHO, 2013).  

Conhecer o protocolo de atendimento às vítimas, o programa nacional de 

imunização, os esquemas de contracepção de emergência e de retrovirais, além de 

identificar condições possíveis, seja da vítima e/ou do crime sexual, que elevem o 

risco de HIV, são importantes fatores norteadores no atendimento dos casos de 

Violência Sexual e influenciam nas atitudes e boas práticas assistenciais e de 

acompanhamento. Vieira (2009) mostrou que profissionais de saúde acreditavam 

no fato de que a implantação de um protocolo em seus serviços contribui para uma 

melhor atenção ao enfrentamento do problema. 

Médicos e enfermeiros consideraram que o protocolo de atendimento 

representa a “espinha dorsal” no atendimento, no sentido de poder orientar melhor 

a conduta (HASSE, 2014). Lembrando ser importante que tal “tecnologia leve” deva 

ser compreendida na sua integralidade, visando não gerar riscos e fragilidades no 

atendimento e favorecer piora das condições dos pacientes, o que implicaria no 

aumento da procura por serviços de saúde, elevação dos custos e sobrecarga 

entre os profissionais dos serviços. As UBS deveriam estabelecer fluxos internos 

de atendimento definindo a responsabilidade de cada profissional envolvido nesta a 

demanda, favorecendo as boas práticas assistenciais de acordo com a Norma 

Técnica Nº 7958 (BRASIL, 2012). 

Educação permanente em saúde é indispensável no processo do 

conhecimento e aplicabilidade prática das diretrizes, que possa possibilitar um 

atendimento desburocratizado e humanizado das vítimas dos atos sexualmente 

violentos e contribuir para prevenção da revitimização. 
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Há evidências que sugerem associação do conhecimento inadequado entre 

profissionais de saúde a problemas práticos, tais como encaminhamento tardio, má 

administração das condutas, falta de tempo para a consulta, dificuldades no 

trabalho em equipe e com o referenciamento, falta de controle no 

acompanhamento (VANDENBERGHE, 2018) e suporte psicossocial inadequado 

conforme Wangamati (2017). É possível que exista associação entre a presença de 

conhecimento baixo ou muito baixo e o desenvolvimento de atitudes negativas em 

profissionais, como, por exemplo, percepção do fenômeno da violência como um 

problema social e não de saúde, conforme Vieira (2013) e Nascimento (2014).  

Ao sobrevalorizar os aspectos clínicos em detrimento dos psicossociais, 

profissionais de saúde podem negligenciar a indagação, prática decisiva na 

identificação de vítimas, porém pouco considerada conforme Vieira (2009, 2013), 

Nascimento (2014) e Ramsay (2012), pois muitos profissionais acreditam não ser o 

seu papel profissional, ou que não devem ou não podem coletar informações para 

identificar abusos e violência sofridos por suas pacientes ou abordar abertamente o 

problema durante o atendimento. Outros profissionais acham que não é possível 

identificar abusos somente pela maneira como as mulheres se comportam, e uma 

parcela se omite em fazê-lo, mesmo quando suspeitam de sinais. O medo e a 

insegurança contribuem no contexto deste tema tão complexo e nas escolhas das 

atitudes e práticas dos profissionais.  

Conhecimentos adequados são indispensáveis no reconhecimento da 

violência sexual como questão de saúde pública. A partir do momento em que o 

tema deixa de ser aceito como tal, ele é destituído da sua importância e atitudes 

deixam de ser tomadas, entre elas: manter mapeamento atualizado e colaboração 

com órgãos e instituições, oferecer nas UBS listagem com endereços e telefones 

da Rede de atendimento que deve ser conhecida por todos os profissionais e 

acionada quando necessário. Incorporar violência sexual como tema prioritário no 

setor saúde é primordial para o desenvolvimento de atitudes adequadas. Resistir 

na negativa de que crimes sexuais não representam problema de saúde pública 

gera inúmeras consequências a curto e longo prazo na saúde das vítimas conforme 

Andrade (2018) e daqueles que estão ao seu redor.   

Tal configuração pode contribuir para a subestimação da magnitude da 

violência sexual e sua invisibilidade, que é sustentada dentro de uma dimensão de 

desigualdade de gênero e normas sociais, que traz de um lado, mulheres que 
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silenciam a violência da qual foram ou são vítimas, e do outro, profissionais cuja 

capacidade de suspeição e de realizar apropriada indagação pode ser limitada por 

conhecimentos inadequados. Somado a isso, sob a influência de fatores culturais e 

emocionais, profissionais de saúde, mais especificamente, médicos, também 

podem ser desencorajados a indagar, explicitam Vieira (2009, 2013), Nascimento 

(2014), Vandenberghe (2018).  Em suma, tem-se a dificuldade de identificar vítimas 

de violência sexual e consequentemente, de confirmar o diagnóstico com vistas ao 

fornecimento dos devidos cuidados, além da persistência de barreiras ao 

conhecimento exato da magnitude do problema. O conhecimento deve ser 

considerado ponto de partida na qualificação profissional, uma vez que vários 

outros fatores estão fortemente envolvidos, entre eles, culturais e sociais. 

A literatura sinaliza correlações entre a presença de conhecimentos 

inadequados e incerteza de profissionais médicos acerca dos recursos disponíveis 

na sua prática assistencial, conforme Ramsay (2012), conhecimento limitado sobre 

a administração dos cuidados pós-estupro e atendimento clínico inadequado, 

coleta e preservação inadequada de evidências, baixa conscientização das 

necessidades de grupos vulneráveis, dúvidas sobre o fornecimento e uso da 

profilaxia hormonal e da vacinação contra tétano e hepatite B de acordo com 

Vandenberghe (2018) e Wagamati (2017). Acreditar erroneamente que é correto 

prescrever tranquilizantes para mulheres em situação de violência é citado por 

Vieira (2009), conduta que, mesmo isoladamente, pode induzir ao erro, e 

comprometer a qualidade e a completitude do atendimento. 

Por sua vez, o acompanhamento de mulheres vítimas de violência sexual 

pressupõe o envolvimento de profissionais de diversas categorias e um conjunto de 

ações e encaminhamentos para mobilizar mecanismos e dispositivos assistenciais 

específicos e de suporte e proteção, que muitas vezes estão além da zona de 

conforto dos profissionais definida pelos muros da própria UBS. Também traz para 

si o compromisso com a referência e contra referência, encaminhando, 

acompanhando a evolução das pacientes e o seu percurso, preparando-se para 

acolhê-las no retorno e dando continuidade ao plano terapêutico. Trata-se, 

portanto, de um processo longo e complexo, que demanda tempo, conhecimentos, 

padronização e familiaridade com esse conjunto de elementos, que caracterizam o 

trabalho em equipes e redes e asseguram a continuidade do cuidado.  
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A construção de redes constitui uma das estratégias mais relevantes e 

desafiadoras para o enfrentamento da violência sexual, pois fortalece as vítimas e 

os profissionais, que passam a se sentir amparados e encorajados a agir (HASSE, 

2014). O envolvimento dos profissionais de saúde com a Rede de atenção assume 

destaque no tocante a Rota Crítica, processo desgastante de idas e vindas aos 

serviços de saúde que desmotiva tantas vítimas na busca por cuidado 

(D’OLIVEIRA, 2009).  

Dessa forma, percebe-se que o conhecimento das diretrizes vigentes 

proporciona aos profissionais de saúde a oportunidade de compreender o problema 

da violência de gênero em suas múltiplas dimensões, e de adequar as suas 

condutas. 

A presença de conhecimentos consubstanciados ao princípio de 

humanização é um caminho a ser trilhado para a indispensável inovação da forma 

de pensar e fazer saúde frente ao fenômeno da violência sexual na sociedade 

contemporânea, cujos avanços tecnológicos atualmente proporcionam 

possibilidades que inexistiam no passado, como, por exemplo, a profilaxia contra 

HIV ou o mapeamento de recursos e dispositivos em tempo real, de forma rápida e 

eficaz, pois a tecnologia transformou os rígidos muros do passado em estruturas 

amplas e dinâmicas, desenhadas a partir de inter-relações humanas, o que implica 

inúmeras possibilidades de ampliação e (re)criação permanente, com vistas à 

resolução de problemas em sistemas complexos, representados, neste caso, pelos 

sistemas de saúde, justiça, segurança e desenvolvimento social. Contudo, faz-se 

necessário assimilar o aspecto mais sensível que as novas tecnologias oferecem e 

humanizar, simplificar, inovar. 

Todavia, o alinhamento de equipes e profissionais da ESF às diretrizes com 

vistas à sua plena implementação para melhorar o atendimento às vítimas de 

violência sexual coloca o desafio de identificar as barreiras existentes e avaliar a 

participação dos diversos fatores, entre os quais, o conhecimento inadequado foi 

um elemento apontado nesta pesquisa, mas também deve ser considerada a 

participação de outros fatores, tanto em relação aos profissionais de saúde, quanto 

aos serviços, além de aspectos macroestruturais, principalmente em países nos 

quais a inclusão do tema nas políticas públicas se deu recentemente ou cujo 

impacto na prestação de cuidados às vítimas precisa ser avaliado, conforme 

Nascimento (2014) e Wangamati (2017).  
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Esta pesquisa revela que médicos e enfermeiros, em comparação aos 

demais profissionais da ESF, tem maior risco de apresentarem conhecimentos, 

atitudes e práticas (assistenciais e de acompanhamento) inadequadas. 

Considerando que nestas categorias, apesar de uma dispensação maior de 

conhecimentos, foram identificadas maiores exigências em relação aos 

conhecimentos, atitudes e práticas no atendimento as vítimas de violência sexual, 

podemos assim explicar o resultado encontrado.  

É papel do médico e do enfermeiro encorajar as vítimas a sair da situação 

de violência, fornecer endereços de outros locais de atendimento e estar alerta 

para perceber a violência (VIEIRA, 2009). O artigo 1º do Código de Ética Médica, 

Responsabilidade Profissional diz: “[...] É vedado ao médico causar dano ao 

paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou 

negligência” (CFM, 1988). 

 A falta de tempo dedicado às consultas e o medo de se envolver com o 

problema, o ritmo frenético de trabalho exercido pelos profissionais da ESF 

representam fatores limitadores para averiguação da violência. A prática de 

encaminhar as vítimas aos serviços de saúde é frequente entre os profissionais, no 

entanto, o acompanhamento que exige a notificação e o seguimento ambulatorial 

não é constante (SERAFIM, 2016). A notificação compulsória estabelece ligação do 

setor saúde com o sistema legal, importante na garantia de determinadas 

intervenções e fornecimento de dados para estudos epidemiológicos necessários 

no planejamento de ações preventivas, as quais influenciam diretamente na 

qualificação profissional (SERAFIM, 2016).  

Algumas fragilidades desta qualificação remontam desde os anos da 

graduação onde é percebido lacunas nos currículos da área de saúde quando o 

tema é violência sexual, conforme Martins (2018), Hasse (2014) e Marcon (2001). 

Muitas vezes, estes currículos não acompanharam a velocidade dos avanços das 

diretrizes e normas ditadas pelas políticas públicas dos últimos anos, gerando um 

verdadeiro descompasso do ensino com as necessidades dos cenários de prática, 

e tudo aquilo que será demandado do futuro profissional. 

 Na perspectiva de superar esta lacuna, desde 2013, a UERN introduziu no 

Programa Geral de Componente Curricular (PGCC) da disciplina de 

tocoginecologia a temática violência sexual, respeitando as diretrizes vigentes e 
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entendendo ser seu papel no que diz respeito à qualificação profissional no 

contexto específico. 

Nosso estudo observou que os entrevistados que tinham 10 anos ou menos 

de atuação profissional na ESF na cidade de Mossoró, apresentaram riscos 

menores para desenvolverem práticas assistências inadequadas, quando 

comparados com aqueles que tinham tempo mais de 10 anos de atuação 

profissional. Realidade semelhante foi descrita por Martins (2018) quando 

evidencia profissionais de um município da região noroeste do Estado do RS que 

tinham menor tempo de assistência apresentaram resultados mais positivos em 

relação à atuação em situações específicas.  

Em Curitiba, no Paraná, um estudo com pessoas vítimas de violência sexual 

em um hospital universitário revelou que falta preparo dos profissionais, quando as 

vítimas relataram longo tempo de espera pelo atendimento, que nem sempre 

correspondeu às suas expectativas (TRIGUEIRO, 2018). Estudo realizado em duas 

capitais brasileiras, Fortaleza e Rio de Janeiro, revelou que os profissionais não se 

sentiam participantes do cenário de cuidado (VIEIRA, 2016). Muitos profissionais 

de saúde ainda consideram violência sexual responsabilidade da justiça e da 

assistência social contribuindo para fragilidades no atendimento.  

Entender a importância de integrar as ações e informar as pessoas em 

situação de violência tudo que será realizado durante o atendimento e a 

importância de cada medida que será realizada como: registrar no prontuário local, 

dia, hora aproximada, tipo de violência e número de agressores, além do exame 

físico geral e específico e órgão que efetuou o encaminhamento e indicar as 

profilaxias para as infecções sexualmente transmissíveis virais e não virais são 

práticas assistenciais indispensáveis que devem caminhar em conjunto com as 

demais práticas, contribuindo para assegurar atitudes adequadas pautadas em 

conhecimentos adequados. 

Assim sendo, em 2014, a UERN subsidiou através de projeto de extensão 

Ciclo Itinerante de Palestras, constituído por ações educativas que divulgaram o 

protocolo de atendimento às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de 

violência sexual, contemplando os principais hospitais e UPAS da cidade de 

Mossoró (XAVIER, 2015), o que entendemos ter contribuído para os resultados 

encontrados no presente estudo.  
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Esta pesquisa revelou que profissionais com 10 anos ou menos de tempo de 

serviço em uma mesma UBS apresentaram maior risco de desenvolverem atitudes 

e práticas assistenciais inadequadas. Como descrito anteriormente, o 

descompasso entre os ensinamentos contidos nos muros da universidade e a 

realidade cotidiana dos serviços de saúde, com seus desafios geralmente 

diferentes das expectativas acalentadas pelo jovem egresso, além do baixo 

estímulo à valorização profissional, particularmente importante no início da carreira, 

podem contribuir para este panorama observado nos resultados do atual estudo. 

Destaca-se que a grande maioria dos profissionais que participaram de 

nossa pesquisa afirmou nunca ter atendido vítimas de violência sexual. Estudo 

realizado em São Paulo evidencia a invisibilidade e a banalização como 

importantes fatores que contribuem para a falta de reconhecimento do problema e 

consequentemente do seu manejo (D’OLIVEIRA, 2019). Enfrentar o problema da 

violência sexual como uma realidade, significa resgatá-lo da invisibilidade 

independente no cenário em que se encontre.   

Entre os profissionais que não atenderam vítimas de violência sexual foi 

evidenciado risco maior de desenvolver práticas preventivas inadequadas, porém 

risco menor de realizarem práticas assistenciais inadequadas. A falta da 

experiência e vivência traz como desdobramento o desenvolvimento de práticas 

preventivas inadequadas, porque possivelmente o profissional acaba por ter a 

baixa percepção da relevância do seu papel no atendimento às vítimas de violência 

sexual. O modelo biologicista, mais técnico, afasta este profissional da completude 

do tema. 

O Relatório mundial sobre violência e saúde de 2002, divulgou que 80% dos 

países relataram ter leis direcionadas para os crimes sexuais, no entanto apenas 

57% destes países aplicavam plenamente estas leis (OMS, 2002). Aqui cabe uma 

reflexão sobre a valorização das ações preventivas, que tanto pode melhorar o 

nível de aplicação das leis, como pode influenciar no sentido de diminuir a 

necessidade de utilização das mesmas. 

 A Política Nacional de Promoção da Saúde foi instituída pela Portaria 

MS/GM n° 687, de 2006, e reformulada mediante a Portaria de Consolidação nº 2, 

de 2017 (BRASIL, 2018), deixando claras as concepções de promoção à saúde. 

Algumas barreiras são descritas como limitação da utilização prática das 

recomendações de promoção à saúde, como a persistência do modelo biomédico e 
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fragmentação presente nas equipes, conforme apontam resultados de um estudo 

desenvolvido em cenários locais da ESF (GIOVANNINI, 2018). 

Práticas preventivas adequadamente elaboradas e executadas, que 

pavimentem a implementação de normas, diretrizes e leis, equipes 

multiprofissionais adequadamente instrumentalizadas pautadas na integração 

ensino-serviço da capilaridade do setor saúde, provavelmente influenciarão na 

construção de uma saúde pública mais digna, “integral, universal e igualitária”, de 

acordo com a Norma Técnica 7958, contribuindo para uma sociedade mais fraterna 

e cidadã, onde predomine a cultura de paz. 
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5. CONCLUSÕES 
 

O presente estudo evidenciou fragilidades no que diz respeito ao 

atendimento as mulheres vítimas de violência sexual por parte de profissionais das 

UBS/ ESF em um município do oeste potiguar.  

A maioria dos profissionais apresentou conhecimentos, atitudes e práticas 

(de acompanhamento, avaliativas e preventivas) inadequadas. 

Profissionais com conhecimentos inadequados apresentaram maior risco de 

desenvolverem atitudes e práticas (assistenciais e de acompanhamento) 

inadequadas. 

As atitudes inadequadas elevam o risco de gerar práticas preventivas, 

assistenciais e de acompanhamento inadequadas.  

As práticas assistenciais inadequadas elevam o risco para o 

desenvolvimento de práticas de acompanhamento inadequadas. 

Aproximadamente 71,8% dos profissionais entrevistados apresentaram 

conhecimentos inadequados e 72,1% apresentaram atitudes inadequadas no que 

diz respeito ao atendimento de vítimas de violência sexual. 

Considerando as práticas, 72,1% dos profissionais entrevistados 

apresentaram práticas de acompanhamento, 85,5% práticas avaliativas e 92,2% 

práticas preventivas inadequadas. Somente as práticas assistenciais foram 

adequadas em pouca mais da metade dos entrevistados (53,2%).  

Aproximadamente 78,4% dos entrevistados afirmaram nunca ter atendido 

vítimas de violência sexual. 

 Elaborar estratégias que motivem os profissionais a se envolverem no 

enfrentamento deste problema, de acordo com as diretrizes nacionais e 

internacionais, e buscar fortalecimento das ações, parece ser o caminho na busca 

constante do agir corretamente diante das necessidades demandadas no 

enfrentamento de vultoso problema de saúde pública. 

A violência sexual é um crime que permeia a humanidade, aos trabalhadores 

envolvidos cabe produzir cuidados através de conhecimentos, atitudes e práticas 

adequados, que assegurem um atendimento digno, apoiado por uma Rede de 

atenção consolidada, que previna a revitimização e não permita que o atendimento 

seja mais doloroso do que o ato sexualmente violento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Considerando a necessidade urgente de ampliar os espaços de trabalho e 

refinar a qualidade dos serviços de assistência em situações de violência sexual, é 

importante investir na ampliação da Rede de serviços com fortalecimento das 

ações multidisciplinares, além de consolidar as relações interinstitucionais que 

poderão contribuir para amenizar o medo e a insegurança seja das vítimas, seja 

dos profissionais envolvidos. 

Desta forma, é importante estimular saberes. A introdução da temática nas 

Instituições de Ensino Superior representa uma boa estratégia. Por esta razão, 

idealizamos a criação de uma disciplina transversal na UERN, que possa trabalhar 

o tema através das lentes da multidisciplinaridade, permitindo uma constante 

evidência do mesmo, o que provavelmente, irá contribuir para minimizar a 

banalização e a invisibilidade do problema. 

Entretanto, é fundamental traçar estratégias de ações que envolvam vários 

setores da sociedade, entre eles, justiça, segurança pública, saúde, assistência 

social, educação, turismo, gestão e comunidade, que unidos possam trabalhar para 

minimizar o impacto da violência sexual em Mossoró e cidades circunvizinhas, e se 

possível, que estas estratégias sejam modelo para outras regiões do Brasil.  

Considerar capacitação e qualificação profissional como prioridade, numa 

perspectiva multidisciplinar e intersetorial, parece ser estratégia definidora no 

combate à temática complexa e multifacetada que estudamos. 

Contudo, esta pesquisa se deparou com algumas limitações, entre elas: a 

dificuldade de aplicar os questionários uma vez que os profissionais de saúde se 

mostravam sobrecarregados no serviço, e, por conseguinte, não priorizavam a 

pesquisa; a dificuldade de os entrevistados compreenderem o questionário, e por 

fim, a dificuldade no acesso para determinadas unidades por parte da equipe 

executora.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos profissionais da APS/ESF que 
atenderam vítimas de violência sexual 
 

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO 
BÁSICA À SAÚDE NO ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL 
 

Este é um convite para participar da pesquisa “Conhecimentos e práticas de profissionais da 
Atenção Básica à Saúde no atendimento a vítimas de violência sexual”, coordenada pela Profa. 
Mestranda Isabelle Cantídio Fernandes Diógenes, sob a orientação do Prof. Dr. Thales Allyrio Araújo 
de Medeiros Fernandes, que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 
Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética 
através do parecer 2511051 no dia 24 de fevereiro de 2018, garantindo-se os padrões de ética e 
sigilo, anuência da Instituição Colaboradora, para a execução da pesquisa e disponibilidade de 
espaço e estrutura apropriados para o desenvolvimento da mesma. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, nem para a sua 
família. 
 

1. O senhor(a) concorda em participar da pesquisa? 

 Não concordo em participar da pesquisa. 

 Concordo em participar desta pesquisa. 
 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

2. Profissão 

 Médico(a)  Dentista  Técnico(a) de Saúde Bucal 

 Enfermeiro(a)  
Técnico(a) de 
Enfermagem 

 Agente Comunitário de Saúde 

3. Sexo 4. Idade 

 Masculino  Feminino _______ anos. 

5. Unidade Básica de Saúde em que Trabalha 

 UBS DR. AGUINALDO PEREIRA  UBS IZABEL BEZERRA DE ARAÚJO 

 UBS ALCIDES M. VERAS  UBS DR. JOAQUIM SALDANHA 

 UBS ANTONIO CAMILO  UBS DR. JOSÉ FDES. DE MELO 

 UBS ANTONIO SOARES JR.  UBS DR. JOSÉ H. CAVALCANTE 

 UBS BERNADETE BEZERRA  UBS DR. JOSÉ LEÃO 

 UBS CAIC  UBS VER. LAHYRE ROSADO 

 UBS CHAFARIZ  UBS DR. LUCAS BENJAMIM 

 UBS CHICO COSTA  UBS DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA 

 UBS DR. CHICO PORTO  UBS LUIZA VANESSA 

 UBS DR. CID SALEM DUARTE  UBS MARCOS RAIMUNDO COSTA 

 UBS ENF. CONCHITA E. CIARLINE  UBS MARIA NEIDE DA S. SOUZA 

 UBS DUCLECIO ANTO. DE MEDEIROS  UBS MARIA SOARES DA COSTA 

 UBS VER. DURVAL COSTA  UBS MARINA FERREIRA 

 UBS ELIAS HONORATO  UBS MÁRIO L. DE MEDEIROS 
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 UBS DR. EPITÁCIO DA C. CARVALHO  UBS DR. MOISES DA C. LOPES 

 
C. C. EVANGÉLICO EDGARD 
BULAMARQUI  UBS DR. PAULO JANSEM DANTAS 

 UBS FCO MARQUES DA SILVA  
UBS DA PENITENCIARIA A. MARIO 
NEGÓCIO 

 UBS DR. FRANCISCO NAZARENO  UBS PIQUIRI 

 UBS FCO NETO DA LUZ  UBS PUXA BOI 

 
UBS FRANCISCO PEREIRA DE 
AZEVEDO  UBS RAIMUNDO RENE C. CASTRO 

 UBS DR. HELENIO GURGEL  UBS SINHARINHA BORGES 

 UBS HIPÓLITO  UBS DR. SUELDO CÂMARA 

 UBS DR. ILDONE C. DE FREITAS   

6. Tempo de atuação profissional (em anos) 7. Tempo de Serviço na Unidade (em anos) 

 _______ anos.  _______ anos. 
 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E AMBIÊNCIA 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
8. A unidade possui um protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual? 

 Sim   Não   Não sei 

9. A unidade dispõe de recinto fechado que permite assegurar a privacidade e o bem estar 
da pessoa que está sendo atendida (em virtude da violência sexual)? 

 Sim   Não   Não sei 

10. Você já realizou algum atendimento a vítima de violência sexual? 

 Sim   Não 
 

IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA, ACOLHIMENTO E ENTREVISTA 

ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 

11. Você consegue detectar situações de vulnerabilidade 
(crianças/adolescentes/mulheres com alta probabilidade de sofrer violência)? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

12. Você realiza avaliação geral e identifica sinais de violência sexual, mesmo que a vítima 
não verbalize? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

13. Cada processo de acolhimento de vítimas de violência sexual é realizado por apenas 
um profissional da equipe, somente? 

 Apenas um  Vários profissionais  Não sei 

14. Você manifesta credibilidade (acredita na vítima) à pessoa que está sendo atendida? 

 Acredito sempre  Acredito, mas vou investigar  Não acredito 

15. Você aborda as necessidades de adolescentes, enfatiza o direito do atendimento, 
garante o sigilo e confidencialidade, encoraja o diálogo familiar, favorecendo o 
envolvimento com seus problemas? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

16. Se houver situação de risco de vida, você fornece informações sobre como 
estabelecer um plano de segurança (dicas de como fugir, evitar a situação de violência)? 
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 Sim   Não   Algumas vezes 

17. Sempre que possível, você informa as pessoas em situação de violência sexual tudo 
que será realizado em cada etapa do atendimento, e a importância de cada medida? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

REGISTRO DA HISTÓRIA DA VIOLÊNCIA 
ATENÇÃO: APENAS OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E 
TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
18. Após acolhimento, você registra local, dia, hora aproximada, tipo de violência e o 
número de agressores nos prontuários? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

19. Você registra o órgão que efetuou o encaminhamento, caso a vítima tenha procurado 
a Unidade por encaminhamento de outra instituição ou órgão? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

 

REGISTRO DE MEDIDAS PRÉVIAS E PROVIDÊNCIAS INSTITUÍDAS 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
20. Você recomenda a realização do Boletim de Ocorrência (BO) e em casos de crianças e 
adolescentes, comunica ao Conselho Tutelar ou Vara da Infância e da Juventude? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

21. Se a violência sexual ocorrer durante o percurso do trabalho (indo ou vindo para o 
trabalho), você orienta para realização de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 
havendo ou não a necessidade de afastamento? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

 

COORDENAÇÃO DO CUIDADO, REDE E ENCAMINHAMENTOS 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
22. A equipe mantém mapeamento atualizado e aciona a Rede de Atendimento, incluindo 
os serviços de média e alta complexidade, e a rede Intersetorial (CRAS, CREAS, DEAM, 
IML, Casas-abrigo, Centros de Referência, Ambulatórios especializados, ONGs entre 
outros)? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

23. A equipe mantém listagem atualizada, disponível em local conhecido pelos 
profissionais da equipe, dos endereços e telefones dos órgãos e instituições da Rede de 
Atendimento e atua de forma integrada com os profissionais de saúde mental, de centros 
de referência, Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Universidades, Centros de 
Apoio Psicossocial (CAPS), Conselho Tutelar entre outros? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

24. A equipe discute as decisões sobre encaminhamentos, considera as particularidades 
e as possibilidades terapêuticas, e solicita o acompanhamento adequado da vítima numa 
perspectiva de matriciamento (apoio/suporte), sem a necessidade de encaminhar ao 
Serviço de Referência? 

ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER ESSA PERGUNTA. 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

25. Casos em que a vítima é encaminhada, a equipe continua o seguimento, prestando 
assistência e trabalhando de maneira integrada com o serviço referenciado, e apresenta-
se preparada para receber a contra-referência e dar continuidade ao acompanhamento 
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desta família? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 
 

AVALIAÇÃO CLÍNICA E PROFILAXIAS 
ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
26. Na presença de traumatismos físicos, genitais ou extragenitais, o médico ou o 
enfermeiro realizam o exame físico geral e específico da vítima, descreve detalhadamente 
no prontuário, incluindo por vezes desenhos ou representações esquemáticas e investiga 
a situação vacinal? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

27. Após a avaliação clínica, você avalia a necessidade do atendimento por especialistas, 
como ginecologista ou encaminhamento ao serviço de referência? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

28. No atendimento à vítimas de violência, são solicitados o ABO-Rh, sorologias para 
sífilis, hepatite B, C e HIV, além de secreção vaginal e do canal endocervical? 

 Sim, todos  Sim, alguns  Nenhum 

29. Você indica a profilaxia para ISTs não virais em situações de exposição com risco de 
transmissão dos agentes infecciosos, independente da presença e gravidade das lesões e 
da idade da vítima? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

30. Você indica a profilaxia para as ISTs não virais, em casos de exposição crônica e 
repetida com o agressor, ou quando ocorrer uso de preservativo durante todo o crime 
sexual? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

31. Você identifica as condições da vítima e do crime sexual que possam aumentar o 
risco de infecção pelo HIV? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

32. Você referencia a vítima para serviço onde realize a terapia adequada e dispensa 
gratuita de medicamentos, respeitando o limite de 72h após a violência? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

33. Você indica a profilaxia para hepatite B nos casos onde ocorre exposição ao sêmen, 
sangue ou fluidos do agressor? 

 
Sim, antes de solicitar a sorologia para hepatite 
B   Não  

 Sim, depois de solicitar a sorologia para hepatite B 

34. Você tem conhecimento das recomendações do Programa Nacional de Imunizações 
para imunoprofilaxia (Vacina e Soro) da hepatite B (Indicação, contraindicação, esquema 
e tempo máximo para início após a violência)? 

 Sim   Não   Parcialmente 

35. Os profissionais da equipe tem conhecimento da indicação da terapia profilática com 
antirretrovirais? 

 Sim   Não   Não sei 
 

GRAVIDEZ 
ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER TODAS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
OS OUTROS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER SÓ A PRIMEIRA PERGUNTA. 
36. A unidade que você trabalha dispõe de anticoncepcional de emergência? 
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 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

37. A equipe tem conhecimento das drogas e esquemas utilizados para anticoncepção de 
emergência e do tempo máximo recomendado após a relação sexual desprotegida? 

 Sim   Não   Parcialmente  Não sei 

38. Você esclarece as mulheres e adolescentes grávidas em decorrência do crime sexual 
sobre o abortamento legal e para onde se dirigir para ter acesso a este serviço? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 

ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
39. Nos casos de violência sexual, ou suspeita, efetua-se o preenchimento da Ficha de 
Notificação Compulsória, independente da faixa etária? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

40. Em casos de violência contra crianças e adolescentes, você aciona o Conselho 
Tutelar e/ou Vara da Infância e da Juventude? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

41. Você realiza notificação imediata dos casos de violência sexual e realizam a 
tramitação no prazo de máximo de 24h? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

42. A equipe monitora todos os casos identificados, diretamente ou indiretamente, e 
referidos ou não à Rede de atendimento às vítimas de violência sexual, mediante visitas 
domiciliares ou outras formas de acompanhamento (ESF, NASF, Consultório na Rua)? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E QUALIFICAÇÃO 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
43. Você recebeu capacitação para atendimento, legislação vigente e instrumentos 
disponíveis para o atendimento a vítimas de violência sexual? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

 Ir para a pergunta 44.  Ir para a pergunta 
45. 

 Ir para a pergunta 44. 

44. Caso positivo, quando? 

 
Há menos de 1 
ano  Entre 1 e 5 anos atrás  Há mais de 5 anos 

45. A equipe se reúne para discutir as diretrizes de atendimento às vítimas de violência 
sexual? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

46. A equipe desenvolve estratégias para melhorar a qualidade do atendimento às vítimas 
de violência sexual? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
47. A equipe desenvolve, realiza e avalia ações de promoção, prevenção e educação em 
saúde no tema violência sexual no território e na Unidade? 

 
Não, somente na 
unidade  

Não, somente no 
território  

Outro: 
___________________________ 
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48. A equipe mantém colaboração com órgãos e/ou instituições para desenvolver, realizar 
e avaliar atividades de promoção, prevenção e educação em saúde no tema violência 
sexual no território e na Unidade? 

 Sim   Não   Não sei 

 
Ir para a pergunta 49.  Ir para a pergunta 

50. 
 Ir para a pergunta 50. 

49. Caso positivo, que tipo de colaboração? 

 Colaboração com alguma universidade/instituição de ensino  

 Colaboração com serviços de saúde e ação social 

 Colaboração com serviços de proteção (Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Delegacias) 

50. A equipe orienta individual e/ou coletivamente as usuárias e os usuários da Atenção 
Básica sobre os direitos das mulheres, ações de prevenção do abortamento inseguro, em 
prol do fortalecimento da cidadania e da cultura de paz? 

 Sim   Não   Não sei 
 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
51. Você considera que a unidade possui condições estruturais para o atendimento de 
crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual? 

 Sim   Não   Não sei 

52. Você acha que a unidade possui equipe completa e qualificada para realizar este 
atendimento? 

 Sim   Não   Não sei 

53. Você considera que a unidade disponibiliza medicamentos e insumos para realizar 
esse atendimento? 

 Sim   Não   Não sei 

54. Você considera que a unidade oferta atividades de capacitação, treinamento e 
qualificação no tema violência sexual e atendimento às vítimas? 

 Sim   Não   Não sei 

55. A unidade disponibiliza transporte para efetuar o deslocamento em visitas 
domiciliares e material de uso para as atividades de promoção, prevenção e educação em 
saúde? 

 Sim   Não   Não sei 

Obrigado pela sua colaboração!!!! 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos profissionais da APS/ESF que não 
atenderam vítimas de violência sexual 
 
 

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO 
BÁSICA À SAÚDE NO ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL 
 

Este é um convite para participar da pesquisa “Conhecimentos e práticas de profissionais da 
Atenção Básica à Saúde no atendimento a vítimas de violência sexual”, coordenada pela Profa. 
Mestranda Isabelle Cantídio Fernandes Diógenes, sob a orientação do Prof. Dr.Thales Allyrio Araújo 
de Medeiros Fernandes, que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 
Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética 
através do parecer 2511051 no dia 24 de fevereiro de 2018, garantindo-se os padrões de ética e 
sigilo, anuência da Instituição Colaboradora, para a execução da pesquisa e disponibilidade de 
espaço e estrutura apropriados para o desenvolvimento da mesma. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, nem para a sua 
família. 
 

1. O senhor(a) concorda em participar da pesquisa? 

 Não concordo em participar da pesquisa. 

 Concordo em participar desta pesquisa. 
 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

2. Profissão 

 Médico(a)  Dentista  Técnico(a) de Saúde Bucal 

 Enfermeiro(a)  
Técnico(a) de 
Enfermagem 

 Agente Comunitário de Saúde 

3. Sexo 4. Idade 

 Masculino  Feminino _______ anos. 

5. Unidade Básica de Saúde em que Trabalha 

 UBS DR. AGUINALDO PEREIRA  UBS IZABEL BEZERRA DE ARAÚJO 

 UBS ALCIDES M. VERAS  UBS DR. JOAQUIM SALDANHA 

 UBS ANTONIO CAMILO  UBS DR. JOSÉ FDES. DE MELO 

 UBS ANTONIO SOARES JR.  UBS DR. JOSÉ H. CAVALCANTE 

 UBS BERNADETE BEZERRA  UBS DR. JOSÉ LEÃO 

 UBS CAIC  UBS VER. LAHYRE ROSADO 

 UBS CHAFARIZ  UBS DR. LUCAS BENJAMIM 

 UBS CHICO COSTA  UBS DR. LUIS ESCOLÁSTICO BEZERRA 

 UBS DR. CHICO PORTO  UBS LUIZA VANESSA 

 UBS DR. CID SALEM DUARTE  UBS MARCOS RAIMUNDO COSTA 

 UBS ENF. CONCHITA E. CIARLINE  UBS MARIA NEIDE DA S. SOUZA 

 UBS DUCLECIO ANTO. DE MEDEIROS  UBS MARIA SOARES DA COSTA 

 UBS VER. DURVAL COSTA  UBS MARINA FERREIRA 
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 UBS ELIAS HONORATO  UBS MÁRIO L. DE MEDEIROS 

 UBS DR. EPITÁCIO DA C. CARVALHO  UBS DR. MOISES DA C. LOPES 

 
C. C. EVANGÉLICO EDGARD 
BULAMARQUI  UBS DR. PAULO JANSEM DANTAS 

 UBS FCO MARQUES DA SILVA  
UBS DA PENITENCIARIA A. MARIO 
NEGÓCIO 

 UBS DR. FRANCISCO NAZARENO  UBS PIQUIRI 

 UBS FCO NETO DA LUZ  UBS PUXA BOI 

 
UBS FRANCISCO PEREIRA DE 
AZEVEDO  UBS RAIMUNDO RENE C. CASTRO 

 UBS DR. HELENIO GURGEL  UBS SINHARINHA BORGES 

 UBS HIPÓLITO  UBS DR. SUELDO CÂMARA 

 UBS DR. ILDONE C. DE FREITAS   

6. Tempo de atuação profissional (em anos) 7. Tempo de Serviço na Unidade (em anos) 

 _______ anos.  _______ anos. 
 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E AMBIÊNCIA 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
8. A unidade possui um protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual? 

 Sim   Não   Não sei 

9. A unidade dispõe de recinto fechado que permite assegurar a privacidade e o bem estar 
da pessoa que está sendo atendida (em virtude da violência sexual)? 

 Sim   Não   Não sei 

10. Você já realizou algum atendimento a vítima de violência sexual? 

 Sim   Não 

 

ATENÇÃO: SÓ RESPONDAM AS SEGUINTES PERGUNTAS CASO NÃO 
TENHAM REALIZADO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA, ACOLHIMENTO E ENTREVISTA 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 

57. Diante de um caso de violência sexual, você conseguiria detectar situações de 
vulnerabilidade (crianças/adolescentes/mulheres com alta probabilidade de sofrer 
violência)? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

58. Diante de um caso de violência sexual, você realizaria avaliação geral e identificaria 
sinais de violência sexual, mesmo que a vítima não verbalizasse? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

59. Diante de um caso de violência sexual, o processo de acolhimento de vítimas de 
violência sexual seria realizado por apenas um profissional da equipe, somente? 

 Apenas um  
Vários 
profissionais  Não sei 

60. Você manifestaria credibilidade (acredita na vítima) à pessoa que estaria sendo 
atendida? 
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 Acreditaria sempre  
Acreditaria, mas iria 
investigar  Não acreditaria 

61. Diante de um caso de violência sexual, você abordaria as necessidades dos 
adolescentes, enfatizaria o direito do atendimento, garantiria o sigilo e confidencialidade, 
encorajaria o diálogo familiar, favorecendo o envolvimento com seus problemas? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

62. Se houvesse situação de risco de vida, você forneceria informações sobre como 
estabelecer um plano de segurança (dicas de como fugir, evitar a situação de violência)? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

63. Você informaria as pessoas em situação de violência sexual tudo que seria realizado 
em cada etapa do atendimento, e a importância de cada medida? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

REGISTRO DA HISTÓRIA DA VIOLÊNCIA 
ATENÇÃO: APENAS OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E 
TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
64. Diante de um caso de violência sexual, após acolhimento, você registraria local, dia, 
hora aproximada, tipo de violência e o número de agressores nos prontuários? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 

65. Diante de um caso de violência sexual, você registraria o órgão que efetuou o 
encaminhamento, caso a vítima tivesse procurado a Unidade por encaminhamento de 
outra instituição ou órgão? 

 Sempre  Algumas vezes  Nunca 
 

REGISTRO DE MEDIDAS PRÉVIAS E PROVIDÊNCIAS INSTITUÍDAS 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
66. Você recomendaria a realização do Boletim de Ocorrência (BO) e em casos de 
crianças e adolescentes, comunicaria ao Conselho Tutelar ou Vara da Infância e da 
Juventude? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

67. Se a violência sexual ocorrer durante o percurso do trabalho (indo ou vindo para o 
trabalho), você orientaria para realização de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 
havendo ou não a necessidade de afastamento? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

 

COORDENAÇÃO DO CUIDADO, REDE E ENCAMINHAMENTOS 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
68. A equipe mantém mapeamento atualizado e aciona a Rede de Atendimento, incluindo os 
serviços de média e alta complexidade, e a rede Intersetorial (CRAS, CREAS, DEAM, IML, Casas-
abrigo, Centros de Referência, Ambulatórios especializados, ONGs entre outros)? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

69. A equipe mantém listagem atualizada, disponível em local conhecido pelos profissionais da 
equipe, dos endereços e telefones dos órgãos e instituições da Rede de Atendimento e atua de 
forma integrada com os profissionais de saúde mental, de centros de referência, Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Universidades, Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), 
Conselho Tutelar entre outros? 

ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER ESSA PERGUNTA. 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 
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70. A equipe discute as decisões sobre encaminhamentos, considera as particularidades 
e as possibilidades terapêuticas, e solicita o acompanhamento adequado da vítima numa 
perspectiva de matriciamento (apoio/suporte), sem a necessidade de encaminhar ao 
Serviço de Referência? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

71. Casos em que a vítima é encaminhada, a equipe continua o seguimento, prestando 
assistência e trabalhando de maneira integrada com o serviço referenciado, e apresenta-
se preparada para receber a contra-referência e dar continuidade ao acompanhamento 
desta família? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA E PROFILAXIAS 
ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
72. Diante da presença de traumatismos físicos, genitais ou extragenitais, o médico ou o 
enfermeiro realizariam o exame físico geral e específico da vítima, descreveriam 
detalhadamente no prontuário, incluindo por vezes desenhos ou representações 
esquemáticas e investigaria a situação vacinal? 

 
Sempr
e  Algumas vezes  Nunca 

73. Após a avaliação clínica, você avaliaria a necessidade do atendimento por 
especialistas, como ginecologista ou encaminhamento ao serviço de referência? 

 
Sempr
e  Algumas vezes  Nunca 

74. No atendimento à vítimas de violência, você solicitaria o ABO-Rh, sorologias para 
sífilis, hepatite B, C e HIV, além de secreção vaginal e do canal endocervical? 

 Sim, todos  Sim, alguns  Nenhum 

75. Você indicaria a profilaxia para ISTs não virais em situações de exposição com risco 
de transmissão dos agentes infecciosos, independente da presença e gravidade das 
lesões e da idade da vítima? 

 
Sempr
e  Algumas vezes  Nunca 

76. Você indicaria a profilaxia para as ISTs não virais, em casos de exposição crônica e 
repetida com o agressor, ou quando ocorrer uso de preservativo durante todo o crime 
sexual? 

 
Sempr
e  Algumas vezes  Nunca 

77. Você conseguiria identificar as condições da vítima e do crime sexual que possam 
aumentar o risco de infecção pelo HIV? 

 
Sempr
e  Algumas vezes  Nunca 

78. Você referenciaria a vítima para serviço onde realize a terapia adequada e dispensa 
gratuita de medicamentos, respeitando o limite de 72h após a violência? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

79. Você indicaria a profilaxia para hepatite B nos casos onde ocorreu exposição ao 
sêmen, sangue ou fluidos do agressor? 

 Sim, antes de solicitar a sorologia para hepatite B   Não  

 Sim, depois de solicitar a sorologia para hepatite B 
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80. Você tem conhecimento das recomendações do Programa Nacional de Imunizações 
para imunoprofilaxia (Vacina e Soro) da hepatite B (Indicação, contraindicação, esquema 
e tempo máximo para início após a violência)? 

 Sim   Não   Parcialmente 

81. Os profissionais da equipe têm conhecimento da indicação da terapia profilática com 
antirretrovirais? 

 Sim   Não   Não sei 
 

GRAVIDEZ 
ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER TODAS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
OS OUTROS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER SÓ A PRIMEIRA PERGUNTA. 
82. A unidade que você trabalha dispõe de anticoncepcional de emergência? 

 Sim   Não   Algumas vezes  Não sei 

83. A equipe tem conhecimento das drogas e esquemas utilizados para anticoncepção de 
emergência e do tempo máximo recomendado após a relação sexual desprotegida? 

 Sim   Não   Parcialmente  Não sei 

84. Você esclarece as mulheres e adolescentes grávidas em decorrência do crime sexual 
sobre o abortamento legal e para onde se dirigir para ter acesso a este serviço? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 
ATENÇÃO: SÓ OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
85. Nos casos de violência sexual, ou suspeita, você efetuaria o preenchimento da Ficha 
de Notificação Compulsória, independente da faixa etária?. 

 Sim   Não   Algumas vezes 

86. Em casos de violência contra crianças e adolescentes, você acionaria o Conselho 
Tutelar e/ou Vara da Infância e da Juventude? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

87. Você realizaria notificação imediata dos casos de violência sexual e realizaria a 
tramitação no prazo máximo de 24h? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

88. A equipe teria condições de monitorar todos os casos identificados, diretamente ou 
indiretamente, e referidos ou não à Rede de atendimento às vítimas de violência sexual, 
mediante visitas domiciliares ou outras formas de acompanhamento (ESF, NASF, 
Consultório na Rua)? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E QUALIFICAÇÃO 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
89. Você recebeu capacitação para atendimento, legislação vigente e instrumentos 
disponíveis para o atendimento a vítimas de violência sexual? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

 
Ir para a pergunta 90.  Ir para a pergunta 

91. 
 Ir para a pergunta 90. 

90. Caso positivo, quando? 

 
Há menos de 1 
ano  Entre 1 e 5 anos atrás  Há mais de 5 anos 
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91. A equipe se reúne para discutir as diretrizes de atendimento às vítimas de violência 
sexual? 

 Sim   Não   Algumas vezes 

92. A equipe desenvolve estratégias para melhorar a qualidade do atendimento às vítimas 
de violência sexual? 

 Sim   Não   Algumas vezes 
 

PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
93. A equipe desenvolve, realiza e avalia ações de promoção, prevenção e educação em 
saúde no tema violência sexual no território e na Unidade? 

 
Não, somente na 
unidade  

Não, somente no 
território  

Outro: 
___________________________ 

94. A equipe mantém colaboração com órgãos e/ou instituições para desenvolver, realizar 
e avaliar atividades de promoção, prevenção e educação em saúde no tema violência 
sexual no território e na Unidade? 

 Sim   Não   Não sei 

 
Ir para a pergunta 95.  Ir para a pergunta 

96. 
 Ir para a pergunta 96. 

95. Caso positivo, que tipo de colaboração? 

 Colaboração com alguma universidade/instituição de ensino  

 Colaboração com serviços de saúde e ação social 

 Colaboração com serviços de proteção (Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Delegacias) 

96. A equipe orienta individual e/ou coletivamente as usuárias e os usuários da Atenção 
Básica sobre os direitos das mulheres, ações de prevenção do abortamento inseguro, em 
prol do fortalecimento da cidadania e da cultura de paz? 

 Sim   Não   Não sei 
 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS 
ATENÇÃO: TODOS OS PROFISSIONAIS DEVEM RESPONDER AS PERGUNTAS DESSE BLOCO. 
97. Você considera que a unidade possui condições estruturais para o atendimento de 
crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual? 

 Sim   Não   Não sei 

98. Você acha que a unidade possui equipe completa e qualificada para realizar este 
atendimento? 

 Sim   Não   Não sei 

99. Você considera que a unidade disponibiliza medicamentos e insumos para realizar 
esse atendimento? 

 Sim   Não   Não sei 

100. Você considera que a unidade oferta atividades de capacitação, treinamento e 
qualificação no tema violência sexual e atendimento às vítimas? 

 Sim   Não   Não sei 

101. A unidade disponibiliza transporte para efetuar o deslocamento em visitas domiciliares e 
material de uso para as atividades de promoção, prevenção e educação em saúde? 

 Sim   Não   Não sei 

Obrigado pela sua colaboração!! 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE 
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL”, que é coordenada pela pesquisadora Isabelle Cantídio Fernandes 
Diógenes, sob orientação do Prof. Dr. Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes, co-orientação 
da Profª. Drª. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento e colaboração da Profª. Patricia Estela 
Giovannini. 

A pesquisa segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você não receberá 
qualquer retribuição financeira por sua contribuição e que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

O objetivo geral deste estudo é analisar os conhecimentos, atitudes e práticas de 
profissionais da Atenção Básica à Saúde – ABS da cidade de Mossoró-RN no atendimento a 
crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência sexual, à luz da normativa vigente, por 
meio da elaboração e desenvolvimento de evidências de validade de instrumento de coleta de 
dados referente ao processo investigado. Além disso, identificar o nível de conhecimento dos 
diversos profissionais a respeito da temática de violência sexual, verificar a adequação da estrutura 
das Unidades Básicas de Saúde para o atendimento e as atitudes dos profissionais da ABS frente a 
situações de violência sexual, analisar as atitudes dos profissionais, de acordo com as 
recomendações constantes na normativa, conhecer as demandas de qualificação dos profissionais 
da ABS, no escopo investigado e colaborar para a implementação da normativa vigente para o 
atendimento às vítimas de violência sexual. 

Caso decida aceitar o convite, você deverá compor o grupo de peritos incumbidos pela 
avaliação da versão preliminar do instrumento de coleta de dados sobre o atendimento às vítimas 
de violência sexual. O contato com os participantes será mantido por correio eletrônico, através do 
qual receberão a proposta e, caso aceitem participar, confirmarão por meio de assinatura deste 
TCLE.  O documento de avaliação incluirá um guia instrucional, contemplando conceitos e descrição 
dos itens em processo de avaliação. Haverá também um espaço designado para que os juízes 
emitam pontuações e proponham alterações para a versão preliminar apresentada. O intuito deste 
procedimento será vislumbrar a obtenção de consenso de opiniões frente à pertinência teórica, 
consistência, clareza, objetividade, simplicidade e uso do vocabulário dos itens traçados no 
instrumento, bem como seu formato.  

Ao participar desta pesquisa você irá contribuir com o avanço do redimensionamento de 
estratégias específicas para uma assistência direcionada e eficiente ofertada às vítimas de violência 
sexual.  

Você ficará com uma cópia deste termo e todas as dúvidas que surgirem a respeito desta 
pesquisa, poderão ser esclarecidas diretamente por Isabelle Cantídio Fernandes Diógenes, no 
telefone: (84) 994083139 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 Declaro que estou de acordo com a participação no estudo CONHECIMENTOS E 
PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ATENDIMENTO A 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. Fui devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da 
pesquisa e aos procedimentos aos quais serei submetido(a), além do direito de desistir da 
participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo à 
minha pessoa ou minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou 
prejuízos adicionais, sejam esses de caráter econômico, social, psicológico ou moral.  

 

Mossoró (RN), ___/___/____ 

 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN  

Campus Universitário Central – Centro de Convivência 
BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.  
Telefone: (84) 3312-7032 
e-mail: CEP@uern.br  CEP 59.610-090 

mailto:CEP@uern.br
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – EMENDA AO PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO C – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 


