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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a analisar as causas da violência contra a 

mulher a partir das notificações de emergências hospitalares do município de Porto Alegre no 

ano de 2017. Para tal, utilizou-se de metodologia de abordagem qualitativa-descritiva. Na 

primeira etapa da investigação, foi  realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, 

através de material já elaborado, que permitiu  a revisão de perspectivas variadas a partir de  

fontes ricas e estáveis de dados. Em uma segunda etapa, foram analisadas notificações das 

causas de violência contra a mulher em emergências hospitalares, oriundas do Business 

Intelligence (BI), do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) disponíveis no 

site da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

(CGVS/SMS). Para a análise de dados, realizou-se uma analise descritiva. A revisão teórica 

procurou  refletir sobre o que é a violência contra a mulher, bem como os mais variados 

aspectos e impactos trazidos por este fenômeno a partir  das emergências hospitalares do 

município de Porto Alegre, nos permitindo analisar esta forma de violência a partir das 

notificações geradas neste ambiente. O trabalho também tece algumas considerações a 

respeito das leis, das políticas públicas, do papel dos profissionais de saúde e da sociedade 

como um todo em relação ao tema da violência contra a mulher. Deste modo, a pesquisa 

evidencia o fato de que as notificações são apenas uma parcela visível da problemática 

apresentada, existindo muitas subnotificações que, igualmente, merecem atenção da 

sociedade e dos serviços de saúde, para que tais circunstâncias não progridam para situações 

de risco.  

Palavras-chave: Violência. Mulher. Notificações. Emergências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

This Course Conclusion Paper aims to analyze the causes of violence against women based 

on notifications of hospital emergencies in the city of Porto Alegre in the year 2017. For this 

purpose, a qualitative-descriptive approach methodology was used. In the first stage of the 

investigation, a bibliographical and documentary research was carried out, using material 

already prepared, which allowed the revision of varied perspectives from rich and stable data 

sources. In a second stage, notifications of the causes of violence against women in hospital 

emergencies, from Business Intelligence (BI), from the Violence and Accident Surveillance 

System (VIVA), available on the website of the General Coordination of Health Surveillance 

of the Secretariat, were analyzed. Municipal Health Council (CGVS / SMS). For data 

analysis, a descriptive analysis was performed. The theoretical review sought to reflect on 

what violence against women is, as well as the most varied aspects and impacts brought 

about by this phenomenon from hospital emergencies in the city of Porto Alegre, allowing us 

to analyze this form of violence from the notifications generated in this environment. The 

work also makes some considerations regarding laws, public policies, the role of health 

professionals and society as a whole in relation to the theme of violence against women. 

Thus, the research highlights the fact that notifications are only a visible part of the problem 

presented, with many underreporting that equally deserve attention from society and health 

services, so that such circumstances do not progress to risky situations. 

Keywords: Violence. Woman. Notifications. Emergencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso reflete sobre a violência contra a mulher, a 

partir do ponto de vista da identificação dos principais tipos de violência notificados nas 

emergências hospitalares do município de Porto Alegre, durante o ano de 2017. Ao se falar 

de violência contra a mulher, parte-se do entendimento que além de um problema de ordem 

social, este é um tema considerado e tratado como uma questão de saúde pública e deste 

modo, esta forma de violência deve ser coibida e combatida a partir do entendimento que 

estamos alicerçados ao Estado Democrático de Direito
1
. 

De forma geral, a violência é um fenômeno complexo e de grandes dimensões, que 

afeta a sociedade como um todo, de crianças a adultos, ao longo de diferentes períodos ou 

durante toda a vida de um indivíduo. A violência pode ser pensada como um problema 

global, responsável por adoecimentos, perdas e mortes, que se manifesta a partir de ações 

realizadas por uma pessoa, grupos, classes e nações, que ao fim provocam danos físicos, 

emocionais, a si próprios e/ou a terceiros (BRASIL, 2009a).    

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso de força física 

ou poder, em ameaças ou na execução, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação (PIRES; HAIKAWA apud ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2007). 

Para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a violência contra a mulher deve 

ser tratada como um grave problema de saúde pública, visto que esse tipo de violência expõe 

uma triste realidade associada fortemente a nossa cultura e que transcende questões de classe, 

idade ou cor (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2017). 

 A Constituição Federal Brasileira por sua vez, em seu art. 226, parágrafo 8º, garante “a 

assistência à família, na figura de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 

coibir a violência, no âmbito de suas relações”. Assim, o estado brasileiro afirma sua posição 

                                                           
1
 A expressão/conceito Estado Democrático de Direito é designada a qualquer Estado que aplica ou defende o 

respeito das liberdades civis, o respeito aos direitos humanos e pelas garantias fundamentais. Tal como é 

observado na Constituição Brasileira. Portanto, desta forma, sendo também um problema de saúde pública, esta 

é mais uma razão pra violência ser combatida e coibida, já que vivemos em um país regido por uma constituição 

alicerçada ao Estado Democrático de Direito. 
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no combate de qualquer forma de violência, seja ela praticada contra homens, mulheres, 

adultos e crianças (BRASIL, 2017, documento eletrônico não paginado). Desta forma, sendo 

a violência contra a mulher considerada um problema de saúde pública, é dever do Estado 

criar políticas públicas de prevenção, combate e cuidado no que diz respeito ao direito à 

saúde. 

Para além dos conceitos, sabe-se que a violência contra a mulher, mais do que um 

fenômeno de origem histórica e cultural, é considerada uma forma de violação dos direitos 

humanos, onde há uma dominação caracterizada pelo poder desigual entre os gêneros. Esta 

forma de violência resulta normalmente em danos que vão de traumas psicológicos à 

homicídios brutais, onde a vítima geralmente é agredida por alguém do seu círculo familiar 

(BRASIL, 2011a).  

No Brasil, no ano de 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, considerada um marco 

enquanto mecanismo de amparo em defesa das mulheres, de forma a garantir o direito das 

mesmas através de medidas protetivas que asseguram, não apenas, a proteção da vítima, mas 

também, a garantia de seus bens (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).   

No campo da saúde, é válido destacar a importância da qualificação dos profissionais 

que interagem diretamente com as mulheres vítimas de violência, bem como o envolvimento 

e comprometimento dos gestores e sociedade como um todo, para que haja a devida 

identificação dos casos, a partir dos serviços de atenção integral e consolidação  das redes 

integradas de atenção e apoio já existentes (BRASIL, 2016).  

Quando se reflete sobre os serviços de saúde e redes de atenção, logo se pensa no 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo este um importante espaço de acolhimento dos casos 

de violência no Brasil (BRASIL, 2012). Sabe-se que no SUS a Atenção Básica é considerada 

a porta de entrada dos usuários, embora nos casos de violência contra a mulher, um 

considerável contingente destas situações chegue diretamente através das emergências 

hospitalares. Isso pode ocorrer por inúmeros motivos, mas os principais, geralmente, estão 

ligados a gravidade da violência sofrida e o desejo de preservação da própria identidade. 

Compreende-se a gravidade da violência como um fator determinante na procura de um 

serviço de saúde que atenda situações mais complexas, tais como as emergências 

hospitalares, mas a preservação da identidade é um fator igualmente importante para as 

vítimas quando optam pelo  atendimento em um serviço de  emergência, visto que estes 

geralmente não possuem uma relação tão intimista com a comunidade quanto a desenvolvida 
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nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)  (BRASIL, 2009a). Com isso, surge a figura das 

emergências hospitalares, como espaço de acolhimento aos diversos tipos de violência e suas 

particularidades, bem como, a importância das notificações para subsidiar a criação de ações 

eficientes no combate da violência contra a mulher. 

 A motivação para investigar este tema surgiu no decorrer de uma experiência de 

estágio realizada na Seção de Segurança do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). 

Ao longo desse período, pude observar situações variadas de violência, em muitos casos, 

mediadas e acompanhadas pelo setor de segurança do hospital. Muitos dos casos de violência 

que chegavam a segurança do HCPA, eram de violência direcionada a mulher e, ao assistir 

tais situações, me senti compelida a investigar acerca do tema, pois constatei a 

vulnerabilidade, exposição e risco à integridade não só física, mas também psicológica das 

mesmas.   

Igualmente, o entendimento e a clareza de que este tipo de pesquisa é fundamental para 

a formação de futuros gestores da saúde que, assim como eu, poderão estar à frente de 

possibilidades concretas de contribuir para a mudança desta realidade.  Para além destas 

motivações, a temática da violência contra a mulher também é uma questão que mobiliza e 

impacta a sociedade, visto que não faz distinção de regiões, locais, classe social, ou 

costumes. Desta forma, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), busca responder a 

seguinte questão: quais são os principais tipos de violência contra a mulher notificados nas 

emergências hospitalares do município de Porto Alegre no ano de 2017? 

Desse modo, a pesquisa teve como objetivo geral analisar as notificações de violência 

contra mulheres em emergências hospitalares do município de Porto Alegre, segundo os 

dados do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), correspondentes ao ano 

de 2017, mais especificamente, descrever os tipos de violência contra a mulher que são 

notificados nos serviços de emergências hospitalares de Porto Alegre, bem como, identificar 

o perfil das vítimas de violência atendidas nas emergências do município. 

A seleção dos dados correspondentes ao ano de 2017 decorre do fato de que este foi o 

primeiro período analisado pela Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos 

não Transmissíveis através do Tableau Public, Ferramenta de Business Intelligence (BI) 
2
 do 

                                                           
2
 O BI é um conjunto de sistemas e ferramentas do campo da tecnologia da informação, que procura trazer 

soluções sob medida para as empresas. Uma das mais importantes funções do BI é transformar dados 

aparentemente desconexos em informações coerente, que ajudam o gestor na tomada de decisão, a partir de um 

embasamento solido. 
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Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA)
3
 do município de Porto Alegre. 

Assim, como a coleta dos dados para este TCC foi realizada em 2018, somente estavam 

disponíveis para acesso, naquele momento, as informações referentes ao ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Trata-se de um sistema que objetiva conhecer a magnitude e a gravidade das violências através da produção e 

difusão de informações epidemiológicas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a revisão teórica deste Trabalho de Conclusão de Curso foram explorados três 

grandes temas: Violência, Violência Contra a Mulher e Sistema De Vigilância De Violências 

e Acidentes. 

 

2.1 NOTAS INTRODUTÓRIAS PARA COMPREENDER A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA 

 

A violência, de forma geral, sempre esteve presente na história da humanidade, nas 

suas mais variadas formas e particularidades. Desta forma, encontra-se inserida em maior ou 

menor grau, em todos os níveis sociais sendo, inclusive, muitas vezes, reproduzida pelas 

próprias vítimas de violência
4
 (PURIFICAÇÃO et al., 2017). 

Segundo Modena (2016, p. 8), “A origem do termo violência, do latim, violentia, 

expressa o ato de violar outrem ou de se violar”. Além deste conceito, o termo indica “[...] 

algo fora do estado natural, ligado a força, ao ímpeto, ao comportamento deliberado que 

produz danos físicos”. Para PURIFICAÇÃO et al. (2017), a violência  é considerada um 

fenômeno de natureza multicausal, onde há um processo de vitimização que advém de atos 

ou palavras com intenção de prejudicar, diminuir, subestimar e subjugar, a partir do aspecto 

que envolve o poder,  seja ele intelectual, econômico, físico, social ou político.  

Mesmo estando presente ao longo da história da humanidade, apenas recentemente a 

violência passou a ser analisada e compreendida como um problema de ordem social, 

amplamente discutido e debatido por diversas áreas do conhecimento. Atualmente, no mundo 

globalizado, vivemos um período de profundas e rápidas mudanças sociais que ocorrem em 

um contexto nacional e internacional. Com isso, pode se dizer que aspectos tais como 

corrupção, desemprego, o crescente índice de desigualdade social, a pobreza, os conflitos de 

ordem étnico-culturais-religiosos e as mudanças de valores, são fatores que tendem a 

conduzir as pessoas a profundas mudanças de comportamento. E nesse cenário, a violência 

emerge como um grande problema social (PURIFICAÇÃO et al., 2017).  

Para MINAYO (2006), a violência corresponde a um fenômeno sócio-histórico, e, 

ainda que não seja uma questão específica do campo da saúde, afeta fortemente a saúde, ao 

                                                           
4
 Reviver uma situação de violência, a partir da inversão da relação de poder. 
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provocar mortes, lesões, agravos mentais e diminuição da qualidade de vida, exigindo a 

readequação dos serviços de saúde, entre outros aspectos significativos.  A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) refere-se à violência como um fenômeno que se divide em três 

grandes grupos, de acordo com quem comete o ato violento: violência contra si próprio 

(autoprovocada ou auto infligida), violência interpessoal (intrafamiliar, doméstica e 

comunitária) e por último, a violência coletiva (grupos políticos, organizações terroristas, 

milícias). Assim, é possível pensarmos a tipologia dos atos violentos: violência física, 

violência sexual, violência psicológica, negligência ou abandono (BRASIL, 2011a). 

A partir disto, é coerente afirmar que as consequências da violência se refletem na vida 

dos mais variados indivíduos, que de alguma forma, no decorrer de suas vidas experimentam 

alguma situação de violência.  

 

2.2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Na trajetória histórica e social da humanidade, desde suas mais antigas civilizações, 

encontram-se relatos sobre situações envolvendo violência contra a mulher. Na Grécia antiga, 

por exemplo, um dos mitos mais conhecidos foi descrito por PULEO (2004, p.1), da seguinte 

forma: “devido a curiosidade própria de seu sexo, Pandora tinha aberto a caixa de todos os 

males do mundo”. Esta fábula mitológica atribui a mulher uma personalidade perversa, 

curiosa e irresponsável que acarreta todos os males da humanidade, se equiparando à 

narrativa bíblica do fim do paraíso por culpa de Eva. Assim, é perceptível que desde os 

primórdios da civilização, a mulher é considerada culpada por boa parte das desgraças do 

mundo e por isso deve ser vigiada, corrigida e merecidamente castigada. “O sexo frágil não 

teria, neste contexto, apenas o sentido físico da fragilidade, mas também o moral” 

(PURIFICAÇÃO et al., 2017).  

Nas antigas civilizações orientais, a mulher era submissa ao marido “vivendo numa 

organização patriarcal onde o homem detinha o controle da família” (PURIFICAÇÃO et al., 

2017, p. 469). Na civilização hebraica, a exemplo do que ocorre ainda hoje em diversos 

países do Oriente, a mulher que comete o adultério é condenada à morte. Já na cultura 

mesopotâmica, as mulheres possuíam certa autonomia se comparadas às egípcias e as 

hebraicas, porém em caso de adultério, o marido tinha o direito de castigá-la e até arranjar 

uma segunda esposa (PURIFICAÇÃO et al., 2017). Durante muito tempo as mulheres 
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tiveram seus destinos traçados e estabelecidos de acordo com o desejo de seus maridos ou de 

algum homem da família. Como consta no seguinte trecho: 

 

A mulher durante muito tempo dedicava-se exclusivamente a cuidar da casa, do 

marido e dos filhos, não possuía alternativas e devia ser obediente ao esposo. As 

moças aprendiam desde cedo que deveriam preparar-se para o seu casamento. Eram 

privados a mulher o direito a educação escolar, o exercício de atividades laborativas 

fora do ambiente devendo estar sob os cuidados de algum homem seja um familiar 

ou o seu marido. Eram bastante comuns os abusos de poder e os casos de violência 

doméstica. Devido questões de cunho social as famílias não apoiavam nem mesmo 

admitiam o divórcio, que era considerado desonra condenando as mulheres se 

submeter a conviver com a realidade de agressões físicas e psicológicas (LEITE; 

NORONHA 2015, p. 1).  

 

No Brasil, a discussão sobre a violência de gênero ganha notoriedade no final dos anos 

70 e início dos anos 80, através do fortalecimento do movimento feminista, que trouxe às 

mulheres uma conscientização de seu papel como ator social, no que se refere a igualdades e 

condições (MODENA, 2016). Ainda no Brasil, “até meados do século XX, os homicídios 

cometidos por parceiros, normalmente tendo como vítimas as mulheres, eram justificados 

como sendo em legítima defesa da honra” (PINTO, 2017, p. documento eletrônico não 

paginado). 

Segundo FILHO (2001) pressupõe-se que a violência no Brasil, do ponto de vista 

histórico, é herdada de uma cultura com raízes na sociedade escravocrata e no tipo de 

colonizador que aqui se instalou. A mulher no período colonial brasileiro era totalmente 

submissa e, em se tratando de mulheres pobres e negras, a situação se mostrava ainda pior, 

havendo toda uma gama peculiar de violência física e simbólica. Outros fatores fundamentais 

que contribuíram para a crescente violência contra as mulheres, foram o sistema patriarcal e o 

avanço do capitalismo (PURIFICAÇÃO et al., 2017). 

Diante dos elementos já abordados, é imprescindível o envolvimento do Estado na 

criação de políticas públicas que abranjam os mais variados perfis de mulheres: 

Faz-se necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote políticas públicas, 

acessíveis a todas as mulheres, que englobem as diferentes modalidades pelas quais 

a violência se expressa. Nessa perspectiva, deve ser também considerada as ações 

de combate ao tráfico de mulheres, jovens e meninas (BRASIL, 2011b). 

 

A violência contra a mulher é um tema que não deve ser tratado genericamente, até 

porque a violência atinge homens e mulheres de formas muito distintas. O tipo de violência 
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que acomete os homens é predominantemente praticado em locais públicos. Já a violência 

diariamente sofrida por mulheres ocorre no interior dos seus lares, sendo em grande parte das 

vezes praticada pelo seu companheiro ou familiares, configurando assim, um cenário de 

violência doméstica (BRASIL, 2011b). 

Sendo a violência doméstica a mais comum das formas de violências contra a mulher, 

“deve ser detectada pelo profissional de saúde e encarada como questão de saúde pública” 

(GARBIN, 2006). Porém para este processo de identificação de possíveis vítimas, há uma 

séria dificuldade e barreiras encontradas pelos profissionais. As causas dessa “não 

constatação” podem estar ligadas a circunstâncias, tais como: despreparo dos profissionais da 

saúde, desinteresse, falta de tempo para a escuta do paciente, ater-se somente a lesões físicas 

e a uma cultura de que “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher” (GARBIN, 

2006). 

Tal como a violência doméstica, a violência sexual tem tido um crescente destaque na 

área da saúde, levando em conta os agravos provocados ao bem-estar da mulher (KRUG, 

2002 apud SEPM, 2005). De acordo com a OMS, a violência sexual é descrita como qualquer 

ato sexual ou tentativa de realização de modo não consentido, utilizando de coerção, ameaças 

ou força física (BRASIL, 2010a).   

 

2.2.1 O ciclo da violência 

 

O ciclo da violência se dá a partir de relações violentas e repetitivas nas interações que 

podem ocorrer entre pais e filhos (crianças e adolescentes), bem como entre parceiro íntimo 

ou casal. Quando oriundo da relação de pais e filhos, as vítimas chegam aos serviços de 

saúde em diversas situações e momentos, principalmente quando o evento provocou 

repercussão grave. Esse quadro, geralmente é precedido de situações menos agudas, de difícil 

diagnóstico e geralmente encobertas. (BRASIL, 2002). O fluxo do processo de violência 

contra crianças e adolescentes pode ser representado da seguinte forma: 
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Figura 1 - Ciclo de Violência Contra Crianças e Adolescentes  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se dizer que o ciclo de relações violentas entre casais ou parceiro íntimo, é 

caracterizado por três fases, que variam, tanto na intensidade quanto no tempo, entre o 

mesmo casal ou para diferentes casais (BRASIL, 2002), como é possível observar na figura 

2: 

Figura 2- Ciclo da Violência entre Casais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Violência Intrafamiliar – Orientação para a Prática em Serviço 

 

Fonte: Violência Intrafamiliar – Orientação para a Prática em Serviço 
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2.3 DADOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 

De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), intitulado o Atlas da Violência 2018, 

“[...] a mulher que se torna uma vítima fatal muitas vezes já foi vítima de uma série de outras 

violências de gênero [...]”, ou seja, o que configura, boa parte destes tipos de homicídios por 

violência de repetição (INSTITUTO DE PESQUISAECONÔMICA APLICADA; FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, p. 46).  

Quando se reflete a respeito de dados da violência contra a mulher, é importante 

salientar que o envolvimento do sistema de justiça criminal, através de delegacias e juizados, 

assim como a garantia de acesso ao sistema de saúde, são fundamentais para o fortalecimento 

de uma rede de proteção e cuidado a vítima (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018).  

 De acordo com o estudo Atlas da Violência 2018, constata-se uma crescente nos 

números de casos de homicídios de mulheres no Brasil, em todas as regiões do país, no 

período de 2000 a 2016 como pode ser constatado na Figura 3, abaixo. (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2018). 

 

Figura 3 – Casos de Homicídio Mulheres entre 15 e 29 Anos por Regiões do Brasil. 

 

 

Fonte: Atlas da Violência, 2018. 
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Segundo o mesmo estudo, em sua edição de 2019, no ano de 2017 ocorreram cerca de 

13 assassinatos por dia, no Brasil. “Ao todo, 4936 mulheres foram mortas, o maior número 

registrado desde 2007” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 35). 

A partir dos dados da Saúde através do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), verificou-se um crescimento expressivo de 30,7% no número de homicídios de 

mulheres do período de 2007 a 2017, o que aponta em parte a magnitude do fenômeno, 

considerando os casos não notificados (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). 

Considerando o período analisado, o estado do Rio Grande do Norte apresentou o 

maior crescimento de casos de homicídios de mulheres (214,4%), entre 2007 e 2017, seguido 

por Ceará e Sergipe. Já no ano de 2017, como pode ser observado na Figura 4, o estado de 

Roraima respondeu pela maior taxa, com (10,6) mulheres vítimas por grupo de 100 mil 

mulheres, seguido por Acre (8,3), Rio Grande do Norte (8,3), Ceará (8,1), Goiás (7,6), Pará e 

Espírito Santo com (7,5) (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). 

 

Figura 4 - Evolução da taxa de homicídios por grupo de 100 mil mulheres 

no Brasil e nas três UFs com maiores taxas em 2017 (2007 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Atlas da Violência,  2019 
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Tendo em vista o período decenal analisado, as maiores diminuições em casos de 

homicídios de mulheres ocorreram no Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo, entre 

33,1% e 22,5%. Quanto ao ano de 2017, o estado de São Paulo responde pela menor taxa de 

homicídios femininos, (2,2) por 100 mil mulheres, seguido por Distrito Federal (2,9), Santa 

Catarina (2,9) e Piauí (3,2), ainda Maranhão (3,6) e Minas Gerais (3,7) (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2019). 

Outro aspecto muito importante na análise dos dados diz respeito a desigualdade racial 

a partir da comparação entre mulheres negras e não negras vítimas de homicídio. No período 

entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres não negras teve crescimento de 4,5%, 

enquanto a taxa de homicídios de mulheres negras, neste mesmo período cresceu 29,9%. Ou 

seja, este dado, de forma geral, “[...] demonstra a enorme dificuldade que o Estado brasileiro 

tem de garantir a universalidade de suas políticas públicas”. Na figura 5, é possível observar 

através de um gráfico, o retrato da desigualdade racial associada a violência contra a mulher, 

do ano de 2007 a 2017. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 39). 

 

Figura 5 – Evolução da taxa de homicídios no Brasil, por raça/cor (2007-2017)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Atlas da Violência,  2019 
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2.4 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM EMERGÊNCIAS HOSPITALARES: 

acolhimento e classificação de risco 

 

 Para a realização desta pesquisa, a utilização dos termos urgência e emergência se dá a 

partir dos  conceitos aplicados pela Rede de Atenção as Urgências e Emergências e de acordo 

com a Resolução nº 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que define como 

Urgência “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, 

cujo portador necessita de assistência médica imediata”, enquanto que  Emergência é 

considerada como  “a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em 

risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico 

imediato” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995).  

Na prática muitas vezes estes termos se equivalem, visto que o atendimento de ambas 

as ocorrências acontece através dos equipamentos hospitalares. Assim, o ambiente hospitalar 

pode ser pensado por níveis de complexidade, utilizando os recursos tecnológicos e força de 

trabalho das equipes de forma sustentável, atendendo ao usuário de acordo com os seguintes 

níveis de classificação de risco (BRASIL, 2004):  

 

a) Vermelho: Prioridade zero – emergência, necessidade de atendimento imediato. 

b) Amarelo: Prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível.  

c) Verde: Prioridade 2 – prioridade não urgente. 

d) Azul: Prioridade 3 – consultas de baixa complexidade, atendimento de acordo com 

o horário de chegada.  

 A utilização da classificação de risco, pois permite avaliar o paciente em sua chegada, 

descongestiona as unidades de emergências e prontos-socorros, reduz o tempo de espera para 

atendimento médico e dimensiona o tempo de espera, entre outros benefícios. A mulher  em 

situação grave de violência ao procurar o atendimento em uma emergencia hospitalar, deverá 

receber atendimento e tratamento de acordo com a violência sofrida (BRASIL, 2004).  

No caso de mulheres atendidas em emergências hospitalares alguns aspectos clinicos 

são cruciais na identificação de um possível quadro de violência, tais como: entrada tardia no 

pré natal, infecção urinaria de repetição, dor pelvica crônica, transtornos na sexualidade, 



29 

  

 

 

depressão, ansiedade, lesões físicas que não se explicam de forma adequada, entre outros 

(BRASIL, 2009b).  

Quanto ao profissinal de saúde, é válido sempre destacar a importância da ação 

investigativa na eminência de uma suposta situação de violência. Em um primeiro momento, 

é importante elaborar perguntas  indiretas e estimular um  diálogo espontâneo com a possível  

vítima. Superada a barreira do diálogo, o profissional pode falar de forma mais direta e 

questionar a respeito do assunto (BRASIL, 2009b). 

Ainda sobre procedimentos adotados nas emergências hospitalares, é válido destacar a 

analise do fluxo de atendimento, pois entender o caminho percorrido pelas vítimas é 

fundamental para o aperfeiçoamento e qualificação do serviço. Assim, na Figura 6 há um 

fluxograma de atendimento a mulheres vítimas de violência em emergências hospitalares, 

onde é possível observar o fluxo normalmente seguindo no atendimento e encaminhamento 

das vítimas, de acordo com o seu consentimento. (BRASIL, 2009b).  

 

Figura 6 – Fluxograma de Atendimento de Mulheres nos Hospitais 

 

Além dos procedimentos no tratamento de lesões resultantes da violência física, as 

emergências hospitalares realizam o atendimento ginecológico, o que permite a confirmação 

e identificação de lesões causadas por violência sexual, o que faz com que seja obrigatório 

que todo o serviço de emergência possua um kit de profilaxia das doenças resultantes da 

violência sexual, composto por: medicação antirretroviral, contracepção de emergência, 

Fonte: Manual para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede de Saúde Pública do Distrito 

Federal, 2009. 



30 

  

 

 

medicação para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e Swab
5
, que será utilizado 

para a coleta de material, quando a mulher não estiver em condições plenas de saúde de ir ao 

Instituto Médico Legal (IML). Com isso, o médico realizará os seguintes procedimentos 

(BRASIL, 2009b):  

 

a) anamnese (identificação do tipo de violência, horário da violência, qual a relação 

do agressor com a vítima, se usou preservativo, número de agressores, última 

menstruação e etc); 

b) prescrição de medicações de acordo com  protocolo clínico e orientação de uso; 

c) solicitação de Transaminase Glutâmica Oxalacética (TGO), Transaminase 

Glutâmica Pirúvica (TGP) e Teste Imunológico de Gravidez (TIG). Quanto ao uso 

de retrovirais, esclarecer os efeitos colaterais, visando melhor adesão. 

Além dos procedimentos já destacados, é de responsabilidade médica encaminhar o 

paciente a um Centro de Saúde referência em IST/Aids de sua localidade, bem como, a 

notificação dos casos de violência, pois esta  ação é fundamental  para dimensionar a 

magnitude do evento, tensionando a  mobilização e  organização dos entes federados  

(municipios, estados e união) para aplicar subsídios no planejamento de politicas públicas 

com o objetivo de minimizar a violência contra a mulher (BRASIL, 2009b).   

A partir disso, é importante chamar a atenção para o fato de que “O acolhimento da 

pessoa em situação de violência deve permear todos os locais e momentos do processo de 

produção do cuidado [...]”, sendo a primeira etapa do atendimento, fundamentado a partir de: 

ética, privacidade, confidencialidade e sigilo. Por conseguinte, na suspeita ou identificação de 

situação de violência, a mulher deve ser encaminhada a um ambiente reservado (BRASIL, 

2015a, p. 6).   

Desta forma, o acolhimento de mulheres vítimas de violência deve ser realizado 

preferencialmente por outra mulher, de modo humanizado e com empatia, disponibilizando 

tempo para um diálogo tranquilo, mantendo o sigilo de informações e a privacidade, entre 

outros para que haja um bom acolhimento a vítima. (BRASIL, 2009a). No campo da saúde, 

                                                           
5
 Parecido com um cotonete, o Swab é um instrumento que serve para coletar amostras clínicas (PROLAB, 

2014). 



31 

  

 

 

de acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), o acolhimento deve ser entendido 

como diretriz ética, estética e política, característico dos “[...] modos de se produzir saúde e 

ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, 

garantia do acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços (BRASIL, 2010b, 

p.18). Portanto, o acolhimento deve ser visto não apenas como uma etapa do atendimento, 

mas como um todo no processo de trabalho em saúde, especialmente no caso de mulheres em 

situação de violência, pois possibilita um olhar diferenciado, humanizado e apurado quanto 

às necessidades das vítimas (BRASIL, 2009a).  

 

2.5 SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES (VIVA) 

 

Diante da importância de compreender e formular estratégias de prevenção da 

violência, em 2006 o Ministério da Saúde implementou o Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes em Serviços Sentinela (VIVA), por meio da Portaria MS/GM nº 1356 

de 23 de junho de 2006, com base em dois componentes: vigilância contínua e vigilância por 

inquérito (BRASIL, 2011c). 

 A vigilância contínua capta dados de violência doméstica, sexual e/ou outras formas de 

violência em serviços de saúde, iniciada através dos Serviços Sentinela
6
e, gradualmente 

universalizada. Esta forma de vigilância tem como instrumento a ficha de 

notificação/investigação individual dos tipos de violência por meio do Sinan Net
7
 (BRASIL, 

2011c). A vigilância por meio de inquérito ocorre bianualmente, a partir dos dados de 

violências e acidentes coletados em serviços sentinela de urgência e emergência (BRASIL, 

2011c). 

Até meados de 2006, a descrição das características dos casos de violências e acidentes 

ocorridos no Brasil, limitava-se às informações fornecidas pelos Sistemas de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH) e, 

ocasionalmente pelas análises de Boletins de Ocorrência policial (BO) e pesquisas 

                                                           
6
 Hospitais de urgência e emergência selecionados, a partir da pactuação entre os serviços e as secretarias 

estaduais e municipais de saúde.  

7
 O Sistema de informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) tem como objetivo coletar, transmitir e 

disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de 

Governo (SINAN, 2016). 
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específicas, como inquéritos (BRASIL, 2011c). Desta forma, a criação do VIVA veio para 

possibilitar a ampliação das variáveis contempladas no monitoramento dos eventos que 

atingem crianças, adolescentes, mulheres, homens e pessoas idosas, sobre as quais ainda 

impera o silêncio, o medo, o tabu e o preconceito. Para tanto, as notificações nos serviços de 

saúde devem ser realizadas todos os dias, em período integral (24 horas), sempre que houver 

atendimento de um caso suspeito ou de confirmação de qualquer forma de violência 

(BRASIL, 2011c). Em vista disto, uma das mais importantes finalidades deste sistema de 

notificações está em monitorar e gerar informações, para que o Ministério Público e as três 

esferas de gestão do SUS possam definir prioridades e políticas públicas de prevenção a 

violência e de promoção da saúde, articulando os diversos integrantes das redes de cuidado 

que compõem o SUS (VELOSO et al. 2013). 

 Com isso, a vigilância epidemiológica de violências tem por objetivo sistematizar as 

informações sobre os aspectos do agravo, subsidiar ações de enfrentamento dos 

determinantes e condicionantes, incentivar a formação de redes de atendimento a mulheres 

que sofram alguma forma de violência e atender a população em geral (VELOSO et al. 

2013). 

É importante destacar que embora seja clara a obrigatoriedade da notificação dos casos 

de violência, a subnotificação ainda é um problema grave nos serviços de saúde do Brasil, já 

que não raramente as notificações deixam de ser realizadas, seja pelo desconhecimento dos 

profissionais sobre a disponibilidade da ficha de notificação no ambiente de trabalho, a 

incompreensão dos termos nela contidos, ou até mesmo por falta de tempo para preenchê-la 

devido a sua extensão. É válido destacar que todas as pessoas podem reportar um caso ou 

situação de violência, por isso, o envolvimento de toda a sociedade se faz importante para 

que as notificações tenham um fim efetivo.  (ALCANTARA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



33 

  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Compreende-se por metodologia “o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade” (MINAYO, 2002, p. 16), portanto, a metodologia ocupa um lugar 

central junto as teorias e está sempre referida a elas. A metodologia, ainda segundo a autora, 

é tratada através de concepções teóricas de abordagem, técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e o potencial criativo do investigador.  

Com base nisso, para a realização desta pesquisa, utilizou-se de uma abordagem 

qualitativa-descritiva. A pesquisa qualitativa segundo MINAYO (2002), responde a questões 

muito particulares e se atenta, nas ciências sociais, a um nível de realidade que não pode ser 

mensurado, ou seja: 

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2002, p. 21-22). 

 

A pesquisa descritiva, por sua vez, tem por objetivo principal “[...] a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis” (GIL, 2002. p. 28).   

Para a coleta de dados, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, tais como, artigos, livros e 

materiais virtuais, o que permite ao investigador a cobertura de uma ampla gama de 

fenômenos, enquanto a pesquisa documental é constituída de fonte rica e estável de dados 

(GIL, 2002).  

A coleta de dados, nesta pesquisa, consistiu na consulta às notificações de casos de 

violência contra a mulher através do Bussiness Intelligence (BI), do VIVA, disponíveis no 

site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no tópico de acesso à Coordenadoria Geral de 

Vigilância em Saúde durante o mês de outubro de 2018. Neste sentido, é importante dar 

destaque a importância da gestão de informações e ao registro de notificações, que são 

resultantes do diálogo entre secretarias municipais e estaduais de saúde, junto Ministério da 

Saúde. Essas atuam como ferramentas importantes para o acompanhamento do perfil 

epidemiológico da população, sendo essenciais para o planejamento e controle de ações por 

parte dos gestores da saúde.  
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Para a análise dos dados utilizou-se de uma metodologia descritiva, que segundo GIL 

(2002), tem por objetivo estudar as características de um grupo através de sua distribuição. 

Para tanto, a partir de algumas variáveis apontadas no estudo, tais como idade, tipo de 

violência e número de notificações no ano de 2017 foi possível fazer associações entre as 

condições encontradas. Para além desses aspectos, a pesquisa de abordagem descritiva 

permite novas percepções e possibilidades a respeito do problema. De forma geral, esta 

pesquisa objetivou através de suas escolhas metodológicas, compreender variados pontos de 

vista sobre a violência contra a mulher, evidenciando aspectos dos perfis e cenários da 

violência, trazendo a importância das notificações como instrumento de monitoramento e 

prevenção deste fenômeno.  
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4 RESULTADOS 

 

O presente capítulo traz um estudo dos dados notificados no município de Porto 

Alegre, correspondentes ao ano de 2017, de mulheres vítimas de violência atendidas em 

emergências hospitalares.   

Para tanto, é importante reforçar que o ano de 2017 foi o primeiro período analisado 

pela Equipe de Vigilância de Eventos Vitais/Vigilância das Violências – VIVA da 

Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 

Alegre, através do Business Intelligence. Nesse ano, foram registradas 2048 (entre homens e 

mulheres) notificações de casos de violência interpessoal e autoprovocadas, subdivididas nos 

seguintes tipos de violência: física; sexual; tráfico humano; psicológica; tortura; financeira; 

negligência e autoagressão (BRASIL, 2018a).  

É válido salientar que ao analisar os registros de notificações realizados em 2017, 

constatou-se que a violência do tipo física, sexual, tráfico humano, psicológica, tortura e 

financeira, corresponderam a 1015 (homens e mulheres) do total registrado, sendo 78% 

destes realizados contra pessoas do sexo feminino, o que indica principalmente aspectos da 

questão sociocultural atribuída a desigualdade de gênero, relacionado, sobretudo a violência 

física. Na Figura 7, é possível observar a distribuição dos casos por tipos de violência no ano 

de 2017 (BRASIL, 2018a): 

 

Figura 7 – Percentual de Casos por Tipos de Violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim epidemiológico de novembro/2018, nº 71 – Coordenadoria 

Geral de Vigilância e Saúde do Município de Porto Alegre. 
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Ainda sobre o ano de 2017, observou-se que a faixa etária das vítimas é uma variável 

muito importante na análise do tipo de violência. E com isso, verificou-se que, os dois tipos 

de violência mais predominantes foram sexuais e físicos. Sendo que o primeiro se mostra 

expressivo a partir do primeiro ano de vida, principalmente dos 10 aos 14 anos de idade. Já o 

segundo, se manifesta comumente dos 20 aos 49 anos, como é possível observar na Figura 8 

(BRASIL, 2018a): 

Figura 8 – Tipos de Violência por Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante disto, é importante refletir a ação de notificar e compreender que todas as 

variáveis são fundamentais para a construção de perfis mais vulneráveis na sociedade. Ou 

seja, possibilitar aos gestores em saúde agir direcionando recurso de maneira mais efetiva 

para prevenção, promoção e o cuidado das vítimas. A partir das ressalvas devidamente 

contextualizadas, o desenvolvimento desta pesquisa se deu com a análise de dados realizada 

através do Business Intelligence (BI), da VIVA, organizado a partir dos seguintes critérios: 

 

a) Número de notificações no ano de 2017 

b) Sexo (feminino) 

c) Idade (15 a 29 anos) 

d) Município de Residência (Porto Alegre) 

Fonte: Boletim epidemiológico de novembro/2018, nº 71 – Coordenadoria Geral de 

Vigilância e Saúde do Município de Porto Alegre 
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e) Tipos de Violência (física, psicológica, tortura, sexual, tráfico humano, 

financeira, autoagressão e tentativa de suicídio)  

f) Emergências Hospitalares (Porto Alegre) 

 

Para a seleção desses critérios, a escolha do município de Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul, se deu por se tratar de um grande centro urbano, onde a desigualdade é mais 

evidente e potencializa situações de violência. Além disso, levou-se em conta a faixa etária 

de mulheres adolescentes e adultas, atendidas em emergências hospitalares, com base nos 

tipos de violência estabelecidos pela OMS, dentro das possibilidades apresentadas pelo 

Bussiness Intelligence (BI) da VIVA. Com base nesses critérios, a Tabela 1, apresenta o 

quadro geral de notificações por violência contra a mulher de acordo com as instituições no 

ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições Hospitalares de Saúde 
Nº de casos 

notificados 

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas 85 

Hospital Nossa Senhora da Conceição 107 

Hospital Cristo Redentor 51 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre 16 

Hospital de Pronto Socorro 47 

Hospital Divina Providência 3 

Hospital Fêmina 9 

Hospital Moinhos de Vento 2 

Hospital Santo Antônio 1 

Hospital São Lucas (PUC) 20 

Hospital São Pedro 2 

Hospital Vila Nova 1 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 3 

Total 347 

Fonte: SINAN/ VIVA, organizado pela autora (2020). 

Tabela 1 – Distribuição dos Casos Notificados por Instituições 

Hospitalares de Saúde no ano de 2017 
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Diante do cenário apresentado na Tabela 1, torna-se imprescindível conhecer a fundo 

os tipos de violência mais frequentes nas emergências hospitalares e a partir disto traçar o 

perfil epidemiológico das vítimas.  Com isso, a Tabela 2 e 3 buscam apontar os tipos de 

violência mais frequentes de acordo com diferentes faixas etárias de 15-19 anos e de 20-29 

anos, respectivamente por instituições hospitalares de saúde. 
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Tabela 2 – Distribuição dos Casos Notificados de Acordo com Instituições Hospitalares de Saúde e Tipo de Violência. Porto Alegre, 2017. (15-19 anos) 

 

(15 -19 anos) 

Hospital 

Materno 

Infantil 

Presidente 

Vargas 

Hospital 

Nossa 

Senhora da 

Conceição 

Hospital 

Cristo 

Redentor 

Hospital 

de 

Clínicas 

Hospital 

de Pronto 

Socorro 

Hospital 

Divina 

Providên

cia 

Hospital 

Fêmina 

Hospital 

Moinhos 

de Vento 

Hospital 

Santo 

Antônio 

Hospital 

São 

Lucas 

(PUC) 

Hospital 

São 

Pedro 

Hospital 

Vila 

 Nova 

 Hospital 

Santa 

Casa de 

Misericór

dia de 

Porto 

Alegre 

Total 

Física  1 3 18 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 28 

Psicológica 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Tortura 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Sexual 54 1 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 65 

Tráfico 

Humano 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autoagressão 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 

Tentativa de 

Suicídio 
0 32 4 1 15 0 0 0 0 10 1 0 0 63 

Negligência 1 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10 

Total 56 54 24 7 20 0 4 0 1 13 1 0 1 181 

Fonte: SINAN/ VIVA, organizado pela autora (2020). 
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Tabela 3 – Distribuição dos Casos Notificados de Acordo com Instituições Hospitalares de Saúde e Tipo de Violência. Porto Alegre, 2017. (20-

29 anos) 

 

Fonte: SINAN/ VIVA, organizado pela autora (2020). 

(20 - 29 anos) 

Hospital 

Materno 

Infantil 

President

e Vargas 

Hospital 

Nossa 

Senhora da 

Conceição 

Hospital 

Cristo 

Redentor 

Hospital 

de 

Clínicas 

Hospital 

de Pronto 

Socorro 

Hospital 

Divina 

Providên

cia 

Hospital 

Fêmina 

Hospital 

Moinhos 

de Vento 

Hospital 

Santo 

Antônio 

Hospital 

São 

Lucas 

(PUC) 

Hospital 

São 

Pedro 

Hospital 

Vila  

Nova 

 Hospital 

Santa 

Casa de 

Misericór

dia de 

Porto 

Alegre 

Total 

Física  1 4 24 0 6 1 0 0 0 1 0 0 1 38 

Psicológica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Tortura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexual 28 7 1 9 0 0 5 0 0 3 0 0 0 53 

Tráfico 

Humano 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autoagressão 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tentativa de 

Suicídio 
0 39 1 0 21 2 0 2 0 3 1 1 1 71 

Negligência 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 29 53 27 9 27 3 5 2 0 7 1 1 2 166 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente trabalho demonstrou que a violência atinge mulheres de faixa etária 

distintas, mas que há um maior predomínio entre mulheres cada vez mais jovens. O que 

segundo TOQUETTE (2015, p. 67), ocorre porque mulheres adolescentes/jovens são mais 

vulneráveis do que mulheres mais velhas, pois, “soma-se ao fato de serem mulheres, a baixa 

idade, o acesso restrito aos meios de proteção, a dependência econômica e a menor 

escolaridade”. Nestes casos, é importante o envolvimento do Conselho Tutelar, como uma 

ferramenta de atuação mais próxima das vítimas que necessitam de um olhar efetivo e atento 

na defesa dos seus direitos (ROCHA e CONTE, 2018) 

Ainda no que diz respeito a faixa etária, esta pesquisa apontou que no ano de 2017, os 

principais tipos de violência contra a mulher, na faixa etária entre 15 e 19 anos,  notificados 

nas emergências hospitalares de Porto Alegre, foram sexuais, tentativas de suicídio e físicas, 

nessa ordem, seguido das demais, totalizando assim 181 notificações, como é possível 

observar no Gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nesta faixa etária, a violência sexual se destacou como a mais frequente dentre  as demais, 

reforçando os estudos que apontam , que na maior parte dos casos, o abuso sexual é 

intrafamiliar (cometido por alguém da família), “o que torna a vítima em questão ainda mais 

Fonte: SINAN/ VIVA, organizado pela autora (2020). 

 



42 

  

 

 

vulnerável às represálias quando se revela o abuso ou violência” (BRASIL, 2015b, p. 12). 

Acrescido a isso, ainda é muito comum na sociedade brasileira a culpabilização de crianças e 

adolescentes explorados sexualmente, facilitando assim o controle do agressor sob a vítima.  

Nesse aspecto, a educação em saúde é um elemento muito importante a ser 

incrementado na prevenção a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O 

diálogo sobre a sexualidade deve ser visto como um mecanismo de conscientização, pois a 

partir do conhecimento dos riscos e perigos, a criança ou o jovem poderá adquirir consciência 

e desenvolver atitudes e comportamentos diferentes, visando se precaver de potenciais 

“predadores” (SILVA, 2012). Assim, a educação em saúde deve ser pensada a partir de ações 

que visem a integração e articulação entre educação, saúde e sociedade, contribuindo para a 

discussão deste assunto de forma pactuada para a prevenção e promoção em saúde de 

crianças e adolescentes (SILVA, 2012). 

Segundo a obra “Violência Sexual no Brasil: perspectivas e desafios”, a violência 

sexual ainda é pouco denunciada considerando-se a quantidade de casos que acontecem 

diariamente em nosso país, o que se reflete, consequentemente, na subnotificação, na 

dificuldade de registro estatístico e nas pesquisas desta área. Entretanto, é amplamente 

conhecido que este tipo de violência pode resultar em “lesões, gravidez indesejada, disfunção 

sexual, e / ou doenças sexualmente transmissíveis (como o HIV)” (BRASIL, 2005a, p. 13). 

Todos estes fatores causam um grande impacto sobre o estado psicológico da mulher, devido 

aos danos causados a saúde mental, podendo provocar inúmeras situações como ansiedade, 

depressão e até mesmo o suicídio.  

O presente estudo constatou também que no ano de 2017, as principais violências  

contra as mulheres na faixa etária dos 20 aos 29 anos, notificadas nas emergências 

hospitalares de Porto Alegre foram, respectivamente, as tentativas de suicídio, sexuais e 

físicas, seguidas das demais, totalizando 166 notificações, de acordo com o gráfico 2:  
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A Tentativa de Suicídio (TS) enquanto violência mais frequente na faixa etária dos 20 

aos 29 anos, acompanha uma tendência comum não só no Brasil, mas em diversos países. A 

tentativa de suicídio não é um tipo de violência que identifica a óbvia ligação da vítima com 

o agressor, porém a vítima exposta a violências extremas pode facilmente atentar contra a 

própria vida com o intuito de acabar com o seu sofrimento. 

Somado a isso, no ano de 2016, o Rio Grande do Sul teve uma taxa de suicídio quase 

duas vezes maior do que a brasileira, “o que representa uma média de três mortes a cada dia” 

(BRASIL, 2018b, p. 6). O Boletim de Vigilância Epidemiológica de Suicídio e Tentativa de 

Suicídio, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS-RS), destaca ainda que no ano 

de 2016, houve 1.837 notificações classificadas como tentativa de suicídio e destas, 1.265 

(69%) foram cometidas por mulheres (BRASIL, 2018b). Corroborando com todos os 

apontamentos feitos até aqui que estabelecem uma importante ligação da violência com a 

tentativa de suicídio, BORIN (2007 apud BARNET, 1997, p. 118) defende em seu estudo, 

que mulheres vítimas de violência têm quatros vezes mais probabilidade de apresentar 

depressão, doenças psicossomáticas e ideação suicida do que mulheres não agredidas.  

A respeito das consequências da violência para mulheres adultas, FIGUEIREDO 

(2019) diz que brasileiras adultas que registraram episódio de violência têm mais chance de 

morrer por homicídio ou suicídio em comparação com a população feminina em geral. Tal 

como as demais consequências da violência, o feminicídio cometido por parceiro íntimo é 

mais comum em mulheres adultas vivendo em contexto de violência doméstica e familiar, o 

Fonte: SINAN/ VIVA, organizado pela autora. (2020) 
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que “[...] geralmente é precedido por outras formas de violência e, portanto, poderia ser 

evitado” (BRASIL, 2018b, p. 54). Acuadas e sob constante ameaça, em geral, as mulheres 

optam por não realizar a denúncia na primeira agressão. O que é sucedido por um Estado 

falho no combate a violência e a proteção das vítimas, culminando em um desfecho fatal 

(BRASIL, 2018b). 

Outro ponto que chamou a atenção nesta pesquisa foi que o Hospital Nossa Senhora da 

Conceição (HNSC), que representa 30,83% do total de casos notificados no município de 

Porto Alegre, apresentando-se assim como o hospital com maior número de casos 

notificações de violência contra a mulher no ano de 2017. Ainda que este apontamento possa 

ser decorrente de  inúmeras particularidades, é interessante destacar o fato de que,  no ano de 

2014 o Ministério da Saúde (MS) emitiu a portaria 2.415, para regulamentar a Lei 12.845 de 

1º de agosto de 2013, que torna obrigatório o atendimento imediato de vítimas de violência 

sexual (SANDRI; DUARTE, 2014, documento eletrônico). Como efeito, a medida tinha a 

intenção de ampliar o acesso das vítimas à assistência em serviços oferecidos por equipes 

multiprofissionais e, consequentemente, reunir dados para dimensionar a extensão da 

violência sexual no Brasil (SANDRI; DUARTE, 2014, documento eletrônico). 

A partir desta iniciativa do Ministério da Saúde, o estado do Rio Grande do Sul 

habilitou 11 serviços para o atendimento integral a vítimas de violência sexual, dentre estes, o 

Hospital Nossa Senhora da Conceição (SANDRI; DUARTE, 2014, documento eletrônico). 

Por parte do estado, houve o apoio a implantação e implementação de medidas para habilitar 

os serviços de saúde, tendo como objetivo fundamental, auxiliar nas habilitações e na 

adequação ao recebimento de recursos (SANDRI; DUARTE, 2014, documento eletrônico). 

Deste modo, através de determinação do Ministério da Saúde, ficou definido que os 

procedimentos inclusos na tabela SUS, correspondem ao: 

 

[...] diagnóstico e tratamento das lesões genitais e outras áreas afetadas; amparo 

médico, psicológico e social imediatos; contracepção de emergência e tratamento 

de doenças sexualmente transmissíveis; coleta de material para exame de HIV; 

informações sobre direitos legais e sobre serviços de saúde disponíveis; ajuda para 

registro da ocorrência e para comprovação da agressão (SANDRI; DUARTE, 2014, 

documento eletrônico, não paginado). 

 

Atualmente, a Emergência Obstétrica do Hospital Nossa Senhora da Conceição 

(HNSC) é classificada como um serviço de referência para atendimento de mulheres em 

situação de violência “[...] contemplando todas as medidas de prevenção de doenças 
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sexualmente transmissíveis e disponibilizando o Aborto previsto em Lei” (GRUPO 

HOSPITALAR CONCEIÇÃO, 2019, p. 1), constituindo-se, em importante dispositivo de 

cuidado às mulheres em situação de violência.  

Ao se referir a um hospital pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), é 

importante salientar que se trata de uma instituição referência no atendimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Vinculada ao Ministério da Saúde, o Grupo Hospitalar Conceição é 

uma estrutura reconhecida nacionalmente como a maior rede pública de hospitais do sul do 

país, com atendimento 100% SUS
8
 (GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO, 2020). 

                                                           
8
 A referência a uma instituição hospitalar 100% SUS, nos remete a ideia de que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, com garantido a partir de políticas sociais, econômicas e, de acesso universal e igualitário. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral “analisar as notificações de violência 

contra mulher em emergências hospitalares do município de Porto Alegre, correspondentes 

ao ano de 2017”. Para atingir este objetivo foi preciso averiguar os dados do Business 

Intelligence (BI) da VIVA, atentando às variáveis como tipologia e faixa-etária, o que 

permitiu elucidar um quadro geral das notificações de casos de violência contra as mulheres. 

Para responder à pergunta norteadora traçada inicialmente neste trabalho - quais são os 

principais tipos de violência contra as mulheres notificados nas emergências hospitalares do 

município de Porto Alegre, considerou-se necessário conhecer o histórico da violência contra 

as mulheres, relacionando-o aos dados produzidos por outras pesquisas e levantamentos, 

cujas análises e achados foram fundamentais para compreender melhor a complexidade do 

fenômeno aqui estudado.  

Por tudo que foi até então apresentado nesta pesquisa, entende-se que a violência contra 

as mulheres deva ser um tema amplamente debatido não apenas no meio acadêmico, mas por 

todas as esferas da sociedade, propiciando maior compreensão e clareza a respeito desta 

questão.  Segundo LEÃO (2016), as mulheres podem sofrer inúmeros episódios de violência 

até que consigam romper a barreira do silêncio. Isso apenas demonstra o quanto é difícil para 

uma mulher inserida em um contexto de violência se reconhecer como vítima de um 

relacionamento abusivo.  

A negação social é um agravante para as mulheres em situação de violência, à medida 

que “cada vez que um médico, um psicólogo, um líder religioso, um policial ou um advogado 

as trata com indiferença, desconfiança ou desprezo, contribuem para aumentar a violência” 

(BRASIL, 2005b, p. 29). Neste sentido, a educação em saúde ampliada é crucial, porque 

além de incluir políticas públicas de prevenção e amparo, propõem ambientes adequados e 

reorientação dos serviços de saúde para além dos tratamentos clínicos e curativos, através de 

propostas pedagógicas e comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e cidadania 

(SCHALL e STRUCHINER, 1999). 

Alterar o grave panorama da violência contra a mulher requer a compreensão de que 

uma vida é tão valiosa quanto a outra. Reeducar uma população e propor mudanças de 

hábitos tão enraizados, com certeza não é uma tarefa que se considere das mais fáceis. Mas 

acredito que medidas educativas, escolarização, melhores condições sociais, engajamento da 
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população e gestores públicos comprometidos, são tópicos fundamentais para que essa 

mudança ocorra.  

A partir disso, é possível afirmar que a notificação dos casos de violência contra a 

mulher, especialmente em emergências hospitalares, contribui significativamente para o 

dimensionamento epidemiológico do problema, permitindo a partir disso, a construção de 

políticas e de redes intersetoriais que potencializam  e incrementam ações de proteção e de 

promoção à qualidade de vida individual e coletiva (RATES et al., 2011). Para SALIBA et 

al. (2007) a notificação é um poderoso instrumento de política pública, que além de 

dimensionar, permite determinar a necessidade de investimentos em núcleos de vigilância e 

assistência, além do conhecimento da dinâmica da violência contra a mulher.  

Embora a notificação da violência contra a mulher tenha um caráter obrigatório por lei, 

na contramão deste processo, ainda convivemos com um elevado grau de subnotificação 

pelos serviços de saúde do Brasil (ALCANTARA, 2016). A subnotificação relaciona-se, 

entre outros fatores à: 

 

[...] falta de informações técnicas e científicas do assunto, à escassez de 

regulamentos que firmem os procedimentos técnicos, a ausência de mecanismos 

legais de proteção aos profissionais encarregados de notificar e a falha na 

identificação da violência nos serviços de saúde (ALCANTARA, 2016, p. 317). 

 

No contexto da violência contra a mulher, a qualidade da informação é fundamental. 

(ALCANTARA, 2016). Dessa forma, ao preencher a notificação o profissional, além de 

cumprir a lei, está protegendo e contribuindo para que a vítima venha a interromper um ciclo 

de violência e busque uma vida mais digna e cidadã.  (TELESSAÚDERS, 2015). 

Por fim, gostaria de ressaltar também a importância do papel do administrador na 

gestão dos serviços hospitalares e de saúde em geral. A complexidade dos casos de violência 

contra a mulher no âmbito hospitalar requer profissionais capazes de compreender e 

administrar atentos as particularidades do problema (MACÊDO, et al., 2017). 

Como estudante do curso de Administração - Sistemas e Serviços de Saúde da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) compreendo a dimensão da 

responsabilidade e o desafio que a atuação no campo da saúde representa. Do mesmo modo, 

como mulher e futura administradora, me vejo compelida a trazer o debate da violência 

contra as mulheres através de uma perspectiva diferenciada de quem exercerá a 

Administração como ferramenta de mudança. 
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Reconheço as limitações e possíveis desdobramentos que, diante da magnitude do tema 

não puderam ser explanados. No entanto, acredito que se trata de uma pesquisa com potencial 

para ser, seguramente, ampliada a partir das diferentes realidades. Diante disto, fica o convite 

para que outros administradores e a sociedade como um todo, reflitam sobre as ideias aqui 

colocadas e sigam pensando novas possibilidades com relação a este tema tão instigante.   
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ANEXO 1 – Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) 
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ANEXO 2 – Ficha de Notificação / Investigação Individual – Violência Doméstica, 

Sexual e/ou outras Violências (Frente). 
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Anexo 3 – Serviços Emergenciais. 

Serviço Contato Endereço Como acessar o serviço 

Hospital Materno Infantil 

Presidente Vargas 
(51) 3289-3000 

Av. Independência, nº 661, 

Porto Alegre - RS 

Porta de Entrada e/ou 

Encaminhamento 

Hospital Nossa Senhora da 

Conceição 
(51) 3357-2000 

Av. Francisco Trein, nº 596 – 

Cristo Redentor, Porto Alegre -

RS 

Hospital Cristo Redentor (51) 3357-4100 

R. Domingos Rubbo, nº 20 – 

Cristo Redentor, Porto Alegre - 

RS 

Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre  
(51) 3359-8000 

R. Ramiro Barcelos, nº 2350 – 

Santa Cecilia, Porto Alegre - RS  

Hospital de Pronto Socorro  (51) 3289-7602 
Largo Teodoro Herzl s/nº - Bom 

Fim, Porto Alegre - RS 

Hospital Divina Providência (51) 3320-6000 
R. da Gruta, nº 145 – Cascata, 

Porto Alegre - RS 

Hospital Fêmina  (51) 3314-5200 
R. Mostardeiro, nº 17 – Rio 

Branco, Porto Alegre - RS 

Hospital Moinhos de Vento (51) 3314-3434 R. Ramiro Barcelos, nº 910 – 

Moinhos de Vento, Porto 
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Fonte: Organizado pela autora (2020). 

 

 

 

 

 

Alegre - RS 

Hospital Santo Antônio (51) 3214-80808 
Av. Independência, nº 155 – 

São João, Porto Alegre - RS 

Hospital São Lucas (PUC) (51) 3320-3000 
Av. Ipiranga, nº 6690 – Jardim 

Botânico, Porto Alegre - RS  

Hospital São Pedro (51) 3339-2111 
Av. Bent Gonçaves, nº 2460 – 

Partenon, Porto Alegre - RS 

Hospital Vila Nova (51) 3245-8900 
R. Catarino Andreatta, nº 155 – 

Vila Nova, Porto Alegre - RS 

Santa Casa de Misericórdia de 

Porto Alegre 
(51) 3214- 8080 

R. Professore Annes Dias, nº 

295 – Centro Histórico, Porto 

Alegre - RS  
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Anexo 4 – Serviços Governamentais. 

Serviço 
Área 

Especializada 

Objetivo/ 

Atividades Desenvolvidas 
Como acessar serviço 

Casa de Apoio Viva Maria 

Social 

A Casa de Apoio Viva Maria é um abrigo 

protegido para mulheres em situação de 

violência. Além de moradia, oferece um 

programa de assistência integral, onde são 

desenvolvidas ações de saúde, apoio psicológico, 

social e jurídico, apoio ocupacional e 

pedagógico.  

O endereço da casa é sigiloso. 

Para ter acesso ao abrigo, a 

mulher deve primeiro ser atendida 

no serviço de saúde, na Delegacia 

para a Mulher, nos conselhos 

tutelares ou em qualquer outro 

serviço que tenha conhecimento 

desse tipo de encaminhamento. 

Centro de Referência às 

Vítimas de Violência (CRVV)  

Trata-se de um serviço do município de Porto 

Alegre, em parceria com o Governo Federal, 

criado para prestar informações e orientações às 

vítimas de violações de direitos, abuso de 

autoridade, exploração sexual e qualquer tipo de 

discriminação.  

Qualquer pessoa pode ter acesso 

ao CRVV. Por telefone, e-mail e 

pessoalmente. 

Centros de Referência 

Especializados de assistência 

Social (CREAS) 

O CREAS é uma unidade pública e estatal, que 

oferta serviços especializados e continuados a 

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 

violação de direitos (violência física, 

psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 

cumprimento de medidas socioeducativas em 

Porta de entrada e 

encaminhamento. 
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meio aberto, etc.). 

Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher 

(DEAM) 

Segurança 

Pública 

São unidades especializadas da Polícia Civil para 

atendimento às mulheres em situação de 

violência. As atividades da DEAM têm caráter 

preventivo e repressivo, realizando ações de 

prevenção, apuração, investigação e 

enquadramento legal.  

Porta de entrada e 

encaminhamento. 

Patrulha Maria da Penha 

A patrulha Maria da Penha é formada por 

policiais militares treinados, que atuam no apoio 

à mulher vítima de violência doméstica e na 

fiscalização do cumprimento das medidas 

protetivas e de segurança.  

Porta de entrada. 

Instituto Geral de Pericias 

(IGP) 

Trabalha com perícias médico-legais e 

criminalísticas, os serviços de identificação e, o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua 

área de atuação, entre outras atribuições.  

Encaminhamento. 

Centro de Apoio Psicossocial 

Realiza o atendimento através de equipe 

multiprofissional. Tendo como principais etapas 

a avaliação inicial, acompanhamento em 

consulta individual, atendimento em grupo, 

oficinas terapêuticas e atividades de reinserção 

social. 

Encaminhamento. 
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Sala Lilás  

Espaço pensado para mulheres em situação de 

violência. Com ambiente acolhedor e 

diferenciado, onde a vítima tem privacidade no 

aguardo da realização de exames. 

Encaminhamento. 

Departamento Médico Legal 

(IML)  

Fornece bases técnicas em Medicina Legal para 

o julgamento de causas criminais. É responsável 

também pela realização de necropsias em caso 

de morte violenta. Bem como, pericias em vivos, 

com atendimento a vítimas de lesão corporal, 

crime sexual e exames de corpo de delito. 

Registro de BO e 

encaminhamento. 

Núcleo Especializado de 

Atendimento às Mulheres 

Vítimas de Violência 

Doméstica e familiar 

Justiça 

Espaço de atendimento jurídico à mulher em 

situação de violência. 

Encaminhamento. 

Juizado/ Vara de Violência 

Doméstica e Familiar 

Conta com o apoio de equipe multidisciplinar e 

tem como função específica apreciar os 

processos com base na Lei Maria da Penha. 

Encaminhamento. 

Serviço de Assistência Jurídica 

Universitária  

Presta atendimento gratuito a toda pessoa sem 

condições financeiras para contratar um 

advogado. Visando a formação prática dos 

discentes do curso de Direito.  

Porta de entrada e 

encaminhamento. 

Fonte: Organizado pela autora (2020). 
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Anexo 5 - Coletivos, ONGs, Associações, Grupos e Movimentos não Governamentais especializados no atendimento as Mulheres. 

 

        Fonte: Organizado pela autora (2020). 

 

Entidade Telefone  Endereço 

Federação das Mulheres Gaúchas (51) 3084-5417 
Av. Desembargador André da Rocha, nº 216 

– Centro Histórico, Porto Alegre - RS 

Coletivo Feminino Plural (51) 3221-5298 
R. Gen. Andrade Neves, nº 159 – conj. 84 e 

85 – Centro Histórico, Porto Alegre - RS 

Ilê Mulher (51) 3225-3828 
R. Gaspar Martins, nº 216 – Floresta, Porto 

Alegre - RS 

Maria Mulher – Organização de Mulheres 

Negras 
(51) 3219-0180 

Av. Moab Caldas, nº 2035 – Santa Tereza, 

Porto Alegre - RS 

ONG Themis (51) 3212-0104 
R. dos Andradas, nº 1137 – Centro Histórico, 

Porto Alegre - RS 


