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RESUMO 
 

A violência doméstica é o resultado do poder, controle e comportamento coercitivo de um 

indivíduo em relação ao outro em um relacionamento. Esse relacionamento pode incluir 

parcerias conjugais, não matrimoniais, namoro ou qualquer outro formato de 

relacionamento. O abuso frequentemente envolve espancamentos e ferimentos repetitivos, 

abuso psicológico, agressão sexual, isolamento social progressivo e intimidação. A violência 

doméstica (VD) contra as mulheres foi identificada como um sério problema de saúde 

pública. Enfermeiros de cuidados primários geralmente desempenham um papel importante 

no gerenciamento de mulheres agredidas. Eles devem estar equipados com o conhecimento, 

treinamento e experiência necessários. O presente trabalho tem como objetivo geral 

compreender o papel da enfermagem no tratamento primário da vítima de violência 

doméstica. O presente trabalho utilizou como metodologia revisão da literatura, que abordará 

o tema com inserções de livros, artigos e revistas. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Domestic violence is the result of an individual's power, control and coercive 

behavior in relation to the other in a relationship. This relationship can include marital, non-

marital, dating and gay / lesbian partnerships. Abuse often involves beatings and repetitive 

injuries, psychological abuse, sexual assault, progressive social isolation and intimidation. 

Domestic violence (HV) against women has been identified as a serious public health 

problem. Primary care nurses often play an important role in managing battered women. They 

must be equipped with the necessary knowledge, training and experience. The present work 

has as general objective to understand the role of nursing in the treatment of the psychological 

damage of the victim of domestic violence. The present work used as literature review 

methodology, which will approach the theme with inserts of books, articles and magazines. 

 

Keywords: Primary Care; Nursing; Mental health; Domestic violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Violência doméstica, “espancamento” e “violência conjugal” são todos termos que se 

referem à vitimização de uma pessoa por um parceiro íntimo. Violência doméstica, também 

conhecida como violência contra parceiro íntimo (VPI), é definida como dano físico, sexual 

ou psicológico real ou ameaça de dano físico, sexual ou psicológico pelo atual ou ex-parceiro 

ou cônjuge (ALMEIDA, et. al, 2014). 

A complexidade da violência doméstica e seu impacto na família representam um 

grande desafio para os profissionais de saúde. A violência doméstica é um problema 

multidisciplinar que requer coordenação com o sistema jurídico (por exemplo, polícia, 

promotores e sistema judicial), o sistema social (por exemplo, assistência política, serviços 

sociais e abrigos), a comunidade em geral (por exemplo, vizinhos, famílias , amigos, escolas 

e igrejas) e a profissão de saúde (por exemplo, médicos, enfermeiras, conselheiros e 

assistentes sociais) (DELZIOVO, et. al., 2018).  

Abuso físico é definido como qualquer comportamento em que o corpo do agressor 

atinja intencionalmente o corpo de outra pessoa, de forma que haja o risco de esta ser ferida 

fisicamente como pontapés, mordidas, ameaças com facas ou outras armas (FONTANELLA, 

MAGDALENO, 2012). O abuso sexual foi definido de várias maneiras; embora seja 

categorizado como abuso físico, faz sentido diferenciar o abuso sexual de outros tipos de 

abuso físico. Do ponto de vista clínico, refere-se a qualquer atividade sexual indesejada. O 

abuso psicológico difere de maneira essencial e significativa tanto no que diz respeito à sua 

intensidade quanto em como ocorre (KIND, et. al., 2013). 

Inclui também o isolamento da vítima, deficiência induzida por exaustão, 

enfraquecimento ou incapacitação, humilhação, ultraje e ofensas. Outros autores incluem, 

adicionalmente, “violência social” e “violência econômica” nas várias formas de Violência 

Doméstica (D’OLIVEIRA, et. al., 2009). A violência contra as mulheres é um problema 

comum, mas nem um pouco aceitável.  

Mulheres que sofreram violência física, sexual ou emocional sofrem uma série de 

problemas de saúde, geralmente em silêncio. Violência baseada no gênero é amplamente 

reconhecida como um importante problema de saúde pública, tanto por causa da 

morbimortalidade aguda associada à agressão, quanto por seu impacto de longo prazo na 

saúde da mulher (HASSE, VIEIRA, 2014). Visto que os prestadores de cuidados primários, 
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incluindo enfermeiros, frequentemente são os primeiros na comunidade a encontrar a mulher 

agredida, eles devem estar equipados com o conhecimento, treinamento e experiência 

necessários para identificar o problema e administrar a paciente de maneira adequada.  

A equipe de enfermagem se dedica a uma ampla gama de tarefas práticas e intelectuais 

e a encontros sociais frequentes no trabalho, estando exposto às demandas físicas, sociais, 

emocionais e intelectuais do trabalho (PIMENTA, 2011). O enfermeiro precisa organizar um 

conjunto coerente de saberes e vivências frente a essa situação concreta de violência 

doméstica, para que o cuidado à saúde da mulher não cause mais sofrimento e angústia. 

O presente trabalho tem como objetivo geral compreender o papel da enfermagem no 

tratamento primário da vítima de violência doméstica. O presente trabalho utilizar-se-á como 

metodologia revisão da literatura, que abordará o tema com inserções de livros, artigos e 

revistas.  

O período dos artigos pesquisados será de 2000 até 2020, visando coletar dados mais 

recentes e completos sobre o assunto, isso não impede de se utilizar textos mais antigos, mas 

com relevância crucial para os dados desse trabalho. Os sites que serão referência de busca de 

artigos serão Scielo, PubMed e google Scholar, com os termos de pesquisa variando em 

“Atenção primária”, “Violência contra a Mulher”, “Enfermagem” e “Saúde Mental”. 

  

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi a revisão de literatura com método de 

revisão bibliográfica qualitativa básica, de caráter descritivo-exploratório, através de 

pesquisa bibliográfica, baseado em livros e artigos de diversos autores do período de 2000 a 

2020 (JUNG, 2003). As frases descritivas "atenção primária", "enfermagem", e "violência 

doméstica", foram cruzadas com as palavras-chave "saúde pública", "atendimento", “direito 

humano”, “saúde-mental”.  A busca limitou-se ao tema e a ao gênero feminino, no idioma 

português. 

Foram incluídos artigos originais, artigos de revisão (bibliográficos, sistemáticos e 

etnográficos) e comentários editoriais, abrangendo os seguintes tópicos: Enfermagem e 

Violência Doméstica. Artigos que não estavam de acordo com o assunto da pesquisa, ou não 

estavam disponíveis na íntegra, e repetição de estudos usado nas mesmas bases de dados, 

foram excluídos. Para revisão de literatura foram utilizadas as bases de dados: a Biblioteca de 
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Literatura Médica de Medicina On-line (Medline), via PubMed, e a ScientificElectronic 

Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americanae do Caribe (Lilacs). 

Setenta e Seis estudos foram identificados pela busca nas bases de dados. Dos 

identificados, 53 foram excluídos durante a verificação de elegibilidade para os estudos: 39 

não estavam de acordo com o assunto desta pesquisa, apesar do método de busca descrito 

acima; 7 estavam duplicando as bases de dados utilizados; e 6 não estavam disponíveis na 

íntegra. Foram selecionados 13 estudos sobre o tema que será comentado na sessão a seguir. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O tipo de pesquisa escolhida para esta pesquisa foi à revisão bibliográfica, buscando 

realizar a análise descritivo-qualitativa de estudos realizados sobre o papel da enfermagem 

na luta contra a violência doméstica, focando exclusivamente, na atenção primária oferecida 

pelos enfermeiros (JUNG, 2003). Considerando que o objetivo geral do presente artigo é 

compreender o papel da enfermagem no tratamento primário dos danos da vítima de 

violência doméstica, passa-se a expor os conceitos o tema. 

 

2.1. Breve Relato Histórico sobre a Violência Doméstica 

 

Foi por meio dos movimentos feministas em meados de 1970 que a violência contra a 

mulher foi evidenciada e ganhou uma nova tratativa, se vestindo como problema de caráter 

social. Isso desmistificou a ideia fútil e insensibilizada de que “em briga de marido e mulher, 

ninguém mete a colher”, e o Estado se permitiu meter a colher em tantos quantos 

relacionamentos abusivos, protegendo as mulheres brasileiras (ALMEIDA, et. al, 2014) 

O instituto familiar define a visão de mundo do indivíduo. Todo ser é inserido no meio 

em que vive e consequentemente na sociedade que participa, e por isto, aprende exatamente 

o que lhe doutrinado. A família do indivíduo doutrina desde seu nascimento sua forma de 

pensar, agir, crer, e seguir regras, e, portanto, a construção da identidade familiar do 

indivíduo se dá por estar interação. Além da construção familiar, o indivíduo é influenciado 

pelo que consome, assiste e lê (ALMEIDA, et. al, 2014). 

A violência psicológica é caracterizada por comportamentos sistemáticos seguindo um 

padrão particular, que objetiva a manutenção e exercício do domínio sobre a mulher. A 
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violência contra a mulher tem seu início com as dificuldades do dia a dia. No entanto, se 

evidencia com os problemas sérios, como hábitos diferentes, ou diferenças de opinião onde a 

opinião feminina é sempre menosprezada, e quando incisiva, é silenciada de forma violenta 

(D’OLIVEIRA, et. al., 2009). 

 

2.2. Preparação para prestar cuidados de enfermagem a mulheres expostas à 

VPI 

 

A violência praticada pelo parceiro íntimo (VPI) é um problema de saúde pública 

reconhecido, com tremendo impacto na saúde da mulher, tanto durante o abuso quanto muito 

depois de sua cessação. Em uma relação em que ocorre VPI, o abuso se constitui;  

 

Maus tratos físicos, psicológicos ou sexuais e / ou outros comportamentos de 

controle, como privação econômica ou espiritual, que o agressor pretende causar 

danos ou são percebidos pela vítima como causadores de danos. É um 

comportamento intencional projetado para alcançar dominação e controle no 

relacionamento.  

 

A VPI ocorre em todos os países, independentemente da condição socioeconômica, 

religião ou cultura. Ao encontrar mulheres expostas à VPI, os enfermeiros devem estar bem 

preparados para prestar-lhes cuidados de enfermagem de alta qualidade (D’OLIVEIRA, et. 

al., 2009).  

Apesar disso, estudos têm demonstrado que os enfermeiros da atenção primária à saúde 

(APS), estão mais mal preparados para detectar VPI e intervir do que os profissionais de 

outras áreas, como pronto-socorro e atendimento ginecológico. À luz de tais achados, 

atenção especial deve ser dada à melhoria do preparo dos enfermeiros na Atenção Primária 

de Saúde às vítimas de violência doméstica (ALMEIDA, et. al, 2014). 

O espancamento é um fator de risco significativo para uma variedade de problemas de 

saúde física frequentemente tratados por médicos de família. Dados de uma pesquisa 

nacional aleatória revelam que mulheres gravemente agredidas tinham quase o dobro do 

número de dias na cama devido a doenças do que outras mulheres e eram significativamente 

mais propensas a descrever sua saúde como regular ou ruim (DELZIOVO, et. al., 

2018). Lesões ou consequências de lesões por abuso, como dor, ossos quebrados, lacerações, 

trauma facial (por exemplo, mandíbulas fraturadas), lesões de tendão ou ligamento e artrite 

são geralmente acompanhadas em ambientes ambulatoriais.  
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Visto que mulheres agredidas frequentemente relatam perda de consciência não tratada 

devido ao abuso, as dores de cabeça crônicas frequentemente descritas por mulheres agredidas 

podem ser sequelas diagnosticadas de forma inadequada de dano neurológico do 

espancamento. Problemas de audição, visão e concentração não diagnosticados relatados por 

mulheres agredidas também sugerem possível trauma neurológico resultante do 

espancamento.   

 

Os sintomas e as condições associadas ao estresse e ao medo de viver com um 

parceiro abusivo resultam em queixas de saúde que colocam as mulheres agredidas 

em contato com seus provedores para doenças como síndrome do intestino irritável 

crônica, distúrbios do sono e hipertensão. Embora a supressão do sistema 

imunitário do stress crónico tem sido investigada em outras populações, o papel do 

stress na etiologia das doenças transmissíveis frequentes em mulheres maltratado e 

seus filhos não foi investigado (DINIZ, et. al., 2016).  

 

Para identificar mulheres expostas à VPI, é importante que os profissionais de saúde 

saibam que a VPI é um problema crescente e multifacetado. Problemas de saúde causados 

por VPI podem se manifestar como doenças físicas, disfunção sexual/reprodutiva e 

transtornos mentais. Além disso, viver em um relacionamento violento geralmente afeta a 

capacidade da mulher de confiar em outras pessoas (MENEGHEL, PORTELLA, 2017). 

Para melhorar a preparação dos profissionais de saúde para lidar com mulheres 

expostas à VPI, atitudes adequadas e um ambiente de trabalho de apoio são necessários. Para 

conseguir isso, deve haver treinamento adequado, suporte contínuo e tempo suficiente gasto 

com mulheres expostas à VPI (KIND, et. al., 2013).  

Apesar dos ajustes nos sistemas legais (Lei Maria da Penha, por exemplo) para 

acomodar as necessidades das vítimas de VPI, resultados de estudos recentes indicaram que 

apenas uma pequena porcentagem de mulheres expostas à VPI é identificada pela equipe de 

saúde. Os problemas de saúde associados à VPI são frequentemente tratados como problemas 

em si, e não como resultado da VPI.  

A violência contra as mulheres foi injustiçada se vista à luz da Lei 9.099/95, sendo 

essa injustiça um dos argumentos mais justificadores da Lei Maria da Penha. Só é 

considerada “grave” pela Lei 9.099/95 a lesão que tira a mulher dos seus afazeres habituais 

por mais de 30 dias. Um espancamento com várias consequências, a ponto de afastar a 

mulher de suas ocupações habituais por 20 dias, por exemplo, é considerado perante a Lei 

9.099 lesão corporal leve e enquadra-se nos chamados crimes de menor potencial ofensivo, o 

que de fato é um absurdo que impulsionou a sanção da Lei Maria da Penha.  
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A Lei Maria da Penha veio para erradicar esta situação, e por isso está em constante 

debate com o público. A mídia está sempre divulgando sobre a violência doméstica, ainda 

faltam muitos subsídios, informações e espaços para que os debates corram livremente em 

escolas, mídias, empresas, poder público. No Brasil até a entrada em vigor do Código Civil 

de 2002, ainda estava escrito que o homem era o chefe da sociedade conjugal. Assim dizia o 

Código Civil de 1916: “O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce Com a 

colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos”. 

De acordo com o Artigo 41 da Lei Nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática 

delituosa contra mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a 

relativa a vias de fato.”  Ainda que a Lei Maria da Penha tenha por finalidade proteger a 

mulher, acabou por cunhar este novo conceito de família, independentemente do sexo dos 

parceiros. A entidade familiar ultrapassa os limites da previsão jurídica para abarcar todo e 

qualquer agrupamento de pessoas onde permeie o elemento afeto. 

A Lei, ao afirmar que a mulher está sob o seu abrigo, sem distinguir sua orientação 

sexual, assegura proteção tanto às lésbicas como às travestis, às transexuais e aos 

transgêneros do sexo feminino que mantem relação intima de afeto em ambiente familiar ou 

de convívio a Lei busca a preservação plena da dignidade da pessoa humana, fazendo valer o 

gênero alegado pela pessoa vitimada. 

Consequentemente, quando o abuso não é detectado, as mulheres podem vivenciar uma 

vitimização secundária e o sofrimento do atendimento. Resultados de estudos mostraram que 

a equipe de saúde muitas vezes carece de conhecimento relevante, tem incerteza sobre como 

perguntar, está preocupada em violar a integridade da mulher ou não tem certeza sobre qual 

intervenção deve ser implementada uma vez que a VPI seja confirmada (ALMEIDA, et. al, 

2014).  

 

2.3. O Papel da Enfermagem na Atenção Primária das Vítimas de Violência 

Doméstica 

 

Segundo exposto nos estudos aqui analisados, os sentimentos de culpa e vergonha, o 

isolamento e, principalmente, o estigma parecem ser os principais obstáculos para que as 

mulheres verbalizem essa situação. Uma experiência estigmatizada resulta, portanto, da 
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vergonha das mulheres de serem reconhecidas pela sociedade como agredidas e maltratadas 

por parceiros íntimos, o que as colocaria em situação de inferioridade e desvantagem social. 

O Ministério da Saúde do Brasil reconhece a importância da atenção básica no 

processo de identificação das mulheres em situação de violência e também defende que o 

vínculo estabelecido entre pessoas / famílias / grupos e profissionais / equipes favorece a 

construção de relações afetivas e de confiança entre a usuária de saúde e a trabalhador de 

saúde, o que facilita a promoção da saúde e prevenção de agravos (BRASIL, 2005) . 

Para desenvolver ações de cuidado à mulher em situação de violência, o enfermeiro 

utiliza alguns facilitadores como escuta atenta, empatia e vínculo para acolher essas mulheres, 

além dos dispositivos técnico-assistenciais no serviço de saúde. Acolhê-los é entendido como 

atitude e prática que promove a construção da confiança e do comprometimento dos usuários 

com as equipes e serviços, visando à resolução das respostas aos problemas identificados por 

meio da escuta. Esse pressuposto embasa uma prática de cuidado mais assertiva às mulheres 

em situação de violência (VIEIRA, 2009) .  

Segundo o estudo realizado por Medina (et. al 2011) as limitações apontadas pelos 

enfermeiros para atuar em situações de violência de gênero incluem: falta de capacitação 

profissional para o enfrentamento da temática, marcada por sentimento de despreparo; falta de 

tempo por sobrecarga de trabalho; a dificuldade do profissional em reconhecer e lidar com a 

situação de violência, dada sua complexidade; baixa eficiência dos serviços da rede de 

atenção à saúde; e o sentimento de impotência do profissional diante da gravidade e 

complexidade que envolve a violência. 

Na busca de uma resolução, ou mesmo na identificação de situações de violência, 

deve-se utilizar uma escuta qualificada para se obter mais informações sobre, por exemplo, as 

condições de saúde, moradia e educação da mulher e de seu grupo familiar. A partir do 

diálogo aberto e de confiança entre profissional e usuária, é formado um vínculo que 

possibilita a identificação por meio da fala da mulher, estabelecendo-se assim a porta de 

entrada para o diagnóstico e para a tomada de medidas preventivas junto à mulher (GOMES, 

2009).  

Além disso, ressaltamos que é por meio do cuidado de enfermagem que se aplica a 

escuta qualificada, sendo este o principal instrumento disponível para perceber as situações 

em que a mulher está envolvida quando ocorre a violência, permitindo, pelo vínculo criado 

entre a enfermeira e a mulher, a resolução do problema.  
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A empatia é um dos mecanismos do cuidado humanizado e é necessária para o 

tratamento das queixas físicas, a construção do vínculo e a oferta de atenção efetiva, gerando 

encaminhamentos, orientações e, possivelmente, prevenindo a reincidência da violência. Para 

compreender os motivos que levaram a mulher à situação de violência e às vezes permanecem 

nela, o objetivo dos profissionais deve ser compreender as vivências e sentimentos da usuária 

do serviço de saúde (SILVA, et. al. 2013).  

 

Às vezes, por ser frequente, a violência passa despercebida pelos profissionais de 

saúde, resultando em sua continuação e na ocorrência de novos casos. Portanto, os 

programas de erradicação da violência não dão certo devido à subnotificação dos 

casos, ao descaso dos profissionais, ao despreparo e até mesmo à falta de demanda e 

confiança dos usuários dos serviços de saúde na busca de socorro, esgotando os 

cofres públicos de resultado da aplicação incorreta dos recursos disponíveis para a 

prevenção da violência (GOMES, 2009).  

 

Além da abordagem iniciada pelo cuidado humanizado, os enfermeiros revelaram que 

sua atuação no contexto da violência de gênero se dá por meio do encaminhamento das 

mulheres para a rede de atendimento. Em sua atuação, porém, esses profissionais enfrentam o 

desafio de mostrar às mulheres seus direitos e os apoios de que dispõem para enfrentar a 

situação (SILVA, et al, 2013).  

Nesse enfrentamento, o enfermeiro deve buscar recursos junto a todos os profissionais 

qualificados de outras áreas para auxiliá-lo na resolução dessa situação. A tomada de decisão 

e a resolução de casos de violência exigem o envolvimento de diversos setores, como saúde, 

assistência social, segurança pública, educação, justiça e psicologia.  

Posto isto, a supervisão adequada do enfermeiro na Atenção Primária de Saúde e 

políticas adequadas em todo o país podem se mostrar eficazes na identificação das mulheres 

expostas à VPI no momento de seu encontro. Em sua análise de conceito de cuidado, 

Cutcliffe e McKenna (apud COVOLAN, et. al. 2011) definiram elementos críticos do 

cuidado: atenção séria, preocupação e prover e conhecer os pacientes. Ter respeito pelos 

pacientes deve estar presente para que o cuidado aconteça. 

No caso de encontrar mulheres expostas à VPI, preparação suficiente requer 

conhecimento e experiência para identificar as vítimas de VPI e implementar as intervenções 

de enfermagem corretas. Essas intervenções podem incluir o fornecimento de informações 

corretas sobre os recursos disponíveis e acompanhamentos na forma de consultas de rotina 

ou ligações telefônicas (MENEGHEL, PORTELLA, 2017).  
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Walton-Moss e Campbell (apud DINIZ, et. al., 2016) também apontaram a importância 

de coordenar diferentes intervenções, uma vez que as mulheres expostas à VPI 

frequentemente ficam isoladas como resultado do comportamento controlador dos 

abusadores. Para isso, é necessária uma abordagem integrada para a preparação do sistema 

de saúde, bem-estar e justiça. 

Uma vez que a VPI é comum e tem profundo impacto na saúde da mulher e da criança, 

os profissionais de atenção primária à saúde devem se tornar competentes para identificar as 

vítimas da VPI e oferecer-lhes as intervenções adequadas. A VPI no contexto da APS 

(Atenção Primária de Saúde) só recentemente foi mais bem explorada. Estudos exploraram o 

efeito da educação no contexto da APS, mas faltam estudos que incluam enfermeiras 

distritais em centros de atenção primária à saúde (APS) (KIND, et. al., 2013).  

Assim, compreender as necessidades educacionais dos enfermeiros seria valioso para a 

formulação de programas educacionais para enfermeiros que atuam na APS. O aumento da 

preparação nesse grupo é essencial, porque os enfermeiros na APS são fundamentais para a 

identificação de mulheres expostas à VPI, pois seu trabalho com famílias e mulheres de 

todas as idades, muitas vezes por longos períodos em um momento, apresentaria a elas 

amplas oportunidades de detectar VPI e intervir (FONTANELLA, MAGDALENO, 2012).  

 

Ao avaliar as mulheres, os enfermeiros devem estar cientes de que alguns dos 

seguintes sinais físicos de lesões podem estar relacionados à violência doméstica: 

Hematomas no peito e abdômen; Lesões múltiplas; Lacerações menores; Tímpanos 

rompidos; Atraso na procura de atendimento médico; e Padrões de lesões repetidas 

(HASSE, VIEIRA, 2014) 

 

No entanto, é algumas mulheres não apresentam lesões físicas. É mais provável que 

apresentem problemas como: Uma doença relacionada ao estresse; ansiedade, ataques de 

pânico, estresse e / ou depressão; abuso de substâncias químicas, incluindo tranquilizantes e 

álcool; dores de cabeça crônicas, asma, dores vagas e dores; dor abdominal, diarreia crônica; 

disfunção sexual, corrimento vaginal; dor nas articulações, dor muscular; distúrbios do sono 

e alimentação; tentativas de suicídio, doença psiquiátrica; ou problemas ginecológicos, 

abortos espontâneos, dor pélvica crônica (MENEGHEL, PORTELLA, 2017). 

Se os enfermeiros pensam que uma mulher sob seus cuidados pode estar sofrendo de 

violência doméstica, o detalhamento do questionamento dependerá de quão bem eles 

conhecem a mulher e quais indicadores observaram (TERRA, et. al., 2011). Os enfermeiros 

devem começar com questões amplas, tais como: 'Como estão as coisas em casa?'; 'Como 
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você e seu parceiro estão se relacionando?', 'Há algo mais acontecendo que pode estar 

afetando sua saúde?'. Signorelli, (et al, 2011, p. 15) esclarece que, 

 

Perguntas específicas relacionadas a observações clínicas podem incluir: “Você 

parece muito ansioso e nervoso. Está tudo bem em casa?”, “Quando vejo 

ferimentos como este, me pergunto se alguém poderia ter machucado você?”, “Há 

mais alguma coisa sobre a qual não conversamos que possa estar contribuindo para 

essa condição?”, “Há momentos em que você tem medo de seu parceiro?”, “Você 

está preocupado com sua segurança ou com a segurança de seus filhos?”, “A 

maneira como seu parceiro o trata faz você se sentir infeliz ou deprimido?”, “Acho 

que pode haver uma ligação entre sua doença e a maneira como seu parceiro a 

trata. O que você acha?” (SIGNORELLI, et. al., 2011). 

 

A resposta da equipe de enfermagem às mulheres nessas circunstâncias pode ter um 

efeito profundo em sua disposição de se abrir ou de buscar ajuda. Algumas respostas para 

auxiliar na comunicação bem-sucedida nessas circunstâncias podem incluir. Por exemplo, 

ouvir: ser ouvida pode ser uma experiência fortalecedora para uma mulher que foi abusada.  

Comunicar crença: "Isso deve ter sido muito assustador para você." Validando a 

decisão de divulgar: "Deve ter sido difícil para você falar sobre isso." " Estou feliz 

por você ter me falado sobre isso hoje." Enfatizando a inaceitabilidade da 

violência: “Você não merece ser tratado assim”. Os enfermeiros devem evitar 

respostas que prejudiquem as ações da mulher, tais como: "Por que você fica com 

uma pessoa assim?"; "O que você poderia ter feito para evitar a situação?"; "Por 

que ele bateu em você?" (SIGNORELLI, et. al., 2011). 

 

Os enfermeiros podem desempenhar um papel importante no trabalho em prol da 

criação de uma comunidade livre de violência, mas devem primeiro se informar. Eles devem, 

então, insistir que as organizações nas quais trabalham aceitem essa responsabilidade e 

trabalhem juntas para criar ambientes que apoiem as pessoas que sofrem violência doméstica. 

Há uma crescente conscientização e compromisso no nível do departamento de saúde 

para lidar com os custos pessoais, sociais e econômicos do abuso / violência, então é hora de 

os enfermeiros agirem e garantirem avanços sérios na melhoria da saúde de todas as 

comunidades. 

Entende-se que para uma assistência humanizada e qualificada é necessária a 

capacitação constante de todos os profissionais que atuam no centro de saúde, bem como as 

boas condições das instalações da UBS e equipamentos e recursos suficientes. Porém, a 

efetividade da assistência é alcançada por meio do planejamento das ações que serão 

oferecidas aos usuários, bem como da adoção de medidas conjuntas entre profissionais de 

saúde e usuários para o alcance dos objetivos do planejamento. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da intervenção primária é prevenir a ocorrência de um evento prejudicial à 

saúde. A prática de atenção primária fornece um ambiente no qual as mulheres podem 

desenvolver um relacionamento contínuo com seus provedores de cuidados de saúde, onde 

se sintam seguras para discutir a VPI e possíveis opções para melhorar suas vidas. A saúde e 

a segurança das mulheres poderiam ser melhoradas dramaticamente se os prestadores de 

cuidados primários estivessem preparados para avaliar, intervir e encaminhar adequadamente 

as mulheres que estão em relacionamentos violentos.  

Mulheres agredidas que não são identificadas ou que não recebem intervenções 

adequadas aumentam os problemas de saúde em comparação com mulheres que não são 

agredidas. As necessidades relacionadas à saúde não atendidas resultam em aumento de 

visitas ao pronto-socorro, hospitalizações e uso de unidades de saúde ambulatoriais. 

A violência por parceiro íntimo se apresenta em muitas formas na prática de cuidados 

primários e, portanto, todos os pacientes devem ser questionados rotineiramente sobre o 

abuso como parte de qualquer avaliação de saúde, não apenas aqueles que apresentam 

ferimentos ou história de ferimentos. A triagem de avaliação de abuso deve ser concluída a 

cada visita, pois os pacientes podem relutar em revelar VPI quando questionados pela 

primeira vez ou seu status de abuso pode mudar entre as visitas.  

O papel do prestador de cuidados primários em intervir no espancamento é apoiar as 

decisões das mulheres sobre o relacionamento e com o paciente, revisar as opções e 

desenvolver um plano de segurança. As opções das mulheres incluem permanecer no 

relacionamento e obter tratamento para o agressor, encaminhamento para grupos de apoio e 

programas de defesa da mulher ou término do relacionamento. Algumas mulheres podem já 

ter terminado o relacionamento antes de procurar atendimento médico.  

Os profissionais de saúde precisam estar cientes de que as mulheres correm maior 

risco de sofrer feminicídio depois de terminar ou abandonar um homem abusador. Identificar 

os perigos e ajudar as mulheres a desenvolver uma resposta estratégica ajudará a reduzir o 

risco de perigo, independentemente de a mulher permanecer ou não no relacionamento. 

Conhecer os limites e potencialidades da prática assistencial do enfermeiro é questão 

que subsidia o planejamento de ações para transformar e potencializar as fragilidades acima 
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destacadas, incluindo a revisão do modelo assistencial de atenção e as diretrizes que 

embasam as práticas de cuidado em saúde e enfermagem. 
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