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Saúde das Mulheres



Saúde das Mulheres e violência 



Tópicos que serão abordados

Políticas de Atenção Integral à Saúde das Mulheres;

(In)Visibilidade da violência contra as mulheres, em 
especial a doméstica; 

Aspectos ético-político da importância do acolhimento às 
mulheres.
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“A violência contra as 
mulheres é um 

problema de enormes 
dimensões e que 

resulta em amplas 
consequências para a 
saúde. É um problema 
que o setor de saúde 

tem que abordar.” 
Carissa F. Etienne, 

Diretora, OPAS/OMS



▪ VCM - forma extrema de desigualdade de gênero;

▪ Problema de saúde pública e de direitos humanos -
atinge grande número de mulheres;

▪ Região das Américas - ao longo da vida, 1 em cada 3 
mulheres sofre VD (parceiro íntimo) ou VS (outra pessoa 
que não seja o parceiro);

▪ Mulheres pertencentes a grupos em condição de 
vulnerabilidade  têm maior risco.

O que orienta os organismos internacionais?



Necessidade urgente de abordar o tema

▪ Consequências profundas e duradouras para a saúde: lesão
física, gravidez indesejada, aborto, IST (infecção pelo
HIV/AIDS), saúde mental (depressão, ansiedade, baixa
autoestima, disfunção sexual, etc.);

▪ Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Meta:
eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e
a menina no âmbito do objetivo da igualdade de gênero;

▪ Sistema de saúde - 38 Estados Membros da OPAS aprovaram a
Estratégia e Plano de Ação para o Reforço do Sistema de
Saúde para Abordar a Violência contra a Mulher 2015-2025
(10/2015) .



Brasil

▪ Cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos;

▪ Parceiro (marido, namorado ou ex) - responsável por mais de
80% dos casos reportados; (Mulheres Brasileiras nos Espaços
Público e Privado (FPA/Sesc, 2010);

▪ 63% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, que
“casos de violência dentro de casa devem ser discutidos
somente entre os membros da família”. E 89% concordam que
“a roupa suja deve ser lavada em casa”, enquanto que 82%
consideram que “em briga de marido e mulher não se mete a
colher”. Tolerância social à violência contra as mulheres (Ipea,
2014).

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/tolerancia-social-a-violencia-contra-as-mulheres-ipea-2014/


Na saúde

• Duas em cada três pessoas atendidas no SUS em razão de
violência doméstica ou sexual são mulheres; e em 51,6% dos
atendimentos foi registrada reincidência no exercício da
violência contra a mulher;

• O SUS atendeu mais de 70 mil mulheres vítimas de violência
em 2011 – 71,8% dos casos ocorreram no ambiente
doméstico. Mapa da Violência 2012: Homicídios de Mulheres
no Brasil (Cebela/Flacso, 2012).

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/mapa-da-violencia-2012-atualizacao-homicidios-de-mulheres-no-brasil-cebelaflacso-2012/


SINAN

▪ Atendimentos pelo SUS, (2014) - 85,9 mil meninas e mulheres
vítimas de violência exercida por pais, parcerios e ex-
parceiros, filhos, irmãos: agressões de tal intensidade que
demandaram atendimento médico.

▪ Estima-se que 80% dos atendimentos de saúde no País são
realizados pelo SUS; assim, um total estimado de 107 mil
meninas e mulheres devem ter sido atendidas em todo o
sistema de saúde do País, vítimas de violências domésticas.

▪ https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulh
eres.pdf



Como saber no serviço 
de saúde?



2002

é toda ação ou omissão que
prejudique o bem-estar, a
integridade física, psicológica
ou a liberdade e o direito ao
pleno desenvolvimento de
outro membro da família.



Duas leis

▪ Lei nº 10.778/2003 - estabelece a
notificação compulsória dos casos de
violência contra a mulher que for atendida
em serviços de saúde, públicos ou
privados;

▪ Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha -
define a violência “doméstica e familiar 
contra a mulher” como qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. 



Tipos de violência doméstica e familiar

▪ Psicológica - xingar, humilhar, ameaçar, intimidar...

▪ Física: bater e espancar; empurrar, atirar objetos, sacudir...

▪ Sexual: forçar relações sexuais quando a mulher não quer ; 
fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não 
quer...

▪ Patrimonial: controlar, reter ou tirar dinheiro dela; causar 
danos de propósito a objetos de que ela gosta; destruir, reter 
objetos...

▪ Moral: fazer comentários ofensivos na frente de estranhos 
e/ou conhecidos; humilhar a mulher publicamente...



Questões para reflexão

Como se dá o atendimento das mulheres em suas Unida. Codes?

Será que as questões relacionadas à violência podem ser 
expressar no momento de um atendimento?

De que forma o olhar centrado na doença tem contribuído para o 
modelo que reproduzimos, fazendo sempre as mesmas questões 
de forma padronizada?

Quais podem ser as ações específicas dos profissionais de 
serviços de atenção primária em relação ao problema da 
violência doméstica contra as mulheres?
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