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Introdução: O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2019 foram 

registrados 263.067 casos de lesão corporal dolosa contra mulheres, contabilizando um 

registro de violência doméstica a cada 2 minutos, e que nos casos de feminicídio, 88,8% dos 

casos o autor foi o companheiro ou ex-companheiro¹. O Anuário buscou enfatizar que, 

quando o feminicídio decorre da violência doméstica é, em geral, o desfecho de uma série de 

outras violências já experimentadas no âmbito da relação afetiva, mas que muitas vezes a 

mulher não denuncia. Fazendo assim, referência ao ciclo de violência e ao que está no cerne 

da mesma, caracteriza as três fases que o compõem: “acumulação de tensão” representada por 

brigas e agressões verbais constantes; “explosão”, onde ocorrem as agressões físicas, 

momento em que usualmente a mulher busca por cuidados nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e, em alguns casos, realiza a denúncia formalizada e por fim a fase da “lua de mel”, em 

que o agressor mostra arrependimento e implora perdão levando a mulher a retirar as 

denúncias, podendo culminar tanto no recomeço do ciclo quanto concretizando-se o 

feminicídio². Diante dos dados apresentados, é possível perceber que a Atenção Primária à 

Saúde (APS) possui um papel relevante no ciclo da Violência, haja vista que durante a fase de 

“explosão” a mulher busca atendimento nas UBS. A UBS é um local de referência do cuidado 

para a população que compõe o território adscrito. Segundo, a Politica Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), as unidades devem atender seus usuários de forma integral e resolutiva de 

acordo com as demandas da população³. A APS é a coordenadora do cuidado e porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde brasileiro, de modo que uma de suas responsabilidades é 

executar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM – 2004), que 

tem como um de seus objetivos específicos: promover a atenção às mulheres em situação de 

violência doméstica e sexual, de forma que os profissionais tenham capacidade técnica para 

atuar nos serviços desenvolvendo tais ações de saúde4. Nesse sentido, esta pesquisa, visando 

o modus operandi do profissional de saúde da APS, propôs-se a reunir elementos para a 

construção de uma tecnologia leve/dura em formato de folder, que tem em seu conceito ser 

uma ferramenta de “razão instrumental” representando, assim, um saber tecnológico e um 

modus operandi, para auxiliar estes profissionais na assistência integral às mulheres em 

situação de violência5. Objetivos: Construção de uma tecnologia leve/dura para auxiliar 

profissionais da saúde atuantes na atenção primária na assistência às mulheres em situação de 

violência Métodos: Trata-se de uma pesquisa de desenvolvimento metodológico para a 

construção de uma tecnologia leve/dura em formato de Folder. O processo de construção da 

tecnologia seguiu as seguintes etapas: sistematização do conteúdo, através de uma revisão de 

literatura, em materiais que tivessem sua publicação entre 2008 e 2018, nas bases eletrônicas 

da U.S. National Library of Medicine and the National Institutes Health (PubMed), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library On-line (SciELO); seleção da 

identidade visual e ilustrações. Critérios editoriais utilizados: tipo de fonte, tamanho de letra e 

espaçamento entre linhas e palavras; Composição do conteúdo baseou-se nos seguintes 

manuais: “Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres”, 2016; “Violência 

Intrafamiliar: Orientações para Prática em serviço – Cadernos da Atenção básica – n°8”, 

2002, ambos fornecidos pelo Ministério da saúde e o manual “ Mulher adolescente/ Jovem em 
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situação de violência: propostas de intervenção para o setor saúde”, de 2007, desenvolvido 

pela Secretaria Especial de Politicas para Mulheres, do Brasil. Resultados: O folder, 

denominado “Caminhos para assistir à mulher em situação de violência: guia para 

profissionais da Atenção Básica”, em sua versão preliminar, constitui-se em um material 

impresso em folha A4, com três dobras, tendo conteúdo em cada uma das dobras, frente e 

verso, com a seguinte dimensão: 29,7 cm de comprimento e 21 cm de altura. A revisão de 

literatura nas bases de dados encontrou 14 materiais que apresentavam conteúdo relevante, 

resultando assim em 4 categoriais para orientação dos profissionais, vindas do levantamento 

geral dos conteúdos pertinentes, sendo estas: Postura profissional e o que esperar; 

Identificação de sinais e sintomas; Perguntas para iniciar o diálogo; Desenvolvendo o diálogo 

Resultados e Discussão: Na primeira categoria, denominada “Postura profissional e o que 

esperar” é são sinalizados alguns atributos como essenciais para os profissionais 

desenvolverem de forma satisfatória a assistência às em situação de violência, como: Despir-

se de julgamentos e concepções sobre os motivos da violência e o porquê da mulher se 

submeter a estas condições; Possuir uma postura acolhedora e que favoreça a escuta; 

Assegurar a privacidade e confidencialidade do relato, sendo compartilhado apenas com a 

equipe de saúde; Deixar sempre evidente que respeita e valoriza suas escolhas e não ajuda. No 

contínuo do guia encontramos o item “Sinais e sintomas” onde se encontram elencados os 

sinais comportamentais e sintomas apresentados pela usuária. Na categoria três, “Perguntas 

iniciais”, são apresentados exemplos de perguntas para começar a abordagem de forma 

humanizada. No ultimo tópico, “Desenvolvendo o diálogo”, procura guiar o profissional 

durante a conversa com a usuária de uma forma que o auxilie no reconhecimento geral do 

contexto vivenciado por ela, como deve proceder em suas orientações e como deve se dar o 

seu acompanhamento após este primeiro contato Conclusão/Considerações Finais: Os dados 

apresentados neste resumo refletem apenas os casos que chegaram a ser registrados, contudo, 

é inegável a realidade de que muitos outros casos não saem das sombras da residência onde 

ocorrem. Porém, essa mulher que sofre agressões em algum momento irá recorrer ao posto de 

saúde de sua rua. Portanto, é inegável a potência de ação dos profissionais da Atenção 

Primária diante da luta contra a violência doméstica e o seu poder de promover a saúde da 

mulher que vive em situação de violência, de modo que, mesmo que este estudo tenha 

encontrado muitos relatos de profissionais que afirmam não saber como assistir uma mulher 

em situação de violência, foi possível estabelecer contato com uma boa quantidade de 

pesquisas que mostram como essa assistência pode se desenvolver. Assim sendo, este guia 

apresenta-se como um protótipo de uma ferramenta que pode ser melhor elaborada para, 

então, ser utilizada na divulgação de informações e conhecimentos que auxiliem a Atenção 

Primária a se fortalecer como agente imprescindível no combate à violência doméstica. 
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