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A Seeretaría da Saúde do Estado da Bahia e o Enfrentamento da Violencia contra' 
Mulher. 

As diversas tipologias de violências praticadas contra a mulher causam impactos na 

saúde, tanto física quanto mental, podendo gerar quadros de depressão, síndrome do 

pânico, ansiedade, uso e abuso de álcool e outras drogas, distúrbios psicossomáticos, 

suicídios, além da gravidez indesejada e do risco de contaminação por Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, entre elas, <> HIV, quando há ocorrência da violência sexual.' 

As mulheres em situação de violência frequentam com assiduidade os serviços de saúde 

e em geral, são chamadas de poliqueixosas, pois apresentam múltiplos sintomas 

(traumatismos em diferentes regiões do corpo, várias manifestações de dor, hipertensão, 

etc.), mas cujos exames não revelam nenhuma anormalidade que justifique as queixas. O, 
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resultado é que as intervenções terminam por mostrar respostas insuficiente$ ,dos 
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serviços de saúde para as necessiàadesdas mulheres. Uma vez que â situação de, 

violência não se extingue, suas repercussões sobre o adoecimento do corpo ou o 

sofrimento mental ressurgem e voltam a pr~ssionar os serviços paranovas intervenções 

(Schraiber et aI., 2002). 

Sendo assim, o Enfrentamento das Viqlências, no âmbitp ,da Seçretaria dei Saúde do 

Estado dà Bahia (SESAB), vém sendo estruturadp em ações ,de promoção, prevenção e 

atenção nos diversos níveis de complexidade e em iniciativas de articulação em rede. 

Assim, foi inserida na Dire~oria de G~stão do Cuidado (DGC) I Superintendência de 

Atenção Integral à Saúde (SAIS), a Área Técnica Violência & Saúde (ATV~), que vem em 

processo de implântação e estruturação desde 2010, com intensificação e consolidação a 

partir do mês de junho de 2011. " ' • 
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Esta Área Técnica vem sendo impulsionada com ações e projetos, no fortalecimento da 
. . 

rede de atenção a pessoas em situação de violência, transversalizando a temática entre 

as distintas Áreas Técnicas por Ciclo de Vida e Gênero e Grupos Vulneráveis, realizando 

ações de Educação Permanente com profissionais e fornecendo apoio matricial aos 

municípios, além de atuar na articulação intra e intersetorial, destacando a participação no 

Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 

no Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e no GT da Rede de 

Articulação da Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência. 

De acordo com os sistemas de informação utilizados, na saúde, para medir a morbidade 

por violências (violência sem óbito), o Sistema de Internação Hospitalar SIH e o Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação SINAN, em 2011, na Bahia foram internadas nos 

hospitais da rede pública/própria, filantrópica e conveniada do SUS, 745.883 pessoas, das 

quais 460.768 (61,77%) mulheres. Os int!3rnamentos hospitalares devidq às causas 

externas somaram 54.216 (7,23%), entre os quais 15.521 (28,63%) foram internamentos 

de mulheres vitimas· de violências' e acidentes. Destes, as agressões/tentativas de 

homicídios somaram 9.891 (18,88%). 

Já os dados sobre violência doméstica ou familiar, registrados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação Compulsória - StNAN no Estado da Bahia, no período de 2009 

e 2012, apontam para 7.322 (61,46%) casos de violência sofrida por mulheres. A maior 

proporção de notificações ocorreu entre mulheres de 20 a 34 anos (40,85%), seguidas 

pelos grupos de 35.a 49 anos (18,64%) e de 15 a 19 anos (14,97%). Os principais meios , 

utilizados na agressão foram a força física e o espancamento (48, 12%), a ameaça 

(14,26%), objeto pérfuro-contundente (12,36%) e a arma de fogo (8,52%). Na maior parte 

dos casos (76,13%) registrados, a viQlência foi físiq:l, seguindo-se a violência moral 
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(23,67%) e asexual (12,43%}.Quanto à situação conjugal, :?5,~Q% das vítimas afirmaram. 

ser solteiras: 15,10% eram casadas ou viviam em união estável, más 14,90% dos 

registros não trazem a informação sobre a situação conjugal. 

A ficha de notificação da violência doméstica e sexual foi inserida através do sistema 

SINANNET no ano de 2009, pelo Ministério da Saúde (MS), Secretária de Vigilância à' 

Saúde (SYS). Esse sistema denominado de Vigilânçia da \/io'ênciadoméstiqa elou Sexual 



permite identificar a situação epidemiológica da violência doméstica e/ou sexual dos 

municípios dos estados brasileiros. A partir desse ano (2009), até essa data, junho de 

2012 foi efetuado 13.304 registros pelos municípios do estado da Bahia, sendo que, a 

população feminina foi a mais afetada e onde ocorreu a maior proporção dos casos 

notificados (62,0%) contra (38,1%) da população masculina. 

Com relação à tipologia da violência e o sexo feminino, o tipo de violência mais prevalente 
, .·i, ,. 

foi à violência física (59,6%) seguida da violência psicológica e moral (19,7%) e Violência 

sexual (10,3%). 

De acordo com os sistemas de informação utilizados, na saúde, para medir a morbidade' 

por violências (violência sem óbito), o Sistema de Internação Hospitalar SIH e o Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação SINAN, em 2011, na Bahia foram internadas nos 

hospitais da rede pública/própria, fiI:!ntrópicae conveniada do SUS, 745.883 pessoas, das· 

quais 460.768 (61,77%) mulheres. Os, internamentos hospitalares devido às causas 

externas somaram 54.216 (7,23%), entre os quais 15.521 (28,63%) foram internamentos 

de mulheres vitimas de violências e acidentes. Destes, as agressões/t~ntativas de 

homicídios somaram 9.891 (18,88%). 

A rede de saúde do estado da Bahia consta de 186 CAPS· (Centro de Atenção .. 

Psicossocial), 2933 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e 553 Hospitais Geral, disti"ibuídos 

entre os 417 municípios, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES). Todos esses serviços devem prestar o atendimento à mulher em situação 

de violência, contudo o receio em trabalhar com :a temática da violência e a falta de 

conhecimento técnico páraidentificação e acompanhamento por parte dos profissionais 

de saúde acabam dificultando esse processb. Prova disso,ié que apesar da lei 10.778 que 

estabelece a notificação compulsória nos casos de violência praticados contra a mulher" 

atendida nos serviçospublicos e privados de saÚde, os números ainda são escassos. 

A fim de ampliar e con~olidar a rede de Serviços de Saúde especializados que prestam 

atendimento às mulheres e adolescentes em situação de violência, a SESAB vem 

realizando ações por meio de convênios firmados com o Ministério da Saúde, 

contempla'ndoinunicípios'corncontingente popUlacional de mais de 100,000 habitantes e 

com índices de violências mais elevados. Sabe-se que a inexistência de Serviços co"',,,"""::· ~ 
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principalmente no interior do estado, dificultam o atendimento das mulheres e o ace'; a o~ 
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outros Serviços complementares. 

Salientamos, nesse sentido a inclusão no Programa Bahia Saudável para o PPA 2102-

2015, compromisso 04 - "Promover o cuidado integral ao ser humano no curso da vida, 

considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas 

geracionaís e,m .saúde no âmbito do, SUS" com a entrega relacionada à violência", 

Implantação da Rede de Atenção' a Mulheres em Situação de Violência Sexual' e lou 

doméstica. tendo como meta até o final de 2015 a implantaçãO de 12 Serviços 

Especializados. 

No que se refere ao atendimento à mulher em situação de violência, a SAIS I SESAB, 

vem realizando ações por meio de convênios firmados com o Ministério da Saúde em 

consonância com a Política para Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da 

Violência Doméstica e Sexual, a saber: 

.1°) Implantação I Implementação de Ações de Atenção a Mulheres e 

Adolescentes em Situação de Violência Doméstica e Sexual e Articulação em, 

Rede dos Serviços. 

Tal Projeto contemplou os seguintes municípios: Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Itabuna. 

Juazeiro, Lauro de Freitas,' Salvador, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Vitórià da 

Conquista, tendo como critérios a alta incid~ncia de violências e contingente populacional 

de mais de 100.000 habitantes. 

Para a consecução dos objetivos e metas propostos no referido Projeto, seguem 
" ;: 

algumas atividades realizadas para profissionais, 

.11 Encontro Estadual para Sensibilização de Gestores e Profissionàis de Saúde para 

Implantação I Implementação da Atenção a Mulheres e Adolescentes em Situação I 

Risco de Violência Doméstica e Sexual e Articulação dos Serviços em Rede; 

• Treinamento para Profissionais de Saúde - "Atenção a Mulheres e Adolescentes em 

" Situação ,ge, Violência Doméstica e Sexual". Este treinamento teve como objetivos;" 
.. . , . 
Contribuir para a melhoria da atenção a mulheres e adolescentes em situação de 

violência doméstica e sexual em 10 municípios do estado da Bahia e treinar 



saúde para implantação I implementação da atenção a mulheres e adolescentes 

em situação de violência doméstica e sexual; 

oElaboração do Plano de Ação Integrado para Atenção a Mulheres e Adolescentes em 
Situação de Violência Doméstica ou Sexual; 

eEiaboraçãb' de Instrumento de Diagnóstico Situacional da Atenção' a Mulheres e 
Adolescentes em Situação I Risco de Violência Doméstica e Sexual. 

oRealização de visitas técnicas aos municípios de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, 
Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e 
Vitória da Conquista com vistas ao monitoramento das ações implementadas; 

.', . ' .. ' 

.iO) "Projeto Superando Barreiras para prover atenção integral à mulher em 

situação de violência sexu~I". 

o referido projeto visa a Implantação de Serviços' Especializados para o Atendimento à 

Mulher em Situação de Violência Sexual e na oportunidade, contemplou quatro Unidades 

Hospitalares: Hospital João Batista Caribé, Maternidade Albert Sabin, Materdidade Tsylla 

Balbibo e Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA). Este último já funciona como 
. .' , .' . . . '. . '. .' . '. 

unidade de referência, realizando inclusive aborto legal, entretanto passa por processo de 

qualificação. 

Está previsto que cada Serviço oferte um acompanhamento especializado, através de 

uma equipe multiprofissional composta por médicas, enfermeiras, assistentes sociais e 

psicólogas, realizando diversas ações desde o acolhimento até acompanhamento médico 

e psicossocial, além do fornecimento da contracepção de emergência, prevenção de AIDS 

e outras doenças sexualmente transmissíveis, Dessa forma, a pessoa em situaçã~ de' 

violência sexual encontrará nesse Serviço o atendimento necessário e integral. 

Atualmente, existem 10 serviços de saúde que prestam atendimento à mulher em 

situação de violência no estado, contudo, apenas o instituto de Perinatalogia da Bahia 

(IPERBA)' e o Hospital Municipal EsaÚ Matos, 'localizados em Salvador e' Vitória da 
. . . . 

Conquista" respectivamente realizam o aborto legal. Salien'tamos que mUitos' necessitam' 

de ajustes e passam por processo de qualificação, pois não dispõem de todas as 

ferramentas necessárias para prover o atendimento integral as usuárias, conforme prevê 

a Política para Prevenção e Tratamento dps Agravos Resultantes da Violência Domé 'r' Fl3".o~ 
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e Sexual do Ministério da Saúde. 

1) Hospital da Mulher (CAM) 

Rua Dudu Coité, SIN, Jardim Ouro Branco, Barreiras. 

2) Hospital Geral de Camaçari 

Av. Jorge Amado, SIN, Jardim Limoeiro. Camaçari. 

Tel. (71)3621-4388 

3) Hospital Regional de Eunápolis. 

Av. Princesa Isabel, Bairro Pequi, S/N. Eunápolis. 

Tel. (73) 328H:1200 

4) Hospital Manoel Novaes. 

Rua Santa Cruz, SIN, Bairro Fátima. Itabuna 

Tel.: (73) 3214- 4397 

5) Hospital Regional de Juazeiro 

Travessa do Hospital, SIN, Bairro Santo Antônio. Juazeiro 

Tel.: (74) 3612-7800 

6) Hospital Municipal de Teixeira de Freitas 

Av. Presidente GEiltúlio Vargas, n 579. Texeira de Freitas 

Tel.: (73) 3291-8519 

7) Hospital Deputado Luís Eduardo Maga!hêes. 

Loteamento V do Descobrimento, BR 362, KM 54. Porto Seguro 

Tel.: (73) 2105-6494. 

8) Hospital Menandro de Farias. 

Estrada do Coco"Km 46. Lauro de Freitas 

Tel.: 3379-2179 

9)Hospital Esaú Matos 

Av. Macaúbas, l;3airro Cajiba, n 100. 



Tel.: (77) 3220-62 

10) Instituto de Perinatalogia da Bahia (IPERBA) 

Rua Texeira de Barros, n 72, Brotas, Salvador. 

Tel.: (71) 3453-6404 

De acordo com o diagnóstico situacional realizado nas unidades para identificação de 

barreiras que impedem o funcionamento do Serviço de maneira integral, finalizado em 

maio/2012, constatou-se que de modo geral: 

-Necessidade de maior apoio, institucional. Os profissionais alegam realizar 

atendimento em condições precárias, muitas, vezes, por vontade própria e pela 

idehtificação com o problema.' 

-Há necessidade de ampliação do quadro de recursos humanos, especialmente de 

médicos e psicólogos. Os profissionais comumente alegam sobrecarga de trabalho. 

No ,interior do estado a grande ro.tatividade dos profissionais é um agravante, pois 

os treinamentos ofertados não geram as respostas esperadas e observa-se uma 

descontinuidade do Serviço. 

-As unidades, em sua maioria, necessitam de reformas na estrutura física, pois não 

dispõem de espaço adequado para o atendimento sigiloso, sendo realizados na 

rotina do pronto atendimento ou na sala de triagem. 

, 
-As unida.qes;" em sua maioria, ainda. estão em processo de, construção do protocolo e 

fiuxo de aténdimento interno as vítimas de violência sexual. 

-Poucas unida.des oferecem o acompanhamento ambulatorial médico e psicossocial. 

Na maioria ,das vezes são encaminhadas para outros serviços da rede! tendo como 

conseqüência a dE:lscontinuidade das açõ~s. , 
.. • I ,', 
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-Apesar da realização de algumas capacitações no intuito de sensibilizar os 

profissionais, o atendimento as vítimas de violência permanece sob o critério 

pessoal dos profissionais que estão no plantão e que muitas vezes, 

ob 'e ão de consciência ara não realiza ão do rocedimento de aborto te 



como mostram resistência para realizar a notificação compulsória que contribui 

para obtenção de dados reais da ocorrência de violências. 

-As unidades não possuern Núcleo de Vigilância da Violência implantado e isso 

dificulta a notificação compulsória, embora a maior razão para não ocorrência 

ainda seja a resistência dos profissionais que alegam "medo de retaliação" (sic), 

seg'undÓ dados coletados. 

ePara a implantação da Rede de Atenção às Urgências, o Sispacto aponta como um 

dos indicadores o número de unidades de saúde com serviço de notificação de 

violência implantada, tendo como meta a ampliação o número de unidades com o 

serviço em 20%. 

-As unidades fornecem aanticoncepção de emergência, mas falta estrutura para' 

manutenção dos insumos necessários para profilaxia de hepatites virais, profilaxia 

conta o HIV. Em algumas unidades recebem o kit para o tratamento na primeira 

semana, mas não recebem o acompanhamento ambulatorial na mesma unidade, 

sendo encaminhadas para outro' serviço da rede. Em anexo, informamos a lista' 

dos Centros de Testagem e Aconselham'ento (CTA) e Serviços de Atendimento 

Especializados (SAE) que realizam a PEP (profilaxia Pós ExposiÇão Sexual). 

-Falta de prontuário eletrônico e/ou prontuário úni,co. Em muitas unidades, a mulher 

necessita recontar a história da violência várias vezes a distintos profissionais. O 

que aponta também para o despreparo profissional. 
, 

-Não existe sistema de referência e contra-referência do atendimento as mulheres em 
,", ,.,.,;. 

, sitUação de violência. A unidade que encaminha não recebe' o retorno da 

continuidade de tratamento. 

- As Unidades de Saúde ainda não realizam coleta para identificação do agressor. 

-Com exceção do mljnicípio de Vitória de Conquista, nenhum oferece tratamento 

, psiC9.lógico para O ~gressor. ' I 

-Observa-se que o número de atendimentos realizados com as mulheres em situação 


