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INTRODUÇÃO

A violência sexual (VS) é um fenêmeno complexo, universal, prevalente e que traz para

debate diversas questões sociais. Está presente independente das condições sociais,

gênero, orientação sexual, etnia, religião, idade e nacionalidade. De acordo com o 9º

Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) (8),

realizado em 2015, dados demonstram que foram registrados 47.643 casos de estupro,

somente em 2014, no país. Já segundo o relatório Estupro no Brasil, uma radiografia

segundo os dados da Saúde (Ipea, 2014) (7), do total de notificações ocorridas em 2011,

88,5% das vítimas eram do sexo feminino e em mais de 70% dos estupros as vítimas eram

crianças e adolescentes. Além disso, 24,1% dos agressores das crianças são os próprios

pais ou padrastos e 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima.

As consequências da VS impactam suas vítimas tanto na saúde física, como com

gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (IST), quanto mental, como depressão,

pânico, tentativa de suicídio e dependência de substâncias psicoativas.(1) (2) (3) Além das

consequências desencadeadas pela VS em si, ao buscar ajuda, essas mulheres podem ser

submetidas a outros tipos de violência: o preconceito, o julgamento e o despreparo dos

profissionais nos atendimentos, afastando as vítimas da notificação da violência e da

assistência em saúde necessária. (4)  (5)

Estudos também mostram o despreparo dos profissionais médicos para lidar com essas

mulheres e os efeitos que os atendimentos geram sobre este profissional bem como isso

impacta na qualidade dos atendimentos oferecidos com consequente influência na forma

como as vítimas se recuperam do trauma vivido. (3) (5)  (6)



Os mesmos estudos mostram a recorrência do sentimento de impotência desses

profissionais no cotidiano dos atendimentos às vítimas de VS, além de angústia e tristeza

diante das limitações pessoais e do próprio sistema de saúde. (5)

Por mais que os efeitos psicossociais destes atendimentos sobre os profissionais

médicos sejam abordados em outras pesquisas, há escassez na avaliação destes aspectos

no médico em formação. O presente estudo tem como objetivo, portanto, avaliar o impacto

pessoal que os atendimentos às mulheres vítimas de violência sexual provocam nos

médicos residentes das especialidades de Tocoginecologia e Psiquiatria que atuam no

CAISM/Unicamp.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Descrever a repercussão pessoal subjetiva nos médicos residentes de Tocoginecologia

e Psiquiatria que atuam no atendimento a mulheres vítimas de violência sexual do

CAISM/Unicamp.

Objetivos Específicos
- Identificar a repercussão pessoal e sentimentos associados ao atendimento a

mulheres vítimas de violência sexual para os médicos residentes.

- Identificar se houve mudança na percepção do papel médico após o atendimento

a mulheres vítimas de violência sexual.

- Identificar elementos da formação médico acadêmica e pessoais que serviram

como apoio para lidar com o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual.

- Levantar a necessidade de capacitação específica para atendimento a mulheres

vítimas de violência sexual.

- Avaliar se há diferenças na percepção relacionada ao contexto do atendimento

(emergencial e ambulatorial).

- Discutir diferenças na percepção de residentes em Tocoginecologia e Psiquiatria.

METODOLOGIA

Este projeto é um estudo clínico-qualitativo realizado com técnica de entrevistas

semiestruturadas com questões abertas para médicos residentes de Tocoginecologia e

Psiquiatria que atuaram no atendimento a mulheres vítimas de violência sexual do

CAISM/Unicamp.

Os sujeitos eleitos para as entrevistas foram os Residentes de Tocoginecologia e

Psiquiatria que participaram do atendimento a mulheres vítimas de violência sexual do

CAISM/Unicamp. Os entrevistados assentiram com os termos e assinaram o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que asseguram os direitos dos participantes e
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informam a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais

riscos e o incômodo que esta possa acarretar.

Ao todo, foram entrevistados 18 residentes, sendo 11 da área de Tocoginecologia e 7

da Psiquiatria. As entrevistas foram realizadas de duas formas: presencialmente, tanto no

Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da

Unicamp, quanto no CAISM, em sala próxima ao local de trabalho do entrevistado, e

virtualmente, através de entrevista realizada pela ferramenta Google Meets. Foram

realizadas entrevistas semidirigidas a partir de questões abertas que permitiram ao médico

se expressar livremente e uma escuta em profundidade. A entrevista começou com uma

pergunta aberta disparadora, seguida de perguntas de caráter esmiuçador, quando

necessário. O roteiro de entrevista foi desenvolvido pelos pesquisadores para uso exclusivo

desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a construção dos resultados analisamos dois núcleos principais: 1- experiências

emocionais despertadas nos residentes a partir do atendimento em violência sexual; 2- a

percepção sobre a capacitação pessoal e necessidade de formação para a realização do

atendimento;

No que diz respeito às experiências emocionais despertadas nos residentes a
partir do atendimento em violência sexual, a maior parte refere os sentimentos de

impotência, angústia e tristeza. Concordante com o que outros estudos demonstraram

sobre sentimentos dos profissionais médicos que lidam com o cuidado às vítimas de VS. (5)

Além disso, os entrevistados reforçam o quanto os casos atendidos são intensos do ponto

de vista emocional, gerando carga mental desgastante.

“[...] Isso mexeu bastante comigo, todos eu acho, mas os primeiros são principalmente os mais

difíceis. E você se sente impotente também de não conseguir, sabe… ajudar. É lógico que você

acaba ajudando, mostrar acolhimento, apoio e tudo mais, acaba ajudando também na parte médica,

mas se sente muito impotente pela vítima, é bem difícil”. (Residente Tocoginecologia, mulher)

Surgiram também, principalmente entre as residentes mulheres, sentimentos de medo e

raiva pela violência em que as pacientes foram submetidas e pela constatação de que

poderia ter acontecido com qualquer uma delas, levando até mesmo a alterações na rotina

de algumas das profissionais. Durante o estudo, obtivemos relatos como o de passar a

evitar alguns lugares por associar com os relatos das vítimas atendidas, alterações no sono

e pensamentos recorrentes.

“[...] Se vou sair de noite, já mando a localização para alguém para a pessoa ter sempre a minha

localização se acontecer alguma coisa. E era uma coisa que eu definitivamente nunca tinha feito

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



antes. Na faculdade eu talvez tivesse muito mais risco, e eu andava muito mais do que hoje em dia e

eu nunca tive essa atitude na faculdade. Foi na residência que eu comecei a ver que acontece tipo

isso ou aquilo com as pacientes, e eu comecei a fazer isso”. (Residente Tocoginecologia, mulher)

A experiência também alterou o pensamento que os profissionais tinham anteriormente

sobre a VS. O mais marcante nas observações foi sobre a forma como a mídia retrata os

casos versus como acontecem na realidade. Por mais que exista um conhecimento básico

prévio sobre a prevalência da violência sexual na sociedade, presenciar e escutar as

vítimas pessoalmente torna-as mais real e mais próxima.

“[...] eu me espantei com o tanto de violência intra familiar que tem. Eu sabia que os dados eram

altos mas eu nunca tive contato com esse tipo de paciente. Eu pensava que era mais violência

urbana, em pessoas desconhecidas, em festas, mas o número principalmente de adolescentes que

sofrem violência dentro da família, é muito grande, então foi algo que me espantou um pouco nos

atendimentos.” (Residente Psiquiatria, mulher).

A percepção sobre a capacitação pessoal e necessidade de formação para a
realização do atendimento teve uma constatação quase que unânime entre os

entrevistados, principalmente dentro da especialidade de Tocoginecologia. Estes atendem

as vítimas durante o primeiro ano do programa de residência e reconhecem nisso uma

grande problemática devido ao despreparo pela falta de capacitação para esse tipo de

atendimento durante a graduação. Desta forma, acabam se apoiando na parte técnica do

atendimento como uma forma de proteção aos impactos emocionais que a experiência

provoca. Já os residentes de psiquiatria se sentem mais aptos para os atendimentos, visto

que estes ocorrem no terceiro e quarto ano do programa da residência, estando eles mais

experientes e capacitados para tal impacto emocional.

“[...] A minha formação psiquiátrica da residência me ajudou, mas vocês, enquanto internos ou

alguém que acabou de iniciar a residência, acho que não estaria apto [...] no nosso R1 de psiquiatria

seria completamente diferente o tipo de atendimento, porque atendemos só no R3 e R4, então temos

uma carga de 2 anos de preparação, né? Acho que faz toda a diferença, porque na graduação não

vejo esse tipo de preparo”. (Residente de Psiquiatria, mulher)

Boa parte dos entrevistados reconhece a necessidade de um treinamento e orientação

prévios aos atendimentos, além de ressaltar a importância de uma equipe multidisciplinar no

cuidado às vítimas de VS.

“É que eu acho que eles colocam a gente para atender, pressupondo que a gente sabe o que

está fazendo. Mas a gente não sabe o que está fazendo, entendeu? Então assim, eu acho que nem

tanto no ambulatório, mas quando elas chegam lá na ginecologia e chega lá um atendimento

especial, você tem que fazer o primeiro atendimento e eu não me sinto a melhor pessoa para isso.
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Talvez alguém que faça e explique mais ou menos, pelo menos na primeira vez, o que não teve.”

(Residente tocoginecologia, mulher)

CONCLUSÃO

A análise das respostas dos profissionais que trabalharam com o atendimento de

mulheres vítimas de violência sexual permite concluir que, em alguma medida, todos

atravessaram algum impacto emocional, visto que em sua maioria foram despertados

sentimentos de impotência, angústia e tristeza pela situação a que as pacientes foram

expostas.

A falta de capacitação, especialmente durante a graduação, para lidar com esse tipo de

atendimento torna-os profissionais despreparados, o que corrobora para o sofrimento

devido às sensações de insegurança e inaptidão ao acolhimento às vítimas. Com isso,

faz-se necessário que a formação médica contemple o manejo com vítimas de violência

sexual a fim de que o médico tenha capacitação adequada para lidar com o impacto

emocional gerado e para que as vítimas tenham o suporte e acolhimento que merecem.
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