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INTRODUÇÃO:

A violência contra a mulher é um fenômeno que se embasa na desigualdade
entre os sexos, justificada por uma construção histórica e social de opressão feminina
em relação aos homens (1)(2). A violência sexual (VS) não vitimiza exclusivamente
mulheres, porém há uma importante diferença entre os que sofrem esta violência:
estima-se que 9 em cada 10 vítimas notificadas sejam mulheres (3).

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a VS como
“qualquer ato sexual, tentativa de obter ato sexual, comentários ou avanços sexuais
não desejados, ou atos para traficar ou de outra forma dirigidos contra a sexualidade
de uma pessoa usando coerção, por qualquer pessoa independentemente de seu
relacionamento com a vítima, em qualquer contexto” (4).

Na atual legislação brasileira o Decreto-Lei n° 12.015/2009 define como
estupro “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”, sendo a
pena aplicada a de reclusão, com mínimo de seis e máximo de trinta anos (5).

A VS causa impactos diretos e indiretos, alguns tangíveis como o impacto
socioeconômico que envolve custos monetários - calculados pelos serviços de
tratamento ou prevenção, como médicos, policiais, judiciários, entre outros - e,
principalmente, menos tangíveis como a dor e sofrimento humanos, que podem ser
verificados pelo aumento da morbidade e mortalidade das vítimas (5)(6).

As consequências físicas da VS incluem infecções sexualmente transmissíveis,
gravidez, disfunção sexual, lesões genitais e dor pélvica crônica. Como consequências
mentais, há risco de desenvolvimento de abuso de álcool e outras drogas, de suicídio,
depressão, somatizações e transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) (2)(5).

Pesquisas apontam que entre as vítimas de VS há uma prevalência elevada da
faixa etária infanto juvenil e aponta-se como razão uma maior fragilidade dessas
mulheres, por estarem sujeitas a assimetria de poder entre gêneros
(masculino/feminino) e de idade (mais velho/mais novo) (2).

Em função destes dados, é relevante que haja estudos que busquem descrever
as características sociodemográficas, assim como as consequências psíquicas da
violência sexual nas diferentes faixas etárias, visando auxiliar na estruturação e
qualificação do atendimento ofertado às vítimas, para que possam receber suporte
para reconstruir suas vidas após esta vivência e para que as marcas deixadas pela
violência sejam minimizadas (5).
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OBJETIVOS:

Avaliar o perfil sociodemográfico, características da agressão e sintomas
psíquicos de mulheres que procuraram atendimento no Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (CAISM) no ano de 2018, após terem sofrido violência sexual, bem
como comparar os grupos de adolescentes e adultas. 

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo. 
Foram avaliados os prontuários de todas as mulheres atendidas por VS no

Programa de Atendimento Especial do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(CAISM) - UNICAMP, no período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

Foram levantadas variáveis sociodemográficas, relacionadas a violência, ao
atendimento e sintomas psíquicos de adolescentes e adultas atendidas por violência
sexual.

Os dados foram coletados, inseridos em banco de dados e a análise foi
realizada com o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS 11.5). Para
comparação das variáveis categóricas entre os grupos foram utilizados os testes
Qui-Quadrado ou exato de Fisher (para valores esperados menores que 5). Para
comparação das variáveis numéricas foi utilizado o teste de Mann-Whitney (para 2
categorias) e o teste de Kruskal-Wallis (para 3 ou mais grupos). O nível de
significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05.

A pesquisa foi aprovada pelo CEP sob número 44830690801.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Durante o ano de 2018, 174 mulheres foram atendidas em função de violência
sexual no CAISM/UNICAMP, destas, 67 adolescentes e 107 adultas. As tabelas a
seguir apresentam os principais dados que descrevem a população e o atendimento,
apontando as diferenças entre adolescentes e adultas.

Tabela 1- Dados demográficos de atendidas por violência sexual por faixa etária

Características

Adolescentes Adultas

p-valorn=67 (38,5%) n=107 (61,5%)
Etnia branca 47 (70.2) 73 (69.5) 0,931
Sem companheiro(a) 63 (94.1) 80 (76.9) 0,003
Sem filhos 66 (98.5) 54 (60.6) <0,001
Escolaridade >8 anos 28 (41.8) 96 (94.1) <0,001
Situação profissional <0,001

Estudante 63 (94.1) 17 (16.7)  
Empregada 2 (2.9) 48 (47.1)  
Desempregada 2 (2.9) 31 (30.4)  

Religião 0,405
Evangélica 23 (37.7) 29 (28.7)  
Católica 13 (21.3) 23 (22.7)  
Sem religião 20 (32.1) 30 (29.7)  
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Vida sexual pregressa 19 (28.4) 85 (86.7) <0,001
Violência sexual pregressa 16 (23.8) 39 (40.2) 0,030

Tabela 2 - Dados da violência por faixa etária

Características
Adolescentes Adultas

p-valorn=67 (38.5%) n=107 (61.5%)
Horário <0.001

00:00-7:00 17 (27.4) 51 (49.5)  
7:01-18:00 32 (51.6) 21 (20.4)  
18:01-23:59 13 (20.9) 31 (30.1)  

Local da abordagem da VS 0.004
Rua 28 (45.2) 70 (67.9)  
Residência 34 (54.8) 33 (32.0)  

Agressor conhecido 50 (76.9) 45 (44.1) <0.001
Agressor único 53 (80.3) 89 (89.0) <0.001
Intimidação 50 (84.7) 85 (91.4) 0.205
Tipo de relação  

Vaginal 49 (84.5) 78 (89.6) 0.355
Anal 14 (24.1) 26 (29.8) 0.448
Oral 9 (15.5) 24 (27.6) 0.09
Outras 10 (17.2) 4 (4.6) 0.012

Abuso crônico 8 (17.4) 3 (6.6) 0.117

Tabela 3: Dados do atendimento de VS por faixa etária

Características
Adolescentes Adultas

p-valorn=67 (38.5%) n=107 (61.5%)
Chegada para atendimento   0.153

Até 72 h 45 (69.3) 88 (83.0)
Após 72h 22 (30.7) 19 (17.0)

Realizou profilaxia
Para HIV 41 (63.1) 77 (73.3) 0.158
Anticoncepção de emergência 43 (66.1) 77 (73.3) 0.318
Vacina Hepatite B 36 (58.5) 67 (64.4) 0.437

Refere apagamento na VS 13 (20.6) 41 (38.7) 0.015
Realizou avaliação psiquiátrica 46 (70.8) 45 (43.7) <0.001
Contou a alguém 44 (97.8) 36 (83.7) 0.028
Fez B.O. 28 (73.7) 15 (36.6) <0.001
Antecedente psiquiátrico 11 (26.8) 24 (54.5) 0.010
Reação psíquica pós-evento

Sem reação 11 (23.9) 10 (22.2) 0.848
Alteração do sono 25 (59.5) 32 (72.3) 0.195
Ideação suicida 16 (38.1) 12 (27.3) 0.284
Transtorno de ajustamento 3 (6.5) 9 (20.0) 0.057
TEPT 7 (15.2) 8 (17.8) 0.742
Transtorno depressivo 17 (36.9) 15 (33.3) 0.717
Tratamento medicamentoso 19 (46.4) 28 (66.7) 0.062

Os resultados apontam que mais de 1 em cada 3 vítimas de violência sexual
são adolescentes, e que vários dados de cada faixa etária (adolescentes e adultas) se
comportam de maneiras distintas. A Tabela 1 indica que os dados demográficos das
populações são bastante diversos, diferença que já era prevista, uma vez que as
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características epidemiológicas devem ser condizentes com as particularidades das
diferentes fases da vida. Portanto, a menor faixa etária é compatível com as diferenças
no estado civil (maior frequência de “sem companheiro”), menor presença de prole e
menos anos de escolaridade, quando comparadas com as adultas. Nos dados do
IBGE de 2020, apenas 13,6% dos nascidos vivos têm mães com 19 ou menos anos, e
a idade média de casamento de mulheres é 32,7 anos em casamentos homoafetivos e
28,1 em casamento heteroafetivos(7)(8). Cabe destacar que 70% das adolescentes não
haviam iniciado a vida sexual, dado já apontado em estudo anterior (5) e que traz
preocupação quanto ao impacto futuro na sexualidade dessas mulheres.

Exatamente por comporem populações epidemiologicamente diferentes,
espera-se que estejam expostas a diferentes vulnerabilidades, que culminam em
diferentes padrões de violência, como a maior incidência de agressores conhecidos e
estupros dentro da residência para a população adolescente, assim como maior
incidência de estupros durante o dia, quando comparado com as adultas, que têm
maior incidência de estupros de madrugada, manhã cedo e noite, que são horários de
entrada e saída de trabalho, assim como o horário comumente associado a eventos
sociais - momentos em que a vítima se encontra fora de sua residência. É de extrema
importância destacar também a maior prevalência de estupros crônicos entre as
adolescentes, o que é esperado uma vez que, de acordo com a literatura, o abuso
crônico atinge principalmente crianças e adolescentes, no espaço privado perpetuado
por agressores usualmente conhecidos e ligados a vítima(9)(10). A grande porcentagem
de estupros crônicos se reflete na maior taxa de atendimento tardio no centro de
referência, o que acaba afetando também a porcentagem de pacientes aptas a
receber TARV e anticoncepção de emergência.

Quanto aos resultados do atendimento psiquiátrico, nota-se que há uma maior
prevalência de avaliação em adolescentes, isso pode estar relacionado a
obrigatoriedade de atendimento em pacientes menores de idade, já que em caso de
perda de seguimento, o hospital deve acionar o Conselho Tutelar para que a situação
seja apurada, de modo a garantir o acesso das vítimas à saúde e a atendimento
adequado e de qualidade, seguindo assim o Estatuto da Criança e do Adolescente (11).
Em relação aos sintomas psíquicos apresentados, observam-se taxas elevadas de
alterações de sono, ideação suicida, transtorno depressivo e de estresse
pós-traumático, em consonância com dados da literatura internacional(12)(13).

CONCLUSÕES:

Os dados apontam elevadas prevalências de adolescentes entre as vítimas de
violência sexual que buscaram atendimento, assim como de VS anterior e de reações
psíquicas após o evento. Observa-se diferenças entre as adolescentes e adultas, o
que aponta que, mesmo sendo atendidas no mesmo espaço físico e pelos mesmos
profissionais, é importante que a equipe tenha em mente que estas meninas
apresentam vulnerabilidades associadas à infância e adolescência. Portanto, para que
o cuidado de todas as pacientes vítimas de VS seja o mais equitativo possível, é
necessário oferecer um atendimento personalizado e voltado às necessidades por
faixa etária e individuais.
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