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1 RESUMO 

A violência contra a mulher acarreta inúmeros prejuízos psicológicos, também tende 

a afetar o núcleo familiar ocasionado uma desestruturação nesta organização. A 

violência contra a mulher acarreta inúmeros prejuízos psicológicos, também tende a 

afetar o núcleo familiar ocasionado uma desestruturação nesta organização. 

Método: revisão sistemática através das bases de dados LILACS, BDENF, 

MEDLINE e TESESENF, utilizando os descritores: Enfermagem; Cuidados de 

enfermagem; Violência contra a mulher; Violência de gênero, sendo evidenciado um 

total de 14 artigos. Resultados esperados: Esperamos que a temática contribuia 

para o desenvolvimento de pensamentos e atitudes críticos/reflexivos acerca da 

mulher vítima de violência. Palavras-chaves: Cuidados de enfermagem; Violência 

contra a mulher; Violência de gênero. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente a violência contra a mulher tem sido alvo de preocupação para a saúde 

pública no Brasil, já que, muitas são vítimas de violência dentro da própria família e 

na grande maioria das situações por pessoas que ela convive diariamente.  

Segundo Schraiber et al. (2007) é significativo o número de caso de mulheres 

vítimas de agressão que deixam de tomar alguma decisão decorrente do medo e/ou 

por déficit de informações. Este autor, ainda afirma que esta problemática tende a 

afetar o núcleo familiar ocasionado uma desestruturação nesta organização. 

A Lei Maria da Penha, instituída em 2006 no Brasil, define a violência física como 

qualquer ação que cause algum tipo de ofensa a integridade ou a saúde física da 

mulher. Como violência familiar e doméstica toda ou qualquer ação, omissão, 

sofrimento sexual, físico, psicológico, lesão corporal, patrimonial ou moral; a 

violência moral como uma ação que caracterize injúria, difamação ou calúnia; como 

violência psicológica qualquer ação que ocasione prejuízo emocional ou diminuição 

da autoestima e do bem estar; e a violência sexual como qualquer tipo de ação que 

cause constrangimento, a realização de relações sexuais sem consentimento ou 

mediante a coerção e força física. 

Nota-se que, de modo geral, que um dos locais mais procurados por estas vítimas 

no âmbito do SUS é a Unidade Básica de Saúde, e dessa maneira é essencial ter 

profissionais de saúde qualificados para a realização deste cuidado. (VIEIRA et al., 

2009) 



 

Em casos onde a violência já tenha acontecido, esta equipe deverá estar preparada 

para atender esta mulher, dando suporte e apoio de maneira para que esta se sinta 

confortável para superar os sentimentos de humilhação, medos, angústias e 

vergonha. (VILLELA e LAGO, 2007). 

 

3 OBJETIVOS 

Conhecer as produções científicas nacionais e internacionais que abordam o tema 

representações sociais das mulheres vítimas de violência. 

 

4 METODOLOGIA  

Foi realizado um estudo exploratório de revisão sistemática através da análise crítica 

dos artigos. Por meio das bases de dados LILACS, BDENF, MEDLINE e 

TESESENF, utilizando os descritores: Enfermagem; Cuidados de enfermagem; 

Violência contra a mulher; Violência de gênero. Os critérios de inclusão foram: 

artigos publicados no período de 2009 a outubro de 2013; no idioma português, 

inglês e espanhol, disponível na integra, on-line, de forma gratuita, sendo 

evidenciado um total de 14 artigos. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Foram identificados 96 estudos, do quais após análise se observou que 14 artigos 

abordavam o tema proposto e atendiam aos critérios estabelecidos. Observasse 

maior incidência de publicações (cinco artigos) durante o ano de 2011, seguido de 

2012 e 2013. Quanto aos periódicos, constatasse que a maioria é da área de 

enfermagem, conforme evidenciado a seguir. 

 

Nome da Revista  Artigos 

Publicados 

% 

Revista De Enfermagem Do Centro Oeste Mineiro 1 7% 

Revista da Escola de Enf. da Univ. de São Paulo 1 7% 

Revista de Enf. da Univ. Estadual do Rio de Janeiro 2 14% 

Acta Paulista de Enfermagem 2 14% 

Cogitare Enfermagem 1 7% 

Texto Contexto Enfermagem 1 7% 



 

Escola Anna Nery  Revista De  Enfermagem 2 14% 

Interface Comunicação Saúde Educação 1 7% 

Revista Da Rede De Enfermagem Do Nordeste 1 7% 

Journal Reproductive Health 1 7% 

Online Brazilian Journal of Nursing 1 7% 

 

 

6 RESULTADOS PREMILINARES 

Da análise dos artigos evidenciaram que a violência vivenciada por mulheres tem se 

tornado um agravo à saúde e ao bem estar físico, psíquico e moral das mesmas. A 

forma de violência que essa mulher é vítima pode ser de origem psicológica, física, 

sexual. Em casos de violência física a literatura aponta que ela esta associada a 

casos de agressão física, queimaduras propositais e o uso de arma branca e de fogo 

e danos bens materiais. (VIEIRA, et al, 2009). 

Objetivando dar um ponto final a essa situação muitas mulheres buscam denunciar o 

seu agressor, demonstrando uma atitude de não conformidade aos atos isolados ou 

consecutivos da violência sofrida. A denúncia caracteriza-se como uma maneira de 

transparecer o seu repudio a uma situação que tem se tornado gradativamente 

insustentável.  
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