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�� A violência contra a mulher gera uma importante A violência contra a mulher gera uma importante 

demanda nos servidemanda nos serviçços de saos de saúúde, apesar de ser de, apesar de ser 

pouco atendida por sua escassa identificapouco atendida por sua escassa identificaçção como ão como 

causa principal e geralmente se estabelece a partir causa principal e geralmente se estabelece a partir 

de um dano fde um dano fíísico derivado de aparentes quedas ou sico derivado de aparentes quedas ou 

acidentes. acidentes. 

�� Não existe atNão existe atéé agora suficiente evidencia de agora suficiente evidencia de 

programas e intervenprogramas e intervençção afetivos nas instituião afetivos nas instituiçções de ões de 

sasaúúde em Mde em Mééxico para a atenxico para a atençção deste problema.ão deste problema.

IntroduIntroduççãoão



Desenhar, programar e avaliar, a partir de Desenhar, programar e avaliar, a partir de 

uma perspectiva de gênero, um modelo de uma perspectiva de gênero, um modelo de 

atenatençção integral a saão integral a saúúde para mulheres de para mulheres 

vvíítimas de violência de casal.timas de violência de casal.

ObjetivoObjetivo



Foi realizado um estudo de natureza Foi realizado um estudo de natureza 

experimental, em uma Unidade de Medicina experimental, em uma Unidade de Medicina 

Familiar (UMF) do Instituto Mexicano de Familiar (UMF) do Instituto Mexicano de 

Seguro Social localizada em uma Seguro Social localizada em uma áárea de rea de 

alta densidade de populaalta densidade de populaçção e zonas de ão e zonas de 

marginalidade da cidade de Mmarginalidade da cidade de Mééxico xico 

(Iztapalapa), como modelo de estudo. (Iztapalapa), como modelo de estudo. 

MMéétodostodos



�� Em uma primeira etapa se aplicou um Em uma primeira etapa se aplicou um 

questionquestionáário a 300 mulheres e grupos focais rio a 300 mulheres e grupos focais 

de usude usuáárias para identificar as necessidades rias para identificar as necessidades 

de demanda de atende demanda de atençção por violência de ão por violência de 

casal. casal. 

�� Na segunda etapa se desenhou e Na segunda etapa se desenhou e 

implantou um centro de atenimplantou um centro de atençção integral.ão integral.

MMéétodostodos



Componentes de centro de atenComponentes de centro de atençção integral:ão integral:

�� DefiniDefiniçção servião serviçço com base multidisciplinar.o com base multidisciplinar.

�� CapacitaCapacitaçção da equipe multidisciplinar e do ão da equipe multidisciplinar e do 
pessoal de sapessoal de saúúde da UFM.de da UFM.

�� ImplementaImplementaçção por um ano do modelo ão por um ano do modelo 
integrado por psicintegrado por psicóólogas, trabalhadoras sociais logas, trabalhadoras sociais 
e um me um méédico. dico. 

MMéétodostodos



A anA anáálise estatlise estatíística:stica:

A avaliaA avaliaçção se realizou por meio de anão se realizou por meio de anáálise lise 

de impacto em sade impacto em saúúde com indicadores de de com indicadores de 

qualidade de vida (depressão e autoqualidade de vida (depressão e auto--

perceppercepçção do estado de saão do estado de saúúde).de).

MMéétodostodos



�� A freqA freqüüência de violência foi de 25% ência de violência foi de 25% 

�� Houve a percepHouve a percepçção do papel de gênero ão do papel de gênero 

como um risco para a violência.como um risco para a violência.

�� Necessidade de serviNecessidade de serviçços de abordagem os de abordagem 

essencialmente psicolessencialmente psicolóógica.gica.

ResultadosResultados

Primeira etapaPrimeira etapa



�� O centro incluO centro incluíídas 129 mulheres que vieram em das 129 mulheres que vieram em 

busca de orientabusca de orientaçção e concordaram em participar do ão e concordaram em participar do 

estudo. estudo. 

�� O principal impacto foi a reduO principal impacto foi a reduçção significativa na ão significativa na 

freqfreqüüência e intensidade dos sintomas depressivos e ência e intensidade dos sintomas depressivos e 

melhora do estado de samelhora do estado de saúúde autode auto--percebida. percebida. 

�� Dois terDois terçços resultou em uma definios resultou em uma definiçção de projeto ão de projeto 

de decisões da vida de uma solude decisões da vida de uma soluçção para a violênciaão para a violência..

ResultadosResultados

Segunda etapaSegunda etapa



Resultados Resultados (1)(1)

Segunda etapaSegunda etapa

Quadro 1. Características especiais gerais da amostra 



Resultados Resultados (2)(2)

Segunda etapaSegunda etapa

Quadro 2. CaracterQuadro 2. Caracteríísticas da violência e da sticas da violência e da 

intervenintervenççãoão



Resultados Resultados (2)(2)

Segunda etapaSegunda etapa

Quadro 2. CaracterQuadro 2. Caracteríísticas da violência e da intervensticas da violência e da intervençção (continuaão (continuaçção)ão)



Resultados Resultados (3)(3)

Segunda etapaSegunda etapa

Quadro 3. Sintomas depressivos nas mulheres com seguimento Quadro 3. Sintomas depressivos nas mulheres com seguimento 

completo. Medicompleto. Mediçções antes y depois da intervenões antes y depois da intervenççãoão



Resultados Resultados (4)(4)

Segunda etapaSegunda etapa

Quadro 4. Auto percepQuadro 4. Auto percepçção do estado da saão do estado da saúúde das de das 

mulheres antes y depois da intervenmulheres antes y depois da intervençção ão 

*Duas mulheres sem dados das duas mediDuas mulheres sem dados das duas mediççõesões



�� A violência de casal A violência de casal éé um problema um problema 
prioritprioritáário nos servirio nos serviçços de saos de saúúde, reconhecido de, reconhecido 
pelas mulheres que a sofrem e que demandam pelas mulheres que a sofrem e que demandam 
serviserviçços com um enfoque psicolos com um enfoque psicolóógico. gico. 

�� Um centro de atenUm centro de atençção multidisciplinar com ão multidisciplinar com 
enfoque psicolenfoque psicolóógico e social factgico e social factíível e vel e 
sustentsustentáável com os recursos institucionais tem vel com os recursos institucionais tem 
impacto para favorecer a soluimpacto para favorecer a soluçção da violência a ão da violência a 
partir da toma de decisões das mulheres partir da toma de decisões das mulheres 
afetadas e melhorar sua qualidade de vida.afetadas e melhorar sua qualidade de vida.

ConclusãoConclusão


