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RESUMO 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO 
ATENDIMENTO À VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL RESUMO A violência sexual é problema 
de saúde pública global e ações têm sido implementadas para estimular estudos no tema, a fim 
de propor intervenções de prevenção e atendimento adequado. No Brasil, em 2004, elaborou-
se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que incorporou em suas ações 
prioritárias a promoção da atenção a mulheres e adolescentes em situação de violência. É 
fundamental que haja serviços que atendam a essa demanda de forma ágil e acolhedora, com 
capacidade de atuar nas preocupações imediatas (prevenções de doenças sexualmente 
transmissíveis e da gravidez indesejada) e nos agravos psicológicos. O GAVVIS (Grupo de 
Atendimento à vítima de violência sexual), um dos projetos de Extensão da Universidade de 
Taubaté, há dez anos oferece a essas vitimas um atendimento integral, realizado por uma 
equipe multiprofissional. Objetivo: relatar as percepções de alunas bolsistas de enfermagem e 
psicologia referente aos atendimentos da equipe multiprofissional às vítimas de violência 
sexual. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de alunas de enfermagem e 
psicologia bolsistas do GAVVIS, no período de fevereiro a agosto de 2014. As alunas 
realizaram o atendimento das vítimas de violência sexual sob supervisão de um dos docentes 
do projeto, participaram das discussões dos casos com a equipe multiprofissional, bem como 
do planejamento e execução de ações que priorizaram os aspectos preventivos da violência 
sexual. Durante os atendimentos, era realizada a anamnese, colhendo informações pessoais e 
dos fatos, sendo esses dados registrados em uma ficha padronizada e, quando necessário, a 
vítima, passava por um exame físico, e posteriormente eram encaminhadas ao atendimento 
psicológico e recebiam orientações jurídicas. Resultados: Observou-se que a violência sexual é 
crescente nos últimos tempos, porém o número dos responsáveis que desejam fazer a 
denúncia dos fatos ainda é baixo, devido não só ao medo, mas também pela dificuldade em 
contar com testemunhas que muitas vezes não querem se envolver, mantendo-se em silêncio, 
acabando por se tornar coniventes. Pode-se observar que na maioria dos casos, o agressor faz 
parte do meio familiar, ou ainda são pessoas próximas ou conhecidas. A assistência 
multiprofissional proporciona à vítima um atendimento integral e humanizado, e aos 
profissionais e alunos do projeto, a chance de vivenciar um trabalho em equipe, onde se tem 
oportunidade de enriquecer o aprendizado. Conclusão: Quando se atende vítimas de violência 
sexual, em qualquer faixa etária, é fundamental uma postura cuidadosa e de acolhimento. 
Fatores como insensibilidade, falta de conhecimento e de capacitação dos profissionais de 
saúde, podem provocar mais dano ainda as vítimas. Acredita-se que o GAVVIS sirva como um 
modelo de olhar mais atento e ampliado, para que profissionais que atendem às diferentes 
vítimas de violência sexual, desenvolvam capacidades para a detecção precoce de situações 
de risco, podendo prestar informações aos envolvidos sobre questões de saúde bem como 
jurídicas. Por isso a importância de uma equipe multiprofissional onde a interação entre os 
membros seja de excelência, visando garantir e proporcionar a todos uma assistência de 
melhor qualidade. 


