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RESUMO
Objetivo: Validar um Fluxograma para Atendimento à Mulher em Situação de Violência Sexual. 
Métodos: Estudo metodológico de validação de conteúdo por meio da técnica Delphi. Constituíram a amostra do estudo 14 
juízes selecionados intencionalmente. O instrumento de coleta foi um formulário e a coleta de dados ocorreu no período de 
janeiro a fevereiro de 2020. Análise estatística, para verificar a concordância realizou-se por meio do Índice de Validade de 
Conteúdo e, para a confiabilidade da concordância da avaliação foi utilizado o índice Kappa (K). 
Resultados: Os itens validados, na parte 1 do fluxograma, apresentaram Kappa de 100% na relevância, concordância 85,71% 
e clareza 63,74%. Já o Índice de Validade de Conteúdo na relevância e concordância foi de 100%; e clareza 0,78%.  Na 
parte 2, o Kappa foi de 73,63% na relevância, concordância 85,71% e clareza 100%.  O Índice de Validade de Conteúdo na 
relevância, concordância e clareza de 100%.  E na parte 3, a relevância apresentou Kappa de 85,71%, concordância 100% e 
clareza 63,74%. O Índice de Validade de Conteúdo na relevância e concordância foi de 100% e clareza 0,78%. 
Conclusão: A validação do Fluxograma possibilita a integralidade no atendimento por meio da articulação dos serviços 
intersetoriais e por sua vez estruturar a rede de atendimento.

ABSTRACT
Objective: To validate a Flowchart for Care of Women in Situations of Sexual Violence. 
Methods: Methodological study of content validation using the Delphi technique. The study sample consisted of 14 
intentionally selected judges. The collection instrument was a form and data collection occurred from January to February 
2020. Statistical analysis, to verify the agreement was performed through the Content Validity Index and, for the reliability 
of the agreement of the evaluation, the Kappa index (K) was used. 
Results: The validated items, in part 1 of the flowchart, presented Kappa of 100% in relevance, agreement 85.71% and clarity 
63.74%. The Content Validity Index in relevance and agreement was 100%; and clarity 0.78%. In part 2, kappa was 73.63% 
in relevance, agreement 85.71% and clarity 100%. The Content Validity Index in relevance, agreement and clarity of 100%. 
And in part 3, the relevance presented Kappa of 85.71%, 100% agreement and clarity 63.74%. The Content Validity Index in 
relevance and agreement was 100% and clarity 0.78%. 
Conclusion: The validation of the Flowchart enables integrality in care through the articulation of intersectoral services and 
in turn to structure the service network.

RESUMEN
Objetivo: Validar un Diagrama de Flujo para la Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual. 
Métodos: Estudio metodológico de validación de contenido mediante la técnica Delphi. La muestra del estudio consistió 
en 14 jueces intencionalmente seleccionados. El instrumento de recolección fue un formulario y la recolección de datos 
ocurrió de enero a febrero de 2020. El análisis estadístico, para verificar el acuerdo se realizó a través del Índice de Validez 
de Contenido y, para la confiabilidad de la concordancia de la evaluación, se utilizó el índice Kappa (K). 
Resultados: Los ítems validados, en la parte 1 del diagrama de flujo, presentaron Kappa de 100% en relevancia, concordancia 
85,71% y claridad 63,74%. El Índice de Validez de Contenido en relevancia y acuerdo fue del 100%; y claridad 0,78%. En 
la parte 2, kappa fue 73,63% en relevancia, concordancia 85,71% y claridad 100%. El Índice de Validez de Contenido en 
relevancia, acuerdo y claridad del 100%. Y en la parte 3, la relevancia presentada Kappa de 85.71%, 100% de acuerdo y 
claridad 63.74%. El Índice de Validez de Contenido en relevancia y acuerdo fue del 100% y la claridad del 0,78%. 
Conclusión: La validación del Diagrama de Flujo permite la integralidad en el cuidado a través de la articulación de servicios 
intersectoriales y a su vez estructurar la red de servicios.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

uma em cada três mulheres sofrerá violência física e/ou 

violência sexual durante a vida, podendo acometer qual-

quer mulher, independente de cultura, religião ou classe 

econômica. Tem consequências ao longo da vida da mulher, 

com impacto na saúde física, psicológica e emocional, além 

da dimensão econômica e social para a família e a socie-

dade.(1) Assim se faz necessária uma reposta articulada e 

alinhada entre os serviços intersetoriais.(2)

O atendimento, na perspectiva de rede, utilizando pro-

tocolos e fluxogramas, são recomendações da OMS.(2-3) A 

construção de fluxogramas é uma possibilidade de melho-

rar esta reposta e facilitar o acesso ao atendimento em 

tempo oportuno, favorecendo a articulação da rede de 

atendimento. Para além da assistência, informações pa-

dronizadas permitem identificar os potenciais ou reais pro-

blemas que determinam a saúde, possibilitando encontrar 

marcas de violência e avaliando a rede disponível para pro-

teção das mulheres favorecendo a construção de estraté-

gias de cuidado que potencializam a atenção integral.(4,5)

No Brasil, o atendimento segue a linha intersetorial. 

Destacam-se a Norma técnica: Prevenção e tratamento 

dos agravos resultantes da violência sexual contra mulhe-

res e adolescentes,(6) a Rede de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres(7) e a Portaria MS/GM no 485, de 1º de 

abril de 2014, que redefine o funcionamento do Serviço de 

Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual no 

âmbito do SUS.(8)

Uma experiência de êxito é o Protocolo de Atenção 

Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de 

Florianópolis/SC, também denominado Rede de Atenção 

Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual 

(RAIVS). A RAIVS orienta o acompanhamento multiprofis-

sional, intersetorial e longitudinal no âmbito hospitalar ou 

na Atenção Primária à Saúde, normatizando o atendimen-

to às pessoas em situação de violência sexual até 72 horas 

após a agressão.(9) 

Apesar de estar nas recomendações mundiais e na-

cionais o atendimento à mulher em situação de violência 

sexual na perspectiva da rede, a implantação e a articula-

ção dos serviços nos municípios nem sempre responde às 

recomendações.(6) Estudos identificam fragmentação no 

atendimento, desarticulação entre os serviços, ausência 

de protocolos e fluxogramas.(4,10) Estudo em outros países 

também sinalizam a necessidade da rede intersetorial, pro-

tocolos e fluxogramas no atendimento em situações de 

violência sexual.(11) Ainda, enfatiza-se a importância da equi-

pe multiprofissional, assim como a prática interdisciplinar 

que pode ser fortalecida por estratégias de educação em 

saúde,(12,13) permitindo a articulação de distintas óticas dis-

ciplinares e a possibilidade de espaços para discussões in-

terdisciplinares e intersetoriais aos profissionais que aten-

dem essas mulheres.(14) A prática interdisciplinar favorece a 

realização do cuidado integral, amplia os diálogos e qualifi-

ca os serviços de saúde(15)

No município em estudo, há serviços disponíveis para 

atender mulheres em situação de violência sexual, mas não 

é evidenciado um fluxograma intersetorial. Assim, objeti-

vou-se: validar um Fluxograma para Atendimento à Mulher 

em Situação de Violência Sexual. 

MÉTODOS
Estudo metodológico de validação de conteúdo por juízes 

por meio da técnica Delphi, técnica de projeção, que utiliza 

a coleta sistemática da opinião de especialistas, com obje-

tivo de apresentar uma visão sobre um fenômeno.(16)

O fluxograma validado foi elaborado a partir da avalia-

ção do item: Fluxogramas de Atendimento às Pessoas em 

Situação de Violência Sexual nos Serviços Especializados 

de Referência da Saúde - Protocolo RAIVS;(9) e pauta-

do nos documentos disponíveis online: Norma técnica e 

Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da vio-

lência sexual contra mulheres e adolescentes(6) e Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.(7) Também 

foram considerados os resultados do estudo qualitativo(17) e 

do mapeamento (estudo descritivo). Salienta-se que foi so-

licitada a autorização para utilização do Protocolo RAIVS.

As etapas do desenvolvimento da técnica Delphy foram 

adaptadas de um estudo(14) de referência e apresentadas na 

figura 1.   

A seleção dos juízes foi intencional. Para a definição e a 

identificação dos participantes do estudo, foram instituídas 

três fontes de busca: palestrantes do 17º Fórum Perinatal 

da Macrorregião Norte do Rio Grande do Sul, ocorrido em 

outubro de 2016, cujo tema abordado foi “Linha de cuidado 

a mulher vítima de violência - Rede de Atenção x Relações 

Violentas - Que rede é essa? A segunda fonte foram profis-

sionais que participaram da pesquisa do mestrado intitula-

da: Atendimento a mulheres em situação de violência sexu-

al em um município do Sul do Brasil: análise na perspectiva 

da bioética.(10,17) 

A terceira fonte de busca foi: professores cadas-

trados na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Critérios 

de inclusão: ser doutor e pesquisador ou profissional da 

área da saúde com publicações de artigo acerca do tema 

(violência sexual contra a mulher) em periódico científico 
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O pré-teste do formulário foi realizado com duas par-

ticipantes que não fizeram parte da amostra de juízes do 

estudo. Foram sugeridos alguns ajustes na redação do 

texto na carta de apresentação do estudo.  No formulário, 

ajustes no item Dados dos participantes sobre o tempo de 

formação profissional. Na primeira parte e na segunda par-

te do fluxograma, adequações no título do fluxograma e na 

solicitação de exames, respectivamente. Os ajustes sugeri-

dos foram realizados. A coleta de dados ocorreu no período 

de janeiro a fevereiro de 2020.

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica do 

Microsoft Excel® e a análise estatística para verificar a con-

cordância dos juízes foi realizada por meio do Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC), medida de proporção ou por-

centagem de juízes que estão em concordância com deter-

minados pontos do instrumento e de seus itens.(19) Para a 

confiabilidade da concordância da avaliação dos juízes foi 

utilizado o índice Kappa (K).(16,18)  

Para a validação de conteúdo pelos juízes, o Fluxograma 

foi disposto em três partes no formulário (Figura 2).

Foram calculados o IVC e o índice Kappa, considerando 

concordância, clareza e relevância. As afirmativas conti-

nham 4 opções de resposta, em escala do tipo Likert, que 

nesse estudo foi de não relevante a relevante(20) e de não 

claro a muito claro (para concordancia e clareza), sendo 

obrigatória a resposta para avançar à próxima questão. 

Após cada afirmativa, ficou disponível um espaço para co-

mentários, se assim o juiz julgasse necessário (para com-

posição dos resultados, as observações dos juízes acerca 

das afirmativas, foram identificadas como Afirmativa 1 

=A1, Afirmativa 2 =A2, e assim sucessivamente). Esse cam-

po não era de preenchimento obrigatório para avançar no 

questionário. 

O Kappa foi calculado por uma calculadora disponível 

online (http://justusrandolph.net/kappa/). Para análise da 

concordância, as quatro respostas ordinais possíveis na 

escala de Likert foram agrupadas em duas categóricas. 

Considerou-se que houve concordância entre os juízes que 

marcaram as alternativas 1 ou 2 na escala de Likert (item 

relevante, ítem claro), assim como 3 ou 4 (item sem rele-

vância, item não claro).(20) O índice Kappa estabelecido foi 

de k > 0,60 para avaliação de cada item.(16)  

O IVC é bastante utilizado na área da saúde para medir 

a proporção/porcentagem de juízes que estão em con-

senso sobre os itens de um instrumento e seus aspectos.
(21) O IVC foi utilizado para analisar cada item individual-

mente e adotou-se IVC com taxa de concordância acei-

tável não inferior a 0,78, já que se obteve respostas de 14 

juízes. Ou seja, considerou-se a literatura que estabelece 

Seleção dos
participantes

Elaboração do
formulário

Tabulação e análise das respostas
dos formulários

Elaboração e apresentação
dos resultados

Procedimento executado pelo pesquisador:

Procedimento executado pelo respondente:

Consenso foi obtido?

Sim

Elaboração do
formulário

Envio do formulário
online

Figura 1. Etapas da técnica Delphi 

e/ou resumo sobre o tema em eventos nacional ou inter-

nacional no período de 2013 a 2019. O acesso foi por meio 

da consulta online do currículo Lattes dos profissionais, no 

recurso de busca avançada. 

Foram selecionados 25 juízes. Destes, 14 juízes respon-

deram o formulário, constituindo a amostra do estudo.  O 

acesso para o contato com esses participantes ocorreu 

por meio do endereço eletrônico e os critérios de inclusão 

foram: ser profissional de formação superior e atuar em um 

serviço intersetorial de atendimento à mulher em situação 

de violência sexual, com tempo mínimo de um ano de atu-

ação no serviço. 

O instrumento de coleta foi um formulário elaborado 

no Google Forms®, denominado: Formulário de validação 

- Fluxograma de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência Sexual - 1 ª Rodada. 

A execução da primeira rodada ocorreu por meio do 

correio eletrônico, com o envio de um e-mail para os parti-

cipantes com a carta de apresentação do estudo, o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o formulário.

O tempo previsto para devolução do formulário, em 

meio digital, foi de 20 dias, sendo que em caso de não devo-

lução até o prazo estabelecido, um novo e-mail foi enviado 

e, passados 10 dias sem devolução, foi considerada a desis-

tência do participante. 

A técnica para a formulação de escalas de resposta do 

formulário foi a escala tipo Likert. Nesta escala, os respon-

dentes têm a opção de itens colocados de modo positivo 

ou negativo em relação a um determinado fenômeno, em 

que as respostas indicam um nível de concordância ou dis-

cordância.(18,19) 
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1. Item: Primeira parte do fluxograma 

Mulher com idade de 18 anos a 60 anos

1. Item: Primeira parte do fluxograma 

2. Item: Segunda parte do fluxograma

3. Item: Terceira parte do fluxograma

Serviço Não-Especializado* de
Referência da Saúde: HSVP ou HC

• Acolhimento humanizado.
• Registro da história.
• Avaliação clínica, ginecológica e 
coleta de exames.
• Contracepção de emergência.
• Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para
HIV, IST, Hepatite B e Tétano quando
indicados. Após 72 horas não há mais
indicação de PEP, porém as demais
condutas mantêm-se necessárias
• Exames laboratoriais complementares.
• Acompanhamento social e psicológico.
• Agendamento ambulatorial no SAE*** e
seguimento por no mínimo 6 meses.
• Contrarreferência para cuidado 
compartilhado com a AB**** quando
oportuno e/ou na alta, com aceitação
expressa da pessoa ou responsável.
• Encaminhar à Rede de Apoio 
Psicossocial*****.

Atendimento pela equipe
multiprofissional

A pessoa
deseja registrar

BO

A pessoa
não deseja 

registrar BO

Até 72 horas
acionar a DEAM**
que comunica o

DML e o Perito(a)
Médico(a) legista

comparece ao
Serviço 

Não-Especializado
de Referência da

Saúde para
realizar exame de

corpo delito e
coleta de vestígios

O DML
encaminha o

material coletado
ao IAF que o

armazena 
por tempo 

indeterminado

Orientar quanto
a possibilidade
de realização
do BO sem

representação

Notificação
compulsória/
investigação

imediata (ficha
SINAN)

Encaminhar a
ficha do SINAN

ao Núcleo de
Vigilância

Epidemiológica da
SMS em até 24h

Gênero feminino

Sexo feminino Sexo feminino

Gênero masculino

· Concordância: 
( ) concordo ( ) discordo 

· Clareza: ( ) não claro ( ) pouco claro ( ) claro  ( ) muito claro
· Relevância: ( ) não relevante ( ) necessita grande 

revisão ( ) necessita pequena revisão ( ) relevante 

· Comentários/ sugestões: 

2.  Item: Segunda parte do fluxograma

Mulher com idade de 18 anos a 60 anos

1. Item: Primeira parte do fluxograma 

2. Item: Segunda parte do fluxograma

3. Item: Terceira parte do fluxograma

Serviço Não-Especializado* de
Referência da Saúde: HSVP ou HC

• Acolhimento humanizado.
• Registro da história.
• Avaliação clínica, ginecológica e 
coleta de exames.
• Contracepção de emergência.
• Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para
HIV, IST, Hepatite B e Tétano quando
indicados. Após 72 horas não há mais
indicação de PEP, porém as demais
condutas mantêm-se necessárias
• Exames laboratoriais complementares.
• Acompanhamento social e psicológico.
• Agendamento ambulatorial no SAE*** e
seguimento por no mínimo 6 meses.
• Contrarreferência para cuidado 
compartilhado com a AB**** quando
oportuno e/ou na alta, com aceitação
expressa da pessoa ou responsável.
• Encaminhar à Rede de Apoio 
Psicossocial*****.

Atendimento pela equipe
multiprofissional

A pessoa
deseja registrar

BO

A pessoa
não deseja 

registrar BO

Até 72 horas
acionar a DEAM**
que comunica o

DML e o Perito(a)
Médico(a) legista

comparece ao
Serviço 

Não-Especializado
de Referência da

Saúde para
realizar exame de

corpo delito e
coleta de vestígios

O DML
encaminha o

material coletado
ao IAF que o

armazena 
por tempo 

indeterminado

Orientar quanto
a possibilidade
de realização
do BO sem

representação

Notificação
compulsória/
investigação

imediata (ficha
SINAN)

Encaminhar a
ficha do SINAN

ao Núcleo de
Vigilância

Epidemiológica da
SMS em até 24h

Gênero feminino

Sexo feminino Sexo feminino

Gênero masculino

· Concordância: 
( ) concordo ( ) discordo 

· Clareza: ( ) não claro ( ) pouco claro ( ) claro ( ) muito claro

· Relevância: ( ) não relevante ( ) necessita grande 
revisão  ( ) necessita pequena revisão ( ) relevante 

· Comentários/ sugestões: 

3.  Item: Terceira parte do fluxograma

Mulher com idade de 18 anos a 60 anos

1. Item: Primeira parte do fluxograma 

2. Item: Segunda parte do fluxograma

3. Item: Terceira parte do fluxograma

Serviço Não-Especializado* de
Referência da Saúde: HSVP ou HC

• Acolhimento humanizado.
• Registro da história.
• Avaliação clínica, ginecológica e 
coleta de exames.
• Contracepção de emergência.
• Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para
HIV, IST, Hepatite B e Tétano quando
indicados. Após 72 horas não há mais
indicação de PEP, porém as demais
condutas mantêm-se necessárias
• Exames laboratoriais complementares.
• Acompanhamento social e psicológico.
• Agendamento ambulatorial no SAE*** e
seguimento por no mínimo 6 meses.
• Contrarreferência para cuidado 
compartilhado com a AB**** quando
oportuno e/ou na alta, com aceitação
expressa da pessoa ou responsável.
• Encaminhar à Rede de Apoio 
Psicossocial*****.

Atendimento pela equipe
multiprofissional

A pessoa
deseja registrar

BO

A pessoa
não deseja 

registrar BO

Até 72 horas
acionar a DEAM**
que comunica o

DML e o Perito(a)
Médico(a) legista

comparece ao
Serviço 

Não-Especializado
de Referência da

Saúde para
realizar exame de

corpo delito e
coleta de vestígios

O DML
encaminha o

material coletado
ao IAF que o

armazena 
por tempo 

indeterminado

Orientar quanto
a possibilidade
de realização
do BO sem

representação

Notificação
compulsória/
investigação

imediata (ficha
SINAN)

Encaminhar a
ficha do SINAN

ao Núcleo de
Vigilância

Epidemiológica da
SMS em até 24h

Gênero feminino
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Figura 2. Estrutura do Fluxograma avaliada pelos juízes - primeira rodada
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que no processo de avaliação dos itens individualmente, 

deve-se considerar o número de juízes e, no caso de haver 

seis ou mais, recomenda-se uma taxa não inferior a 0,78. 

E, caso o número de juízes fosse inferior a seis, a taxa de-

veria ser superior a 0,80.(21) 

O estudo segue as recomendações da Resolução no. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde(22) e foi aprova-

do pelo CEPSH/UFSC no ano de 2018, sob o parecer nº 

3.057.595 e CAAE 02536818.1.0000.0121. Aos juízes sele-

cionados foi encaminhado e-mail com a carta convite, ex-

plicando o estudo e o TCLE. O sigilo acerca da identidade 

dos participantes e o anonimato foram assegurados. 

RESULTADOS 
Quanto à caracterização dos participantes da Delphy, o 

tempo de formação profissional variou entre 1 e mais de 

15 anos. Entre 1 e 5 anos (7,1%), entre 6 e 10 anos (14, 3%), 

entre 11 e 15 anos (7,1%) e predominou o tempo de mais de 

15 anos de formado com 71, 4% dos respondentes. Com re-

lação à profissão, responderam o formulário: assistentes 

social, enfermeiras, psicólogas e professoras. Referente ao 

tempo de atuação no serviço ou com a temática, 21,4% re-

latou atuar entre 1 e 5 anos, a mesma porcentagem atuou 

entre 6 e 10 anos, 28,6% entre 11 e 15 anos, e por fim, 28,6% 

atuaram na área por mais de 15 anos.

Dos 14 juízes, dois foram palestrantes do 17º Fórum 

Perinatal da Macrorregião Norte do Rio Grande do Sul; seis 

foram profissionais que participaram da pesquisa do mes-

trado e seis são professores cadastrados na Plataforma 

Lattes do CNPq.

O consenso foi obtido de imediato, e não foram reali-

zadas outras rodadas, conforme preconizada pela técnica 

Delphi, quando o consenso nas respostas não ocorre na 

primeira rodada. O próximo passo foi a compilação das res-

postas e apresentação dos resultados, os quais são apre-

sentados a seguir na Tabela 1. 

DISCUSSÃO
A implementação de um fluxograma é uma possibilidade de 

alinhar ações no atendimento à mulher que sofreu violência 

sexual, o manejo adequado e a resposta às particularidades 

de cada situação. A opinião de juízes, por meio da técnica 

Delphi, é uma ferramenta importante para obter avalia-

ção criteriosa e consenso sobre um determinado assunto, 

constitui apreciações e opiniões confiáveis.(16) 

Os itens validados na parte 1 do fluxograma apresen-

taram Kappa de 100% na relevância, concordância 85,71% 

e clareza 63,74%. Já o IVC na relevância e concordância 

foi de 100%; e clareza 0,78%. Nesta primeira parte, o flu-

xograma compreende o tempo de atendimento (primeiras 

72 horas), a especificação da faixa etária da mulher, o local 

de atendimento (Serviço de Referência da Saúde) e ações 

como: atendimento/acolhimento, encaminhamentos e no-

tificação realizados pela equipe multiprofissional. 

Alguns dos itens foram modificados após a validação, 

como a especificação da mulher independente do gênero. 

No entanto, foi mantida a faixa etária da mulher, visto que 

de acordo com protocolos como a RAIVS, mulheres me-

nores de 18 anos ou acima de 60 anos envolvem algumas 

particularidades no atendimento, como o conselho tutelar 

e do idoso, respectivamente; havendo a necessidade de flu-

xos próprios.(9)  

 Também foram detalhados os integrantes da equi-

pe multiprofissional. Conforme previsto na Portaria nº 

485/2014, compreende a equipe mínima: assistente social, 

enfermeiro(a), farmacêutico(a), médico(a), psicólogo(a) e 

técnico(a) de enfermagem7. Esta contribuição dos juízes 

agrega mais objetividade ao fluxograma, colaborando na 

articulação dos serviços intersetoriais e qualificar o aten-

dimento em um contexto em que não é evidenciada a rede 

de atendimento implementada.  

Na literatura, identifica-se a problemática da rede de 

atendimento à mulher em situação de violência sexual.(10) A 

inexistência de uma rede efetiva, fragmentação da atenção, 

fragilidades na capacitação de profissionais, dentre outros 

fatores, incide de modo prejudicial na assistência à mulher 

em situação de violência sexual.(11,14)

A violência demanda dos serviços de saúde uma nova 

organização de atendimento com equipe interdisciplinar e 

articulada em rede.(12) Esse aspecto da interdisciplinaridade 

é um desafio. Embora exista uma equipe multiprofissional, a 

atuação dos profissionais apresenta fragmentação no cui-

dado devido às dificuldades encontradas para a efetivação 

do trabalho integrado.(14) Desse modo, a interdisciplinarida-

de que compreende a integração das disciplinas ou áreas 

do conhecimento;(23) e articula várias disciplinas, com foco 

Tabela 1. Kappa e IVC obtidos na primeira rodada

Parte 1 do fluxograma Kappa de Fleiss IVC

Variável % %

Relevância 100 100

Concordância 85,71 100

Clareza 63,74 0,78

Parte 2 do fluxograma Kappa de Fleiss IVC

Variável % %

Relevância 73,63 100

Concordância 85,71 100

Clareza 100 100

Parte 3 do fluxograma Kappa de Fleiss IVC

Variável % %

Relevância 85,71 100

Concordância 100 100

Clareza 63,74 0,78
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no objeto complexo (problema, tema) que somente uma 

área não responde;(12) constitui a prática ideal para o cui-

dado em situações de violência, um fenômeno complexo. 

A perspectiva de rede no atendimento emana da arti-

culação dos serviços, que requer fortalecimento para uma 

boa colaboração intersetorial.(11) É evidenciado que a cola-

boração interprofissional melhora a qualidade no atendi-

mento, mas existem desafios como definir papéis profissio-

nais e construir relações interpessoais,(24) assim como os 

desafios de gerenciar conflitos interpessoais e aperfeiçoar 

habilidades de comunicação.(4,25)

O atendimento à mulher em situação de violência sexu-

al pela equipe multiprofissional está previsto pela OMS;(2,3) 

e pela legislação brasileira, como a Lei no. 12.845, de 1 de 

agosto de 2013, no  Art. 1º:  “os hospitais devem oferecer às 

vítimas de violência sexual atendimento emergencial, inte-

gral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento 

dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência 

sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de 

assistência social”.(26) 

Na segunda parte de fluxograma, todos os itens apre-

sentaram IVC de 100%. Entretanto, o Kappa foi de 73,63% 

na relevância, concordância 85,71% e clareza 100%. Aqui 

são descritas ações referentes ao atendimento como: 

acolhimento, anamnese, exames laboratoriais, PEP, con-

tracepção de emergência, acompanhamento psicológico 

e social, médico(a) legista. As modificações ocorreram na 

especificação dos exames a serem solicitados na avalia-

ção clínica e ginecológica, proporcionando melhor clareza 

aos profissionais. Os exames ginecológicos estão previstos 

nas políticas públicas(9,26) e devem ser solicitados durante o 

atendimento nos serviços de saúde.(27)

O fluxograma tem o marco das primeiras 72 horas pelo 

fato de que após este período algumas condutas não são 

mais indicadas, principalmente no que diz respeito à PEP 

HIV. O atendimento dentro desse período com relação à 

administração da contracepção de emergência é também 

um fator de proteção para evitar a gravidez.(3,5) 

Referente aos critérios adotados para comparecimen-

to do perito e um fluxo com a possibilidade de realizar o 

Boletim de Ocorrência no serviço de saúde em que a víti-

ma está sendo atendida, com a opção para mulher de dar 

continuidade ou não posteriormente, foi realizado ajustes 

no fluxograma conforme a literatura. Lembrando que com-

pete ao Serviço de Referência da Saúde acionar a autori-

dade policial e judicial quando necessário; e cabe à área da 

Segurança Pública registrar o Boletim de Ocorrência de 

Crime Sexual, que pode ser com a presença do Agente de 

Polícia no serviço de saúde ou por contato telefônico do 

profissional de saúde, evitando o deslocamento da pessoa 

em situação de violência sexual. A autoridade policial acio-

nará o(a) Perito(a) Médico(a) Legista para o exame pericial.(9) 

Salienta-se que o atendimento nos serviços de saú-

de dispensa a apresentação do Boletim de Ocorrência.(28) 

Entretanto, compete às instituições de saúde, conforme a 

Lei nº 12.845/2013, orientar sobre o registro da ocorrência 

e os demais trâmites legais para encaminhamento aos ór-

gãos de medicina legal.(9,26) 

Sobre o registro do Boletim de Ocorrência, em 2018 a 

Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, torna pública in-

condicionada a ação penal dos crimes contra a liberdade 

sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável , conforme 

disposto no Art. 1º: “Esta Lei tipifica os crimes de impor-

tunação sexual e de divulgação de cena de estupro, torna 

pública incondicionada a natureza da ação penal dos cri-

mes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra 

vulnerável, estabelece causas de aumento de pena para 

esses crimes e define como causas de aumento de pena o 

estupro coletivo e o estupro corretivo”.(29) 

A análise dos juízes quanto à possibilidade de realizar o 

Boletim de Ocorrência no serviço de saúde em que ocorre o 

atendimento à mulher corrobora com o que é recomendado 

na literatura: reduzir o percurso da mulher que sofreu a vio-

lência sexual, dessa forma, a importância da integração dos 

serviços é justificada pela necessidade de ampliar a proteção, 

assegurando a prevenção e um atendimento qualificado.(30) 

Cabe ressaltar que, no município, a realização do Boletim de 

Ocorrência e da perícia não ocorre no serviço de saúde em 

que a mulher é atendida, exceto em algumas situações excep-

cionais. Se a mulher deseja registar o Boletim de Ocorrência, 

há o encaminhamento para registro na delegacia.    

 Outro ajuste importante realizado foi a inclusão do item 

Notificação à autoridade policial no prazo de 24 horas. Embora 

a mulher tem o direito de decidir sobre a realização ou não do 

Boletim de Ocorrência, em dezembro de 2019, foi elaborada a 

Lei Nº 13.931, de 10 de dezembro de 2019, que altera a Lei nº 

10.778, de 24 de novembro de 2003, sobre a notificação com-

pulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher, 

na qual o Art. 1º da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, 

passa a vigorar com as alterações: “Constituem objeto de no-

tificação compulsória, em todo o território nacional, os casos 

em que houver indícios ou confirmação de violência contra a 

mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados”.
(31) E no inciso 4: “os casos em que houver indícios ou confir-

mação de violência contra a mulher referidos no caput deste 

artigo serão obrigatoriamente comunicados à autoridade po-

licial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providên-

cias cabíveis e para fins estatísticos.” (NR).(31)
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A parte 3 do fluxograma, que diz respeito à notificação 

compulsória no SINAN, o IVC na relevância e concordância 

foi de 100% e na clareza de 0,78%. O Kappa foi de 85,71%, 

concordância 100% e clareza 63,74%. Foi sugerido o meio 

de realização da comunicação entre os serviços. Assim, foi 

incluído mais um item no fluxograma especificando o meio 

de comunicação por contato telefônico.

Ainda que a pesquisa tenha potencial para agregar ex-

pertise à qualquer propositiva de intervenção em outra re-

gião, esta proposta apresenta como limitação o fato de que 

a mesma precisou considerar, com muito rigor, a especifi-

cidade local/regional.

Este estudo desencadeou a inserção concreta do flu-

xograma intersetorial no âmbito municipal. Portanto, a 

construção e validação do fluxograma torna possível a 

articulação da rede de serviços e, consequentemente me-

lhora e otimiza o cuidado prestado. Isso permite o avanço 

do conhecimento para a área de saúde e enfermagem no 

momento em que estão em conformidade com o preconi-

zado pelas políticas públicas e, fortalecem as práticas de 

cuidado ofertadas. 

CONCLUSÃO
A elaboração e validação do fluxograma para atendimen-

to à mulher em situação de violência sexual poderá con-

tribuir para possibilitar a integralidade no atendimento por 

meio da articulação dos serviços intersetoriais e por sua 
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