XXXI Jornada Acadêmica
Integrada
EQUIPE DE MATRICIAMENTO EM VIOLÊNCIA SEXUAL DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA: CONSTRUINDO
E ORGANIZANDO UMA LINHA DE CUIDADO
Dalla Vecchia, Taila A.1(EX); Rossato, Verginia M. D.2(O); Rodrigues, Berenice O.
C.3(CO); Bedinoto, Liana T.1(EX).
1
Bolsista do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário de
Santa Maria; 2Enfª, Dra., Responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria e Coordenadora do Projeto de
Extensão “Violência Sexual é uma questão de saúde: vamos falar sobre isso?!”; 3Enfª,
Msc., do Hospital Universitário de Santa Maria.
O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) vem desempenhando o papel de
referência para o atendimento às vítimas de Violência Sexual (VS), desde 2005. Em 2014 o
Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) juntamente com representantes
do Município e Regional organiza e passa a coordenar um grupo Multiprofissional e
Interinstitucional denominado Grupo de Enfrentamento Integrado às Violências (GIEV).
Este grupo em reuniões quinzenais e/ou mensais começou a discutir o tema com os
profissionais da Instituição e Rede buscando garantir um atendimento de qualidade. A partir
dos encontros e discussões do grupo, no dia 19 de maio de 2015 o GIEV articulou junto a
Promotoria de Justiça Especializada de Santa Maria, reunião na qual o HUSM se
comprometeu em organizar serviço para o atendimento ás Vítimas de Violência Sexual. Para
formalizar este trabalho que estava sendo feito, foi elaborado no HUSM o projeto de
extensão “Violência Sexual é uma questão de Saúde: vamos falar sobre isso?!”, aprovado
em 11/01/2016 com o nº 042051. Que tem como objetivo qualificar os profissionais de saúde
e assistência social para o atendimento e registro das Violências Sexuais, além de sensibilizar
os profissionais da área sobre o atendimento das vítimas de Violência Sexual. Os métodos
utilizados são reuniões semanais da equipe nas dependências do HUSM para revisar,
discutir, problematizar e monitorar os atendimentos feitos na urgência e dar continuidade ao
atendimento ambulatorial, bem como capacitar as equipes para o acolhimento às vítimas.
Dessa forma, com a criação de um Serviço de Atendimento às pessoas em Situação de
Violência Sexual, em novembro de 2015 o HUSM foi cadastrado no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), como Hospital de Referência para atendimento às
Vítimas de Violência Sexual. Em dezembro foram nomeadas 05 profissionais no HUSM
para atuarem na “Equipe de Matriciamento em Violência Sexual”, ratificados em Portaria
de fevereiro de 2016. De dezembro de 2015 a 18 de maio de 2016 foram feitas seis (06)
capacitações no HUSM com a participação de 212 profissionais que atuam nos diferentes
setores do HUSM. Dia 18 de maio de 2016 foi inaugurada a sala para atuação da Equipe de
Matriciamento em Violência Sexual do HUSM, na solenidade estava presentes 44 pessoas
entre autoridades e profissionais que trabalham na área. O trabalho desenvolvido pela equipe
tem como meta a acolhida da vítima, para que receba assistência integral na urgência e que
em um segundo momento retorne ao ambulatório para o atendimento na ginecologia,
infectologia, com o serviço social e psicológico. Assim, as vítimas de Violência Sexual, cada
vez mais, recebem atendimento qualificado com profissionais capacitados e não ficam
“esquecidas” no serviço de saúde, tendo a oportunidade de se reconstituir física e
mentalmente e retornar para o convívio em sociedade.
Trabalho apoiado pelo NVEH/HUSM.
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