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RESUMO 

 

Nas últimas décadas a violência sexual contra a mulher vem adquirindo maior 

visibilidade, tanto social quanto política. Isso se deve, em parte, ao fato do 

reconhecimento e da implantação de políticas e serviços públicos especializados no 

atendimento à mulher em situação de violência. O Código Penal Brasileiro permite a 

exceção do aborto para os casos de gravidez advinda do estupro. Todavia, mesmo 

que essa permissão esteja garantida por lei e ratificada em normas ministeriais, 

ainda encontra-se morosidade em seu procedimento, haja vista que o profissional de 

saúde pode, em virtude das suas crenças morais ou religiosas, utilizar-se da 

“objeção de consciência”. Busca-se problematizar o itinerário das vítimas de 

violência sexual à procura do aborto legal Hospital Doutor José Pedro Bezerra - 

Maternidade Santa Catarina - localizado na capital Potiguar a partir das 

representações dos profissionais dessa instituição de saúde, procurando analisar os 

usos e desusos da objeção de consciência nos casos de aborto legal dentro desta 

maternidade, buscando tecer reflexões sobre as negociações que acontecem 

durante a investida pelo reconhecimento da cidadania e o acesso ao direito desses 

procedimentos. A pesquisa é de cunho qualitativo, com utilização de observação e 

entrevistas semiestruturadas.  

 

Palavras-chave: Violência Sexual. Hospital/Maternidade. Profissionais de Saúde. 

Aborto Legal. Objeção de Consciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In recent decades, sexual violence against women has acquired greater social and 

political visibility. This is due to the recognition and implementation of specialized 

public policy and services in care for women in situations of violence. The Brazilian 

Penal Code allows abortion for cases of rape arising pregnancy. However, even that 

the permission is guaranteed by law and ratified in ministerial standards, its 

procedure is slow, since that the health professional can use of the “objection 

consciousness”, because of their moral or religious beliefs. The aim is to 

problematize the itinerary of victims of sexual violence in search of legal abortion Dr. 

José Pedro Bezerra Hospital - Santa Catarina Maternity - located in the capital of 

Potiguar, Brazil, from the representations of the health professors, trying to analyze 

the uses and misuse of the objection consciousness cases of legal abortion within 

this maternity hospital, seeking to weave reflections on how negotiations take place 

during an investigation into the recognition of citizenship and access to procedural 

law. The research is a qualitative approach, using observation and semi-structured 

interviews.  

 

Keywords: Sexual Violence. Hospital/Maternity. Health Professionals. Legal 

Abortion. Conscientious Objection. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Muitas vezes retornei do chamado „campo‟, que será isso, um capim de 
gado, paisagem pastagem, esvaziada de mim e repleta de outros... quase 
cheia de ossos fraturados; atropelada. Nossos valores mais caros espocam 
ou colidem (...). Passam-se os dias e a sensação muda, Conforme escreve 
preencho-me novamente de mim. Esta sou eu, com minhas dúvidas e 
inseguranças combalidas, em eternos questionamentos. Parece que preciso 
esvaziar-me do outro, aquilo que se convenciona como sendo o „outro. E 
que não passa de „eu‟ em choque: eu questionando sem sossego.” 
(ANDRÉIA MARTINI, 2005 ) 

 

Esta dissertação analisa o itinerário das vítimas de violência sexual à procura 

do aborto legal no Hospital Doutor José Pedro Bezerra - Maternidade Santa Catarina 

- localizado na capital Potiguar. Tem por objetivo verificar a construção do itinerário 

das vítimas de violência sexual à procura do aborto legal a partir das práticas e 

representações dos Profissionais de Saúde acerca da violência sexual e do aborto e 

o apelo de tais profissionais à Objeção de Consciência (OC) – incompatibilidade 

ética com a norma legal por motivos de foro filosófico, ético, moral ou religioso.  

Estima-se que 35% das mulheres em todo o mundo já tenham sofrido algum 

tipo de violência sexual (OMS, 2013). Cerca de 120 milhões de meninas, até 16 

anos, em todo o mundo (pouco mais de uma em cada dez) tiveram relação sexual 

ou outros atos libidinosos forçados em algum momento de suas vidas. De acordo 

com estudo “Escondido em Plain Sight: Uma Análise Estatística da Violência contra 

as Crianças” da Unicef (2014), os agressores sexuais mais frequentes são os 

maridos ou ex-maridos, companheiros ou namorados. Mulheres e meninas juntas 

representam cerca de 70% das vítimas de tráfico humano no mundo para fins 

sexuais, sendo que as meninas representam duas em cada três vítimas, segundo 

dados da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015). 

Em Nova Déli (Índia) um estudo realizado pela ONU no ano de 2012, mostrou 

que 92% das mulheres indianas relataram haver sofrido algum tipo de violência 

sexual em espaços públicos ao longo da sua vida. Neste mesmo ano, uma 

estudante, Nirbhaya, foi estuprada por uma gangue em um ônibus em Nova Déli e 

morreu em decorrência de ferimentos internos.  

Já no Afeganistão, além de enfrentarem o tiro cruzado dos conflitos militares 

que tomam o país, as afegãs são segregadas da vida política e social. A legislação 

do país não prevê pena para estupro e considera o adultério um crime. Assim, 

http://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf


 
 

 

 

muitas mulheres que sofrem estupro não podem denunciar seu agressor, pois 

correm o risco de serem responsabilizadas pela violência com pena de prisão, ou 

em casos mais severos, apedrejamento em praça pública. Algumas ainda são 

pressionadas pelos familiares para casar-se com o agressor, de forma a preservar a 

honra da família.  

Nesse ínterim, a África do Sul representa ser o país com a maior taxa de 

estupros do mundo, com mais de 500.000 casos de estupro a cada ano. Além disso, 

o Conselho de Investigação Médica Africano, estima que apenas um em cada nove 

estupros são relatados. Assim, estima-se que o número real de estupros seja de 4,5 

milhões a cada ano, muito maior do que os números registrados pela polícia. Mas, 

não somente países em desenvolvimento enfrentam as agruras deste tipo de 

violência. Nos Estados Unidos da América, 83% das meninas com idade entre 12 a 

16 anos experimentaram alguma forma de assédio sexual nas escolas públicas. Já 

na Inglaterra, uma em cada cinco mulheres (com idades entre 16 a 59) sofreram 

algum tipo de violência sexual (ONU, 2012). 

O Brasil encara sua própria crise “Nirbhaya”1
. A cada onze minutos uma 

mulher é vítima de violência sexual sendo este o quinto país do mundo com maior 

índice de violência contra a mulher (BRASIL, 2015), ocupando o 5º lugar no ranking. 

Levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2015) estima 

que devem ter ocorrido entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros no País em 2015, sendo 

apenas 10% dos casos de estupro que chegam ao conhecimento da polícia, no 

entanto apresentam uma  subnotificação  extremamente alta. 

 O crime de estupro é aquele que apresenta a maior taxa de subnotificação no 

mundo. Estas subnotificações acontecem principalmente nos serviços de saúde. No 

entanto, apesar desses alarmantes números, cada quatro minutos uma mulher dá 

entrada ao SUS com agravamentos de violência sexual (BRASIL,2015). Uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha (2015) mostra que em torno de 33% da 

população, entre homens e mulheres, acredita que "mulheres que se dão ao respeito 

não são estupradas", o que corrobora para 85% das mulheres ainda temerem serem 

vítimas de violência sexual. Esta visão fomenta atitudes como: Estupros coletivos2; 

                                                           
1
 Em referência ao episódio de 2012 em Nova Délhi, Índia.  

2
   Estupro coletivo é uma forma de violência que envolve dois ou mais agressores. Sua ocorrência é 

maior em períodos de guerras e dentro de gangues, este método é usado como forma de punição, 

http://www.cartacapital.com.br/revista/905/estupro-o-crime-que-ate-a-lei-oculta


 
 

 

 

estupros corretivos; ou mesmo trotes universitários com cunho sexual. É uma 

constatação que a sociedade brasileira segue ainda machista e sexista, produto de 

uma sociedade patriarcal (CASTELLS ,2000). 

Em minha pesquisa, verifiquei que os números ilustrados nos diversos casos 

de violência sexual sobre os quais ouvi falar em campo, nem sempre resultaram em 

gravidez, ou seja, nem todos tiveram como fim o aborto. Aborto era uma dessas 

palavras para se falar baixinho, me disse a assistente social, mas, sem dúvidas, 

todos levavam consigo as marcas de uma dor. Havia dias em que era difícil dormir a 

noite sabendo que a casa, antes considerada lugar de proteção, hoje é entendida 

como lugar mais provável de acontecer uma violência sexual contra a mulher 

(SAFFIOTI, 1997). Não conheci nenhuma das personagens dessas histórias 

violentas, não vi seus rostos, não foram suas vozes que me narraram o acontecido, 

mas senti de perto, mesmo estando longe, espaço e tempo, o peso de carregar no 

corpo a dor, a prova e o resultado de uma violência.  

Aprendemos desde cedo nas disciplinas de antropologia a permanecer longe 

quando se está tão dentro, a não se afetar, mesmo quando cada palavra te rasga a 

carne, a escutar tudo que sua interlocutora quer te falar, pois, através desse rito 

podemos captar o “modelo nativo” (Roberto Cardoso de Oliveira, 1988), mesmo 

quando o que você mais quer é colocar seus fones de ouvidos e ouvir a fala mansa 

de Maria Bethânia. 

Miriam Grossi em 1992 já nos abria os olhos para as ambiguidades, angústias 

e o sofrimento da antropóloga face a outro ser humano. E estas afetações (Jeanne 

Favret-Saada, 2009) não retiram a nossa famosa neutralidade antropológica, mas 

sim aproxima a pesquisadora do campo. Se afetar, comungar das dores alheias, 

pode ser a única maneira de compreender os signos passados pelos seus 

interlocutores e toda a sua estrutura relacional. Nestes dias, quando estamos 

voltando para casa só queremos esquecer tudo aquilo que vemos/ouvimos, 

torcemos para acontecer algo que ocupe nossas lembranças. Mas, como esquecer 

se somos ensinados a lembrar, a fazer o ritual de acordo com o que aprendemos 

com Roberto Cardoso de Oliveira (1988): ver, ouvir e escrever. 

                                                                                                                                                                                     
controle social, vínculo e como rito de passagem/iniciação. Já o Estupro corretivo, envolve 
principalmente mulheres homossexuais, que são submetidas a esse tipo de prática com o objetivo de 
castigar tudo o que fuja da norma, representada pela mulher heterossexual submissa que vive à 
sombra de um homem. 



 
 

 

 

 Todavia, quando chegamos em casa e ligamos a televisão para ao menos 

esquecer daquelas histórias, por alguns instantes, nos deparamos novamente com 

ocorrências de violência sexual: Era o fim de maio, de 2016, e o jornal noticiava o 

caso de uma jovem de 16 anos que fora vítima de estupro coletivo no Rio de 

Janeiro. A tragédia ganhou repercussão nacional, porque um dos supostos 

agressores postou um vídeo do fato nas redes sociais, cujo conteúdo apresentava a 

adolescente desacordada, como um brinquedo exposto a “saciar a lascívia”, que 

neste imaginário seria incontrolável. Ou nas palavras de Lia Zanotta Machado 

(1999), posta “em nome da „fraqueza masculina‟, como se fora do estado derivado 

da „natureza do homem”. Lembrando que alguns dos 33 homens estavam armados 

com fuzis, outros a violentando, outros a imobilizando.  

Além disso, a defesa da adolescente contou ter sido questionada pelo 

delegado da investigação “se a vítima tinha o hábito e gostava de fazer sexo em 

grupo”. Nota-se, então, um paradoxo que envolve o crime de estupro: “se de um 

lado, o estupro é entendido como um ato ignominioso, do outro, torna impuras as 

mulheres. Neste sentido, o estupro não marca o masculino, mas o feminino com a 

impureza” (Machado. 1999, p. 299). E a denúncia, neste caso, poderá sentenciar 

essas mulheres à exclusão social, uma vez que a violência “ao nível do escândalo, 

da vergonha, da humilhação suscita-se no público uma reação de aversão, de 

desprezo, de condenação” (Michael Foucault, 1979, p.81). No entanto, neste 

episódio específico, essa barbárie suscitou um clima de consternação, além da 

revolta nas redes sociais, com hashtags como #30contratodas, #nãoaomachismo, 

#EstuproNaoÉCulpaDaVitima e #MeuCorpoMeusDireitos. Uma semana após o 

ocorrido, o Senado deferiu um Projeto de Lei3 que tipifica os crimes de estupro 

coletivo e a sua divulgação.  

Como visto, pesquisar os caminhos da dor não é uma tarefa fácil, 

principalmente quando se refere a um tipo de violência que pode atingir todas as 

mulheres: a sexual. Trata-se de uma violência de gênero feminino como assinala 

Vera Lúcia Vaccari (2001). A violência de gênero é um reflexo direto da ideologia 

patriarcal e como subproduto traz a cultura do machismo, atravessada pela ideia do 

                                                           
3
 O Projeto de Lei do Senado (PLS) 618/2015, este marco legal atribui pena para os casos de estupro 

coletivo, agravando para 16 anos e oito meses de prisão, quatro anos a mais que a pena máxima 
prevista atualmente, de 12 anos e meio. Além disso, transmitir imagens de estupro pela internet 
também poderá ser tipificado como crime. 

http://negrobelchior.cartacapital.com.br/trinta-homens/
http://negrobelchior.cartacapital.com.br/trinta-homens/
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/senado-aprova-projeto-que-aumenta-pena-para-crime-de-estupro-coletivo


 
 

 

 

poder e da força, que também são categorias que constroem o crime de estupro, por 

possuírem um caráter coercitivo e ameaçador contra a dignidade humana das 

sujeitas4, conforme observa Machado (1999).  

Deste modo, ao nascer, à única certeza que temos é que somos potenciais 

vítimas de estupro. Somos criadas com medo, medo de ser estuprada, medo de se 

tornar mais um número na estatística, medo de carregar no nosso corpo a sentença 

de um estigma (Erving Goffman, 1980).  

Em 2013, a pesquisa Chega de Fiu Fiu do Think Olga verificou que 90% das 

mulheres já deixaram de usar roupa decotada por medo de sofrer algum tipo de 

assédio, enquanto 81% das entrevistadas disseram já terem deixado de fazer 

alguma coisa por medo de serem assediadas pelos homens; em contraste não é 

demais rememorar o dado trazido pela pesquisa Tolerância Social à Violência contra 

as Mulheres, feita pelo Ipea em 2014: mais de um quarto da população brasileira 

(26%) declara que “mulheres com roupa curta merecem ser atacadas”.  

Estatísticas como essas visibilizam a violência sexual contra a mulher, sendo 

um dos propulsores, nas últimas décadas, do surgimento de políticas que buscam 

reconhecer as mulheres enquanto sujeitas de direitos, o que possibilita a 

implantação de serviços públicos especializados no atendimento à mulher em 

situação de violência.  

No cenário brasileiro, o Código Penal de 1890 já previa tipificações que 

versavam sobre violência sexual contra a mulher. Porém, neste código pretendia-se 

resguardar a moral e a honra da instituição familiar, não a identidade individual da 

vítima. A mulher, neste momento, era “um vir a ser vítima”, pois a violência não era o 

suficiente para trazer o caráter de sujeita de direito, outros fatores ressignificavam-

lhe: reputação moral ilibada – ser honesta, e sua família ter idoneidade moral. Logo, 

a mulher era cultivada dentro do paradoxo moral e legal da sociedade. Carregando 

no corpo as marcas do crime e da sua honestidade.  

Com o advento do Código Penal de 1940, o protagonismo da honestidade 

saiu de cena, dando lugar à construção da mulher como vítima independente dos 

seus predicados sociais. E é neste mesmo código que surge a permissibilidade do 

                                                           
4
 Sujeitas aqui compreendidas conforme Fernanda Cardozo (2009) como forma de atualização da 

“guerrilha da linguagem” (COULTHARD, 1991), reafirmando o lugar do feminino das lutas envolvendo 
direitos sexuais e reprodutivos. 



 
 

 

 

aborto para os casos de estupro, que descreve que mulheres, ao contraírem uma 

gravidez fruto de violência sexual, se assim quiserem, poderão interrompê-la com 

ajuda de médicos, em maternidades públicas, sendo que nem elas nem os 

profissionais da saúde sofrerão sanções por tal procedimento. 

No entanto, a caracterização desta violência como um problema público 

ocorreu efetivamente no século XX, com as conquistas dos direitos civis, políticos e 

econômicos, tendo seu marco entre as décadas de 70 e 80 quando as organizações 

feministas passaram a reivindicar pelo caráter privado da sexualidade (GROSSI, 

1994).  

Apesar de existir legislação punitiva para crimes de estupro desde 1890 

(prevista no Código Penal de 1890), e no Código Penal de 1940, sua judicialização 

efetiva como um crime personalíssimo remonta à criação das Delegacias 

especializadas de atendimento às mulheres, na década de 1980, e, desde então, 

tem sido ponto forte na argumentação feminista em favor do reconhecimento, por 

parte do Estado brasileiro, dos Direitos das Mulheres, em particular, os direitos 

sexuais e reprodutivos (Porto, 2014).  

No Brasil desde 2001, o Direito Penal reconhece o status de sujeito de direito 

às mulheres, com manifestação própria da sexualidade e direitos iguais aos dos 

homens, por entender que esses crimes não ferem ao pudor, mas sim as sujeitas, 

ratificando a norma instituída em 1984, que retirou do Código Penal o princípio que 

relação sexual não consentida no casamento não era considerado crime, por ser 

visto como uma obrigação matrimonial da mulher.  

Já em 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, lei 11.340/06, o 

sistema judiciário e as instituições de saúde brasileiras tiveram que se ajustar a este 

novo dispositivo legal. Passou-se a implantar políticas públicas para as mulheres em 

situação de violência doméstica e sexual. Para o enfrentamento desse mal, buscou-

se elaborar normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, 

incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a projetos educativos e culturais 

de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos 

serviços de segurança e saúde pública. Com isso os Estados convidaram suas 

maternidades públicas a fixar dentro das suas instalações Programas de Assistência 

às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS) – Programa que se configura como objeto de 

nosso estudo, como veremos adiante.  



 
 

 

 

Já em 2013, nasce a lei 12.845/13, com a finalidade de ajustar as disposições 

sobre o atendimento obrigatório, integral e imediato, no Sistema Único de Saúde 

(SUS) das mulheres em situação de violência, buscando inovar todo o sistema de 

atendimento às vítimas de violência sexual. Ampliando o conceito de estupro, 

tornando qualquer forma de violência sexual não consentida como estupro, como 

descreve a legislação em seu artigo 2º: “Considera-se violência sexual, para os 

efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida”, bem como 

busca estabelecer práticas emergenciais que vise diminuir o sofrimento físico e 

mental dessas sujeitas. 

Observando que o Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940) elenca 

previsibilidades para a realização de alguns procedimentos de abortamento, o 

chamado aborto legal5. Nos casos de violência sexual, é assegurado o direito da 

mulher em optar por interromper a gestação. Mesmo que essa chamada permissão 

esteja garantida por lei e ratificada em normas ministeriais, ainda é possível verificar, 

em estudos contidos na literatura especializada, que o atendimento a essas 

mulheres muitas vezes não é efetivado ou não é adequado, existindo ainda uma 

forte resistência por parte de alguns profissionais de saúde,  quando se refere a 

realizar o abortamento, ou mesmo a inexistência de serviços especializados para 

este atendimento (PORTO, 2009; FARIAS e CAVALCANTI, 2012; DINIZ, 2014). 

Neste sentido, Alberto Pereira Madeiro e Débora Diniz (2016) informam que: 

 

Dos 68 serviços avaliados, 37 informaram que realizam interrupção da 
gravidez por estupro (37/37), por risco de morte da mulher (27/37) e por 
anencefalia (30/37). [...] Os serviços são distribuídos em 20 unidades da 
Federação (5 na região Norte, 11 no Nordeste, 3 no Centro-Oeste, 6 no Sul 
e 12 no Sudeste), mas em 7 estados não há serviço ativo (1 na região Sul, 1 
no Centro-Oeste, 2 no Nordeste e 3 no Norte). Apenas em 6 estados há 
mais de 1 serviço, e em 4 deles existem serviços localizados fora das 
capitais (8 cidades). (MEDEIRO E DINIZ, 2016, p.566) 
 

 

Diante disto, percebe-se que embora a Lei permita o aborto legal em razão de 

violência sexual, ainda se pode constatar o difícil acesso para a realização deste 

procedimento, seja por falta de conhecimento sobre onde deve ser realizado, ou em 

função dos profissionais acionarem a objeção de consciência (OC).  

                                                           
5
 A prática do aborto é crime, sendo permitido pela lei penal: no caso de violência sexual (estupro) ou 

risco de vida da mulher (BRASIL. Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. 
Artigo 128, inciso I e II). 



 
 

 

 

A partir desses dados, pode-se perceber, que as mulheres que buscaram 

atendimento em alguns Estados podem se deparar com a ausência deste serviço 

seja porque ele “não existem ou porque ainda não prestam atendimento” (GALLI et 

al, 2006. p.2). 

No caso do aborto legal, a mulher que engravida de um estupro ao buscar 

uma maternidade para acolhimento e possivelmente interrupção da gravidez pode 

encontrar dificuldades na realização deste serviço legal e gratuito6 (PORTO, 2009; 

DINIZ, 2014; GOMES & MENEZES; 2014), como já visto. O Ministério da Saúde 

(2005a) assinala as maiores dificuldades encontradas pelas vítimas de violência 

sexual, como sendo: a recusa de médicos pautada em objeção de consciência; o 

desconhecimento dos profissionais de saúde sobre os procedimentos técnicos e 

legais; e o medo de cometer algo ilícito. Para ilustrar a distribuição dos serviços de 

aborto legal por região, trazemos a Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa dos Hospitais Brasileiros com serviços de aborto legal ATIVO  

 

 

 

                                                           
6
 As 37 instituições que estão em funcionamento informaram ter equipe multiprofissional mínima 

(médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social) no atendimento às mulheres vítimas de violência 
sexual. No entanto, em 35 (95%) delas não havia equipe específica, sendo o atendimento feito pelos 
profissionais em regime de plantão. (MEDEIRO E DINIZ, 2016, p.566) 



 
 

 

 

Por haver a possibilidade dos profissionais acionarem a objeção de 

consciência, mulheres em situação de gravidez pós-estupro têm o serviço de aborto 

legal gerenciado a partir da “negociação” entre os responsáveis técnicos do serviço 

(“consenso multiprofissional”) e da sua postura enquanto vítima de uma violência 

(Vanessa Santos et al, 2013). O que acarreta um aumento na espera pelo serviço, e 

consequentemente um maior cultivo da dor.  

Há também uma constante “vigilância contra o engano”, para não haver 

violação a regra penal como visto por Diniz (2004, p.292), em um estudo de opinião 

que revela que médicos ginecologistas obstetras ainda acreditam ser preciso o 

Boletim de Ocorrência (BO) ou autorização judicial para que uma mulher tenha 

acesso ao aborto. Mesmo hoje, no Brasil, não sendo mais necessário tal instrumento 

legal para acionar as políticas públicas em saúde. O que é possível entender como 

sinal de persistência da controvérsia moral, em que os profissionais da saúde visam 

estabelecer a verdade do estupro para o aborto legal.  

Além disso, é necessário informar que os procedimentos de abortamento 

legal devam ser realizados obrigatoriamente em maternidades públicas7, contudo 

estas maternidades, como veremos mais à frente, passam por diversos problemas 

de infraestrutura e falta de recursos humanos, razão que possibilita o crescimento da 

morosidade do atendimento dessas sujeitas em situação de violência, e, porque não 

o maior cultivo da dor.  

A Região Nordeste (IPEA, 2013) é a região do país que lidera o número de 

casos de violência sexual contra a mulher. Desta região, o Rio Grande do Norte 

destaca-se como um dos Estados com maior índice, segundo os dados da 

pesquisa Estupro no Brasil: Uma radiografia segundo os dados da Saúde (Daniel 

Cerqueira e  Danilo Coelho, 2014). As subnotificações ocorrem prioritariamente em 

serviços de saúde, o que torna necessário verificar como acontece o acolhimento e 

construção da vítima de violência como sujeita de direito dentro do âmbito hospitalar, 

e como são construídas as práticas dos profissionais na busca pela solução do 

conflito.  

                                                           
7
Vale salientar que apenas as maternidades públicas são qualificadas para realizar o procedimento 

de abortamento legal. Todavia, conforme demonstram TORNISQUIST et al, 2013; MOTTA, 2013; 
DANTAS SOUSA e PORTO, 2013 dentre outras, mulheres de camadas sociais abastadas acabam 
por procurar clínicas particulares para procedimentos de aborto, seja legal ou não.  



 
 

 

 

Todavia, os profissionais que atuam no Programa de Assistência às vítimas 

de violência sexual estariam efetivamente capacitados para atender as sujeitas em 

situação de violência? Quais seriam os maiores impasses e argumentos relativos à 

objeção de consciência no atendimento das vítimas de violência sexual? Como é 

construída a identidade das sujeitas como vítima? Em pesquisas como as de 

Lourdes Bandeira (2009), Vera Lúcia Vaccari (2001), Lia Zanotta Machado (1999) 

observa-se que as mulheres ao procurar delegacias especializadas para relatar a 

violência sofrida, em algumas situações são vistas como causadoras da sua própria 

violência. Tal postura seria reproduzida nos serviços de saúde norte-riograndenses? 

Rozeli Porto (2009) e Débora Diniz (2014) já apontavam um regime de suspensão 

posto às vítimas. Isto acontece nesta maternidade? Ou mesmo, os profissionais 

criam expectativas de condutas socialmente adequadas para estas mulheres, como 

encontrado em pesquisas como de Cardoso de Oliveira (2008) e Simião (2013)? 

Portanto, a partir dessas questões precípuas pode-se demarcar um fio condutor que 

servirá de ponto de partida para as demais questões que serão propostas nesta 

investigação. 

 Em Natal, existem duas Maternidades públicas que dispõem dos serviços de 

abortamento legal. Escolhemos como locus de pesquisa o Hospital José Pedro 

Bezerra. O hospital, como veremos à frente, passa por severos problemas de 

infraestrutura e falta de recursos humanos, em suas instalações funciona o 

Programa de Assistência às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS). Este programa 

segue um protocolo multidisciplinar8 com profissionais da psicologia, da assistência 

social, da medicina e da enfermagem, e o seguimento ambulatorial. É de se 

destacar que a equipe multidisciplinar é acionada apenas em ocasiões em que vise 

o atendimento de mulheres em situação de violência sexual. Ou seja, é ao PAVAS 

que cabe a aprovação ou não dos casos de interrupção da gestação, quando 

solicitados pelas pacientes como veremos adiante. 

                                                           
8
 Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), os serviços de referência de 

atendimento à violência sexual não visam só responder às necessidades médicas. Há de se oferecer 
suporte social, acompanhamento psicológico e orientação dos direitos da vítima. Deduz-se que o 
serviço deve contar com uma instalação física que garanta privacidade e recursos humanos 
qualificados, representados por uma equipe multiprofissional (médicos, psicólogos, assistentes 
sociais e enfermeiros). 



 
 

 

 

Portanto, mulheres ao buscar o aborto legal poderão encontrar morosidade na 

realização do abortamento9, seja por haver uma investigação, elaborada pela equipe 

multidisciplinar, para verificar se os fatos narrados são verídicos, pois segundo uma 

das profissionais do PAVAS “a gestação após-estupro não tem aquela emergência 

de ser atendida, tem que ser feito um atendimento com calma, com tranquilidade e 

com um tempo reservado”. Ou seja, apesar do abortamento ser um dos atos 

qualificados como emergencial, segundo diretrizes do Ministério da Saúde, os fatos 

não traduzem a norma quando se trata da “realidade do aborto”, tal como já 

discutido por outras investigadoras (PORTO, 2009; ZAMBRANO, 2014; DINIZ, 2014 

e outros). Essa “realidade do aborto” se refere à busca por um entendimento 

completo de como se deu a violência, tal ato oportuniza alardear o sofrimento da 

vitima, haja vista que a tranquilidade e a calma, como veremos mais a frente, pode 

ser entendida como uma demora proposital, que tem como objetivo verificar se há 

nexos de causalidade entre os fatos narrados pela paciente e os exames 

ginecológicos, em outras palavras, busca-se conferir se é verdade a historia das 

vítimas.       

Deste modo, vemos que em nosso campo, o objeto possui identidade, são 

atores sociais que podem interferir na produção do atendimento da paciente, 

portanto, temos que nos policiar, de modo a problematizar nossa postura feminista 

em campo, espantar-nos com “o outro”, mas certamente mais consigo é fundamental 

para o bom funcionamento da nossa disciplina. Roberto Cardoso de Oliveira (1988) 

mostra que, se olhar e ouvir são maneiras de perceber a realidade, é somente no 

“escrever” que se verifica a verdadeira construção do conhecimento, portanto é 

neste momento que problematizamos aquilo que para todos nós era, até então, 

extremamente familiar. 

 Investigamos um objeto similar a nós, e, principalmente, que interage 

conosco (GROSSI, 1992), a pesquisa se constrói a partir de exercício difícil de 

controle, quando no encontro com o outro pensamos estar encontrando a nós 

mesmos. São vivências e reflexões sobre o deslocamento permanente da nossa 

                                                           
9
 O abortamento consistiria na “interrupção da gravidez antes de atingir o limite fisiológico, isto é, 

durante o período compreendido entre a concepção e o início do parto" (Bitencourt, 2006 p.159). O 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) preconiza em suas normas técnicas que o aborto pode se dar 
até a 20ª semana de gravidez, após esse prazo, a interrupção é considerada um parto prematuro, e 
se o feto vier a óbito, este é considerado natimorto. 



 
 

 

 

própria identidade, e identidade dos “outros”, redefinindo a própria identidade de 

mulher, pesquisadora, engajada e não apenas de “cientista neutra e assexuada”. 

(GROSSI, 1992).  

Dessa forma, tentando tomar o devido cuidado para não manifestar nossa 

revolta e nossas dores na escrita, após o ato de “ouvir” fundamental para o 

entendimento antropológico (OLIVEIRA, 1988). No entanto, a angústia é iminente ao 

desvendar os “mistérios” e “segredos” (Roseli Buffon, 1992, p.59) que compõem o 

objeto da pesquisa, é essencial para poder compreender . Devemos lembrar que os 

profissionais da saúde, também são seres humanos, mulheres, e que como nós ao 

escutarmos as histórias violentas de mulheres e crianças estupradas, seria muita 

presunção pensar que TODAS as profissionais ao se depararem com a “prova”, com 

a imagem do corpo alvo de um delito, iriam conseguir, sejam pelos mais diferentes 

argumentos que se entrelaçam com a prestação deste serviço, ter força e vontade 

para suportar a dor do outro. 

A seguir, expomos a maneira pela qual se deu a escolha do nosso campo de 

pesquisa. Apresentaremos as nossas interlocutoras, informando como se teceram 

as formas de contato com as colaboradoras da pesquisa, expondo, também, como 

se deu a construção do compromisso ético entre pesquisadora e colaboradoras e 

entre pesquisadora e instituições, bem como as burocracias e imponderáveis 

presentes durante essa negociação, antes e durante a entrada em campo. Ainda, 

apontaremos algumas escolhas quanto à construção do texto e os aspectos de 

como se deu a construção do diálogo pesquisadora-interlocutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tecendo as redes: escolhas metodológicas, ética e colaboradores da pesquisa 

De que lado mora o seu preconceito?  

Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar  

Khrystal Saraiva 

 

Situada no Rio Grande do Norte, estado do nordeste brasileiro, Natal nasceu 

e se desenvolveu às margens do Rio Potengi. De um lado abriga a zona sul, leste e 

oeste, e do outro a zona norte. Deste modo, essa região têm limites bem definidos, e 

o seu principal acesso se dá por duas pontes, quais sejam: ponte Igapó e ponte 

Newton Navarro, esta última construída recentemente. Suas fronteiras encontrarem-

se aportadas ao norte do rio, esta zona, foi cunhada popularmente de o outro lado 

do rio. Sendo a maior de Natal, tanto em extensão territorial quanto em população. 

No entanto, ainda sofre preconceito em consequência do modelo de urbanização 

periférica, na qual a parcela mais pobre da população é segregada e destinada a 

áreas humildes e específicas da cidade (Milton Santos, 1994). Observemos como se 

dá o loteamento das zonas no município de Natal no Mapa (FIGURA) 2. 

Figura 2 – Mapas temáticos “Natal Divisão Administrativa”  

 

Fonte: http://natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Igap%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Newton_Navarro
http://natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-106.html


 
 

 

 

No Rio Grande do Norte, temos em Natal duas unidades equipadas para 

realizar atendimento às vítimas de violência sexual à procura de acolhimento e 

possível abortamento legal: o Hospital Doutor José Pedro Bezerra e a Maternidade 

Escola Januário Cicco. Na Maternidade Escola Januário Cicco funciona o PROAMA 

- Programa de Atenção às Mulheres Vítimas de Agressão Sexual - e no Hospital de 

Santa Catarina o PAVAS - Programa de Atenção às Vítimas de Violência Sexual. 

Dentre estas duas unidades, escolheu-se como locus de pesquisa, a maternidade do 

Hospital Doutor José Pedro Bezerra, pois conforme veremos mais à frente, esta 

unidade hospitalar compreende maior parcela da população norte-riograndense. 

A maternidade Santa Catarina é a segunda maior do Estado e é a instituição 

referência em partos de alto risco10 e aborto legal. Neste hospital, são constantes os 

problemas de infraestrutura e falta de recursos humanos. Em razão disso, a partir de 

fevereiro de 2016, o hospital passou a funcionar de maneira regulada, ou seja, 

passou-se a atender as pacientes em situação apenas de “urgência” e “emergência” 

ou com encaminhamentos de outras instituições.  

No entanto, tal medida não diminuiu o congestionamento de pacientes, pois, 

por falta de profissionais, as enfermeiras que prestam o serviço de classificação de 

risco normalmente estão alocadas na emergência, prestando atendimento a outras 

pacientes. O que possibilita o fluxo de pacientes de baixa complexidade11, e 

consequentemente, fomenta a superlotação. Corroborando a isso, dados levantados 

por nós junto ao arquivo do hospital, revelam que a instituição realiza mais partos de 

mulheres de municípios circunvizinhos, Ceará-mirim, São Gonçalo do Amarante e 

Macaíba, do que de Natalenses como veremos mais à frente. 

E é dentro dessa realidade de falta de infraestrutura e recursos humanos que 

funciona o Programa de Assistência às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS), que 

segue um protocolo multidisciplinar (profissionais da psicologia, da assistência 

social, da medicina e da enfermagem), e o seguimento ambulatorial. Esta equipe, 

portanto, detém o controle de medicamentos para profilaxia de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) virais e não virais e da anticoncepção de 
                                                           
10

 A Gestação de Alto Risco é “aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-

nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da média da população considerada”. 
(CALDEYRO-BARCIA, 1973). 
11

 São considerados partos de baixa complexidade (ou baixo risco), todos aqueles que não 

apresentam fatores geradores de risco gestacional, tanto para o feto como para a mãe. (BRASIL, 
2012). 



 
 

 

 

emergência (pílula do dia seguinte), mediação da notificação compulsória, registros 

e atualização de protocolos. Também é de responsabilidade do PAVAS a aprovação 

ou não dos casos de interrupção da gestação, quando solicitados pelas mulheres 

em situação de violência, oferecer suporte psicológico e social, antes e depois da 

interrupção, como também viabilizar o procedimento, cumprindo os protocolos 

recomendados pela Norma Técnica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005). 

Para costurar esta dissertação, nos baseamos em dados coletados durante a 

pesquisa de campo na Maternidade Santa Catarina, realizada entre os meses de 

junho a outubro de 2013, janeiro a abril de 2014, junho a outubro de 2015 e os 

meses de janeiro a novembro de 2016, com periodicidade de 1 a 4 vezes ao mês.  

A primeira vez que adentrei as portas do Hospital Santa Catarina, ainda me 

lembro, era uma manhã chuvosa. Eu ainda estava na condição de estudante de 

graduação12, em 2013, passaram-se os anos e em 2015 entre pela segunda vez, 

numa mesma manhã chuvosa, desta vez como estudante do mestrado. Durante 

esse período, foram entrevistadas onze profissionais da área da saúde, dentre elas: 

quatro enfermeiras, três médicas (ginecologistas-obstetras), uma técnica de 

enfermagem, duas assistentes sociais e uma psicóloga, que atuam no atendimento 

de pacientes vítimas de violência e/ou em busca do aborto legal. Para tanto, se fez 

necessário o uso de um roteiro semiestruturado, com nove perguntas. As entrevistas 

foram realizadas face a face, algumas com e outras sem aparelho de áudio13, pois 

algumas entrevistadas não permitiram a utilização deste equipamento. Todas as 

entrevistas foram realizadas nas instalações do Hospital Doutor José Pedro Bezerra.  

Destaca-se que todas as entrevistadas oficiais14 são mulheres, o PAVAS é 

majoritariamente composto por mulheres, o único homem que participou 

efetivamente da equipe no ano de 2013 foi um médico, irmão de uma assistente 

social da equipe. No entanto, nesse mesmo ano ele pediu redistribuição para outro 
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 Como bolsista na pesquisa intitulada “Práticas e representações de Profissionais de Saúde 

relativas ao aborto legal e suas relações com mulheres usuárias do SUS em hospitais/maternidades 
no Rio Grande do Norte”. Coordenada pela Professora Doutora Rozeli Porto (DAN/PPGAS/UFRN). 
13

Para Eduardo Coutinho (2012) o uso de aparelhos de gravação de áudio cria um confronto entre o 

pesquisador e o seu interlocutor, e desse confronto resultará uma troca de saberes entre os 
indivíduos, todavia este diálogo se constrói de maneira assimétrica e não só porque você trabalha 
com classes populares sem pertencer a elas, mas simplesmente porque você tem um gravador, um 
instrumento de poder, ou seja, toda gravação tem que ser negociada, podendo vir ou não a 
acontecer. 
14

Entrevistadas oficiais correspondem às colaboras que responderam ao roteiro semiestruturado de 

entrevista. 



 
 

 

 

hospital. Sua irmã não informou o que lhe motivou a decisão, mas nos contou que 

ele reside na zona sul e por isso queria trabalhar em um hospital mais próximo da 

sua residência. No entanto, acreditamos que esse argumento não responde a 

decisão precoce, por entender que homens em serviço de acolhimento às vítimas de 

violência sexual podem tornar o atendimento mais traumatizante, visto que, 

assemelha-se aos atendimentos em delegacias, que geralmente é feito por homens, 

e das perícias policiais – que só tem efeito quando realizada até dois dias depois do 

estupro – que também costuma ser executada por peritos do gênero masculino 

(HOTIMSKY,2014). Acreditamos, então, que houve um desconforto do médico em 

relação a esse tipo de prestação de serviço. Evidencia-se também que todas as 

profissionais da enfermagem que compõe o quadro do centro obstétrico são 

mulheres. Então, dialogar com alguns profissionais com a identidade de gênero 

masculina se tornou inviável, haja vista que o campo obstétrico é formado em sua 

maioria por mulheres.  

Lembro, que a pesquisa contou com nove profissionais como informantes 

gerais: três médicas ginecologistas-obstetras, um médico ginecologista-obstetra, 

duas enfermeiras, uma técnica de enfermagem, dois recepcionistas da emergência 

do hospital, dentre outras conversas informais com acompanhantes de parturientes.  

A antropóloga Claudia Fonseca (1998) propõe uma “dialética” como norte da 

abordagem etnográfica, conforme a qual as conversas informais teriam um valor 

específico quando analisadas à luz de “um sistema de signos e relações de poder e 

significados que as animam”. Estas conversas informais, portanto, são úteis para 

nortear e identificar como acontece o atendimento das vítimas de violência sexual e 

conhecer um pouco mais sobre a estrutura física e hierárquica da instituição 

hospitalar, bem como as dificuldades de acesso enfrentado pelos pacientes que 

desejam atendimento de urgência/emergência.  

De forma a promover uma melhor visualização das nossas entrevistadas, 

elaboramos a Tabela 1 que indica, além das identificações, suas idades, profissões, 

locais de formação profissional, sua religião15, se participa de procedimentos de 

aborto legal, se participa do acolhimento das vítimas de abuso sexual.  
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 A religião, como se percebera, funciona como um elemento amalgamador no discurso dos 
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Tabela 1 – Perfil dos profissionais entrevistados do Centro Obstétrico e do 
Programa de Assistência às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS), Hospital Santa 
Catarina, Natal/RN, 2016. 

Identificação 

Profissão 
Idade Religião 

Local de 

formação 

Participa de 

procedimentos de 

aborto legal 

Participa do 

acolhimento das 

vítimas de abuso 

sexual 

Vanessa/Médica 32 Católica UFRN Não Sim 

Leona/Médica 42 Cristã UNP Sim Sim 

Paola/Médica 29 ------------ UFRN Sim Sim 

Marli/Enfermeira 27 Evangélica UNP Não Sim 

Mirian/Enfermeira 34 Evangélica UNP Sim Não 

Dalva/Enfermeira 25 “Crente” UFRN Sim Sim 

Socorro/Tec.de 

Enfermagem 
56 Espírita UERN Sim Sim 

Inês/Tec.de 

Enfermagem 
23 Evangélica 

Não 

Informou 
Sim Não 

Solange/Ass. 

Social 
49 Católica UFPB Sim Sim 

Rubi/Ass. Social 53 Cristã UFRN Sim Sim 

Jeane/Psicóloga 39 Cristã UNP Sim Sim 

    

Para a descrição das nossas interlocutoras se fez necessário à utilização de 

pseudônimos para retratá-las. Cláudia Fonseca (2007) ainda ensina a necessidade 

de estabelecer um pseudocontrato escrito, que seria o consentimento informado (ou 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido, seguindo as exigências da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, anexo 1) com as interlocutoras da 

pesquisa, a fim de garantir que a sua identidade não será divulgada em tempo 

algum, bem como a pesquisa não conterá indícios que tornem essa identificação 

possível, haja vista ser uma pesquisa sobre um tema tão caro como é o caso do 

aborto. Portanto durante a escrita da pesquisa essa obrigatoriedade de omissão das 

características subjetivas dos interlocutores tem que permanecer. 

Perfiladas nossas interlocutoras, podemos agora informar como foi realizado 

os passos da pesquisa sobre Violência sexual, aborto e objeção de consciência em 

uma Maternidade Potiguar. 

A primeira relação de troca foi revestida por elementos simbólicos (Elisete 

Schwade, 1992, p.50): “Você quer pesquisar aqui dentro? Vai ter que vir de bata, e 

                                                                                                                                                                                     
que eles não seriam detetives para conferir veracidade de uma história ou mesmo Juízes para retirar 
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colocar também um crachá!” ... Para viver no espaço do outro é preciso aceitar suas 

regras (SCHWADE, 1992, p.46), ou melhor, para pesquisar em instituições da 

saúde, não basta ser pesquisadora, tem que parecer uma profissional da saúde. 

Essa foi uma das primeiras imposições que me fizeram quando fui entrar em campo 

em 201316. Mas, dos entraves que estavam por vir, à chuva, a bata e o crachá eram 

os menores problemas. Talvez isto fosse só um ensaio da trama burocrática que iria 

se iniciar.  

Somos feministas acadêmicas, e por vezes quando estamos em campo, estes 

se mostram como campos de luta, e de disputa por acessos. Todo nosso capital 

simbólico e cultural se desmonta como um castelo de cartas, e a humildade e o fazer 

antropológico tornam-se a única porta de entrada para transformamos nosso campo 

em nossa selva, com o desejo que ele torne-se nossa tribo, em que possamos 

vivenciar todas as etapas do rito: a chegada, a conquista, as angústias e o 

abandono (BUFFON, 1992, p.56), não é algo fácil para uma aprendiz de 

antropóloga. Primeiro temos que vencer as barreiras burocráticas - são pilhas e 

pilhas de papéis, cartas de anuência, ofícios, cópia do projeto, documentos perdidos, 

mudanças de gestores institucionais, mudanças de funcionários, greves, e quando 

tudo parece que dará certo, mais uma vez se perdem os papéis da pesquisa. O 

desespero começar a se alardear ao ponto de pensarmos: será mesmo que vai dá 

certo? Não seria melhor mudar o foco, o ambiente o interesse?  

Mas, conseguimos a anuência. São meses de negociação para conseguir 

adentrar a maternidade, várias portas se fecham, enquanto outras se abrem, após 

acessar o campo temos que nos adaptar a frieza do local e dos seus profissionais. 

Como nos lembra Schwade (1992), é preciso resistência para permanecer no 

campo, e questionar-se sobre o significado da nossa presença nele. Para muitos, e 

também para mim, frequentar o ambiente hospitalar sempre foi um exercício difícil, 

morte e vida se cruzam nos corredores, o cheiro que assola o ar é uma fragrância da 

angústia. Vamos ao campo com uma única certeza: A dúvida. A confiança 

consequência da modernidade, nos ajuda a criar redes de sociabilidade que 

costuramos ao longo da pesquisa.  
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Em 2015, entrei para o Mestrado de Antropologia e já conhecia o campo. A 

pesquisa mudou de foco: neste momento os olhos estavam direcionados às 

questões que envolvem o itinerário do aborto legal dentro da maternidade e os 

possíveis usos da objeção de consciência para esses atendimentos. Para dar-se o 

início, fez necessária anuência tanto da instituição pesquisada quanto do Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP/UFRN).  

O hospital Santa Catarina, sazonalmente tem greves de servidores, seguida 

normalmente de pedidos de exoneração do gestor, o que ocasiona a morosidade 

nos processos de pedido de pesquisa. Mas, depois de tantas idas e vindas ao RH 

acabei fazendo algumas colegas, que funcionaram como ferramentas importantes 

para conseguir a carta de anuência (anexo 2), pois me levaram pessoalmente a sala 

do vice-diretor e me apresentaram como “amiga da sua filha”. Neste sentido, 

Schwade (1992) observa as relações que se estabelecem com os sujeitos da 

pesquisa, e sobre a importância que estes desempenham na construção da nossa 

relação com o objeto de estudo antes do contato da situação de pesquisa de campo. 

Portanto, ser adjetivada como “amiga de sua filha” tornou, ao menos neste 

momento, as posições ocupadas pelos sujeitos, pesquisador e pesquisado dentro do 

campo como algo próximo, cotidiano e diluído. O que oportunizou após algumas idas 

e vindas ao RH obter a carta de anuência e logo em seguida a aprovação do Comitê 

de ética e Pesquisa da UFRN17. 

A pesquisa está ancorada no método qualitativo que faz uso da observação. 

Quando se fala em observação logo se vem à cabeça Malinowski (1978) e sua 

observação participante. Por entender que essa técnica de investigação é usada 

para observar e participar com maior lealdade e complexidade da realidade social 

estudada. Entende-se que é uma técnica que oscila entre aproximação e 

distanciamento. A ideia que institui esse método aufere que só será possível realizar 

a pesquisa por meio da convivência diária, da capacidade de entender o que está 

sendo dito e de participar das conversas e acontecimentos.  

Deste modo, a observação participante surge como um método importante, 

haja vista que serve como instrumento de produção identificação da distribuição de 

poder dentro da instituição hospitalar, como também se busca compreender e se 
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adaptar a linguagem, e o significado de cada acontecimento social. Consoante a 

isto, Campbell & Gregori (2008, p.71) afirmam que os relatos dos interlocutores 

durante a observação participante “podem ser um recurso rico para a Etnografia 

Institucional se os pesquisadores conseguirem aprender como ver, como ouvir e 

compreender como as pessoas vivem e interagem no cotidiano institucional”. 

 Todavia, esse não é o único método que seguimos, por entender que a 

observação participante descrita pelo paradigma malinowskiano está longe de 

conseguir trazer o entendimento efetivo da população estudada, porque apesar da 

antropóloga ser pesquisadora, ela também é sujeito político (FONSECA, 2007), e, 

além disso, os interlocutores e objetos da pesquisa se constituem de modo “híbrido” 

e “fluido”, portanto passíveis de mudanças (HANNERZ, 1997). Por isso, a fim de 

permitir um maior aprofundamento sobre a realidade social estudada, combinamos 

metodologias variadas, tais como: entrevistas semiestruturadas, observação 

participante, e pesquisas na literatura e em dados oficiais. (MOTTA, 2012; 

TORNQUIST, 2003; 2008; PEDRO, 2003; PORTO, 2009; DINIZ, 2011; 2014; 2015).   

Apesar de todas as combinações da metodologia antropológica, nos campos 

da antropologia da saúde nem sempre nosso arcabouço teórico metodológico 

encontra-se aportado apenas na antropologia (Mónica Franch & Soraya Fleischer, 

2015), por vezes ele ultrapassa as barreiras e adentra outros limites como o da 

saúde coletiva, especialidades da biomédica ou mesmo dados da administração 

pública.  

Para realizar etnografias em instituições de saúde busca-se “haver uma „troca‟ 

para que o pesquisador e os pesquisados se sintam minimamente equitativos” 

(FLEISCHER, 2014), porque ao chegar ao novo campo de pesquisa existe uma 

situação de assimetria que é necessária ser restaurada a pés de igualdade, para 

assim haver o diálogo entre pesquisador e os demais participantes da pesquisa, 

diminuindo assim as possibilidades de “violência simbólica” (BOURDIEU, 1997) que 

possam ocorrer durante o estudo, ou mesmo no momento de análise e escrita das 

informações, em que se transforma pessoas de „carne e osso‟ em „personagens 

genéricos‟ ou mesmo quando se pensa em „indivíduos representantes do seu grupo‟ 

ainda é um problema para a antropóloga (Vagner Silva, 2000). Sabemos que a 

pesquisadora se posiciona num lugar privilegiado, tendo em vista que é ela que 

elabora a bricolagem narrativa, na construção do texto etnográfico, selecionando as 



 
 

 

 

informações que serão analisadas e a forma como estas informações serão 

repartidas e apresentadas.  

Nesta introdução, portanto, definimos nossos problemas, objetivos e métodos 

de análise. Apresentamos também o campo em que se concentra o tema de estudo 

e as interlocutoras que nos ajudarão a levantar as questões da pesquisa. 

Entendendo isso, é possível destacar que o problema central desta investigação 

está ancorado nos argumentos que rodeiam o fazer ou não fazer o procedimento de 

aborto legal por motivo de consciência no campo dos profissionais da saúde, 

objetivando trilhar o itinerário do atendimento das vítimas de violência sexual à 

procura do aborto legal. Identificamos no decorrer dos três capítulos que compõem 

esta dissertação, além das considerações, como os profissionais pensam e 

constroem o diálogo entre os usos e desusos do “corpo feminino”. 

No primeiro capítulo, elaboramos uma discussão acerca de como acontecem 

às negociações do acesso às práticas de prevenção e tratamento dos agravos 

resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, e a busca pelo 

reconhecimento, cidadania e construção da mulher como sujeita de direito. Para 

tanto, se fez necessário analisar como nasceu à permissibilidade da realização do 

aborto para os casos de violência sexual dentro da legislação brasileira, como 

também a criação de políticas públicas que visassem conceder acolhimento às 

vítimas de abuso sexual, assim como, travar um diálogo com a literatura 

antropológica acerca dos direitos sexuais e reprodutivos e da saúde. 

No segundo capítulo se discutem as questões éticas, morais, filosóficas e 

religiosas que envolvem os profissionais de saúde a acionarem a Objeção de 

Consciência e os demais diálogos de saberes que perpassam o processo de 

acolhimento, atendimento e procedimentos que envolvam vítimas de violência 

sexual reivindicando o direito ao aborto nos casos previsto em lei, bem como o 

sofrimento do profissional de saúde ao se relacionar com as histórias das vítimas de 

violência. Buscar-se ainda discutir as consequências da omissão do Estado e de 

seus agentes públicos nos casos relativos ao aborto legal, fato que pode acarretar 

numa possível responsabilidade civil e penal para o caso em tela. 

No terceiro capítulo, tecemos uma discussão em que se busca demonstrar 

como se constroem as práticas, acessos e itinerários dentro da maternidade 

pesquisada no contexto potiguar - desde sua escassez de recursos humanos, 



 
 

 

 

estruturais e seus constantes casos de superlotação. Apresentar-se-á também como 

acontece à atuação do PAVAS dentro dessa instituição, suas dificuldades, sua 

efetividade e divulgação dentro e fora da instituição hospitalar, bem como seus 

paradoxos. Também se discute como se dá as burocracias impostas às mulheres na 

busca pelo atendimento, bem como revelará os contornos que traduzem os 

itinerários em busca do abortamento, os processos inquisitórios e a violência 

institucional. Sendo este o capítulo problema da dissertação. 

Destaca-se em tempo, que no cenário relativo à Instituição hospitalar do 

Estado do Rio Grande do Norte, a entrada ao campo e o acesso aos profissionais de 

saúde implica em três grandes dificuldades: 1) obtenção para autorização da 

realização da pesquisa; 2) localização de profissionais que estão envolvidos nos 

procedimentos relativos a vítimas de abuso sexual e abortamento legal; 3) 

problemas relativos à greve dos serviços públicos de saúde. Para que a pesquisa 

pudesse ser realizada, houve a necessidade de acionar vários setores da instituição 

hospitalar (Direção do hospital, e da coordenação do PAVAS, e do RH) e do Comitê 

de ética da UFRN.  

Deste modo, este estudo busca analisar como as discussões 

contemporâneas sobre aborto legal e violência sexual são interpretadas pelos 

profissionais de saúde nesta instituição hospitalar, averiguando quais são os 

itinerários realizados por essas mulheres vítimas de violência sexual, até a chegada 

à maternidade; os tipos de encaminhamentos e tratamentos dados pelos 

profissionais de saúde a essas usuárias, verificando os possíveis argumentos 

elaborados para acionarem à “objeção de consciência”; bem como busca observar o 

funcionamento do Programa de Assistência às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS) 

dentro da instituição de saúde e da comunidade potiguar. 

Finalizamos esta introdução ressaltando que se faz necessário tratar as 

questões referentes ao aborto como de ordem de saúde pública, com previsão 

normativa garantida na Constituição de Federal Brasileira de 1988, e a postura que 

vem sendo adotada pelos seus agentes públicos no exercício das suas funções. 

Com isso pretende-se contribuir para os estudos da antropologia social (gênero, 

corpo, saúde e direito), de modo a aprofundar a reflexão sobre a realidade norte-rio-

grandense do aborto legal, a partir dos discursos de médicos e outros profissionais 

de saúde, oportunizando perceber como ocorre o desenvolvimento das políticas de 



 
 

 

 

enfrentamento à violência contra mulher e, os aspectos que facilitam ou dificultam o 

processo de rompimento da violência na capital do nordeste brasileiro com maior 

índice desse tipo de violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO 1 

NEGOCIAÇÕES SOBRE O CORPO: 

Reconhecimento, cidadania e direito 

   

 

A caracterização da violência, sobretudo sexual, contra a mulher como um 

problema público vem ocorrendo desde o século XX, com as conquistas dos direitos 

civis, políticos e econômicos, tendo seu marco entre as décadas de 70 e 80 quando 

as organizações feministas passaram a reivindicar pelo caráter privado da 

sexualidade (Grossi, 1994).  

No Brasil, apesar de existir legislação punitiva para crimes de estupro desde 

1890, a judicialização efetiva desta violência contra a mulher como um crime 

personalíssimo remonta à criação das Delegacias especializadas de atendimento às 

mulheres, na década de 1980, e, desde então, tem sido ponto forte na 

argumentação feminista em favor do reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, 

dos Direitos das Mulheres, em particular, os direitos sexuais e reprodutivos (Porto, 

2014).  

Logo, é de suma importância compreender como se deu a tipificação penal no 

ordenamento jurídico brasileiro dos crimes contra a liberdade sexual, como também 

o nascimento da norma de permissibilidade do aborto em casos de risco de vida da 

mulher, ou estupro. Igualmente, resgatando os aspectos presentes na legislação 

sobre os aspectos que incidem os direitos reprodutivos e sexuais. Não pretendemos 

com isso elaborar uma revisão teórica exaustiva sobre os estudos de violência 

sexual, mas buscamos a partir desta estratégia observar como as diferentes 

moralidades compuseram a presente realidade e como esta realidade circunscreve 

os aspectos que compõem a norma, como também, possivelmente, os argumentos 

dos profissionais da saúde ao se utilizarem da Objeção de Consciência (OC) para 

não realizar procedimentos referentes a aborto legal. 

        

***** 

 

O Código Penal Brasileiro de 1890 (BRASIL, 1890) já previa tipificações que 

versavam sobre violência sexual contra a mulher. Neste código a construção da 



 
 

 

 

identidade da sujeita enquanto vítima era estendida para a família, veja que se 

pretendia resguardar a moral e a honra da instituição familiar, não individual. Deste 

modo, toda a família carregava a “desonra”. Deve-se ressaltar que a mulher, neste 

momento, era “um vir a ser vítima”, pois o estupro não era o suficiente para trazer a 

essa o caráter de sujeita de direito, outros fatores ressignificam-lhe: possuir uma 

reputação moral ilibada – ser honesta, e sua família ter idoneidade moral. Logo, a 

mulher era cultivada dentro do paradoxo moral e legal da sociedade. Carregando no 

corpo as marcas do crime e da sua honestidade. Sendo a honestidade o adjetivo 

que sentencia este ato.   

Já em 1940, o novo Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940) retirou o 

protagonismo da honestidade, tornando a mulher sujeito de direito independente dos 

seus predicados sociais. No entanto, ainda traz em seu bojo o “crime de sedução” 

com o caráter de crime contra os costumes, não demonstrando a sua característica 

personalíssima – que seria a configuração individualista do direito. E é neste mesmo 

código que surge a permissibilidade do aborto para os casos de estupro, que 

descreve que mulheres, ao contraírem uma gravidez fruto de violência sexual, se 

assim quiserem, poderão a interromper com ajuda de médicos, em maternidades 

públicas, que nem elas nem os profissionais da saúde sofrerão sanções por tal 

procedimento.  

Para o enfrentamento violência sexual no ambiente doméstico, o Estado 

buscou elaborar normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, 

incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a projetos educativos e culturais 

de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos 

serviços de segurança pública e de saúde. Em 2006, por exemplo, foi promulgada a 

Lei 11.340/06, a chamada Lei Maria da Penha, com o principal objetivo combater à 

violência doméstica e familiar contra as mulheres, e possibilitar a punição dos 

autores dessa violência. De acordo com a ONU, a Lei é considerada uma das 

melhores legislações do mundo no combate à violência contra as mulheres. 

O sistema judiciário brasileiro ajustou-se a este novo dispositivo legal, uma 

vez que este instrumento traz em seu bojo a criação de estruturas especializadas 

para a tramitação de processos relativos à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, bem como “punição e possibilidade de reeducação dos agressores” 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010, p.16).  



 
 

 

 

De acordo com a Lei Maria da Penha, deve-se articular políticas públicas 

visando à integração operacional do Sistema Único de Saúde (SUS) com o Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP), facilitando o acesso aos benefícios 

decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de 

contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos 

médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Essas estruturas 

correspondem às delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e 

centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação 

de violência (BRASIL, 2006). 

Em 2013, em complemento a Lei Maria da Penha nasceu a Lei 12.845/13 

com a finalidade de inovar todo o sistema de atendimento às vítimas de violência 

sexual - principalmente, o atendimento obrigatório, integral e imediato, no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Essa lei amplia o conceito de estupro; tornando qualquer 

forma de ato libidinoso não consentido, mesmo que esse aconteça na constância do 

matrimônio18, como estupro. Outrossim a Lei 12.845/13 traz em seu bojo o artigo 2º: 

“Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, qualquer forma de 

atividade sexual não consentida”, bem como busca estabelecer práticas 

emergenciais que vise diminuir o sofrimento físico e mental dessas sujeitas.  

Nesse sentido, vislumbram-se normas antagônicas. Ao passo que existem 

normas que regulam o atendimento e a realização do procedimento de aborto legal, 

também existe a possibilidade dos profissionais da saúde, em especial o/a médico/a 

– por ser este quem instrumentaliza a interrupção da gravidez – objetar por questões 

de consciência. O Código de Ética Médico traz em seu bojo respaldo para as 

posturas decorrentes de Objeção de Consciência, nos seus artigo 28 e 43. O artigo 

28 informa que “recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por 

lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência” e já o artigo 43 “Descumprir 

legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou tecidos, esterilização, 
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  Estudo realizado por Rozeli Porto (2014) informa que as mulheres que sofrem algum tipo de 

violência sexual dentro das suas residências, por familiares ou por seus parceiros “Geralmente 
silenciam esse fato registrando ocorrências por outras razões, sendo que essa forma de agressão 
vem à tona normalmente quando os casais se separam”. Neste sentido, cita as autoras Grossi e 
Brazão as quais observam que as denúncias realizadas nas Delegacias Especiais de Atendimento as 
Mulheres de Natal (RN), o estupro conjugal é quase impossível de ser verificado, pois este tipo de 
ocorrência encontra-se em outros itens tais como lesão corporal, ameaça ou vias de fato.  



 
 

 

 

fecundação artificial e abortamento”. No entanto, este direito médico não pode se 

opor aos direitos sexuais e reprodutivos das pacientes atendidas nesses serviços.  

Então, pode-se observar que para os profissionais existe a opção de 

participar ou não do aborto legal, pois estão respaldados pelos seus referidos 

códigos de ética, todavia devem seguir as diretrizes apontadas pelo Ministério da 

Saúde em suas normas técnicas: "Prevenção e tratamento dos agravos resultantes 

da violência sexual contra mulheres e adolescentes" (BRASIL, 2012) e "Atenção 

humanizada ao abortamento” (BRASIL, 2005). Desta feita, não poderá o médico se 

omitir de realizar procedimentos que envolvam: risco de morte para a mulher; em 

qualquer situação de abortamento juridicamente permitido, na ausência de outro 

profissional que o faça; quando a mulher puder sofrer danos ou agravos à saúde em 

razão da omissão do profissional; no atendimento de complicações derivadas do 

abortamento inseguro, por se tratarem de casos de urgência. Ou seja, no caso de 

objeção de consciência, é dever do profissional da saúde garantir a atenção ao 

abortamento por outro profissional da instituição ou de outro serviço que concorde 

em realizar o procedimento.  

No Brasil o aborto não é só tratado em códigos, também há previsão do seu 

tratamento dentro dos Projetos de Lei, os quais tramitam na Câmara dos Deputados 

e no Senado Federal, cujos conteúdos buscam provocar mudanças na legislação 

atual, seja com a intenção de alargar as fronteiras da descriminalização ou com a 

intenção de afunilar ou retirar direitos, a este propósito a antropóloga Débora Diniz 

(2008) observa que:  

 

Em matéria de aborto, a tendência legislativa brasileira é conservadora, o 
que pode vir a representar uma revisão dos dois permissivos legais do 
Código Penal, inclusive de forma a revogá-lo ou torná-los ainda mais 
restritivos. Na última década, houve tentativas frustradas de emendas 
constitucionais para revogar os excludentes de penalidade do aborto ao 
sustentar o pressuposto moral do direito à vida do feto desde a fecundação. 
Por tocar em questões constitucionais, a interpretação jurídica corrente no 
País é de que o aborto é matéria do congresso Nacional ou da Suprema 
Corte de Justiça (Diniz, 2008, p.649).  
 
 

Todavia, vale recordar que o Brasil embora seja um Estado Laico 

(determinação apresentada na Constituição Federal/88, prevista no artigo 19, inciso 

I), há forte influência religiosa no momento de legislar. Nos últimos anos foi possível 

verificar a criação de inúmeros Projetos de Lei (PLs) desfavoráveis à legalização, 



 
 

 

 

descriminalização, e permanência das exceções de permissibilidade do aborto legal 

nos casos de violência sexual ou anencefalia, a exemplo temos o PL 5069/2013. 

O Projeto de Lei 5069/2013 propõe a inclusão do art. 127-A ao Código Penal, 

com penas específicas para prevenir o recrudescimento da prática do aborto 

inseguro. Essa proposta também introduz uma figura qualificada se o agente que 

pratica a interrupção é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de 

médico, farmacêutico ou enfermeiro, uma vez que os autores do projeto entende que 

essas categorias profissionais estão mais gravemente obrigadas a proteger a vida e 

a saúde da população.  

Por conseguinte, se esta proposta for aprovada irá impedir mulheres em 

situações de violência sexual à procura de atendimento busca esclarecimentos e 

profilaxia de emergência junto ao SUS. Ressalta-se que essa ideia tem como 

autores os Deputados Federais: Eduardo Cunha - PMDB/RJ, Isaias Silvestre - 

PSB/MG, João Dado - PDT/SP e outros. Todos de frentes religiosas e 

conservadoras, todos homens, ou seja, a religião é um dos maiores embargos 

quando diz respeito a legislar reformas acerca dos direitos reprodutivos e sexuais da 

mulher.  

Salienta-se que a religião não é monolítica na hora de criar legislações, não e 

surpresa vislumbrar participantes da bancada evangélica realizando alianças com 

católicos e espíritas.  Assim como também ser religioso não atribui aos sujeitos uma 

visão contrária ao aborto, observa-se um olhar progressista dos deputados 

evangélicos associados a Igreja Universal do Reino de Deus, que se posicionam a 

favor da interrupção da gravidez para os casos de estupro ou gravidez em que o feto 

e anencefálicos.     

 Todavia, também existem Projetos de Lei, como o PL 882/2015 de autoria do 

deputado federal Jean Wyllys que visa estabelecer políticas públicas no âmbito da 

saúde sexual e dos direitos reprodutivos e dá outras providências, e garantir os 

direitos humanos das mulheres: O direito à maternidade voluntária e livremente 

decidida é plenamente reconhecido, legalização do aborto. O texto determina que a 

interrupção da gravidez poderá ser realizada nas doze primeiras semanas, tanto 

pelo SUS quanto pela rede privada. Além disso, ainda busca estabelecer normas 

mais rigorosas para os usos da OC pelos profissionais da medicina, que deverão 

informar, de forma circunstanciada e individual, às autoridades dos estabelecimentos 



 
 

 

 

a que pertençam que deverão promover o registro da informação nos assentos 

institucionais.  

Ainda sobre o tema o jornal O Estadão, no dia 01 de dezembro de 2016 

noticiou que na Câmara dos Deputados, existem 36 propostas em tramitação ativa 

sobre aborto, dessas 24 buscam de algum modo retroceder no que tange as 

exceções e o tratamento dado aos procedimentos de aborto. Já 12 delas tentam 

avançar na legislação.   

Destarte, com este já mencionado conhecimento teórico acerca da violência sexual, 

aborto e objeção de consciência, torna-se possível vislumbrar a realidade do nosso 

campo, confrontando a Lei com a realidade social. Dessa forma, elaboramos uma 

discussão acerca de como acontecem às negociações do acesso as práticas de 

prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres 

e adolescentes, e a busca pelo reconhecimento, cidadania e construção da mulher 

como sujeita de direito. Para tanto, se fez necessário analisar como nasceu à 

permissibilidade da realização do aborto para os casos de violência sexual dentro da 

legislação brasileira, como também a criação de políticas públicas que visassem 

conceder acolhimento às vítimas de abuso sexual, como também travar um diálogo 

com a literatura antropológica acerca dos direitos sexuais e reprodutivos e da saúde. 

 

1.1 ROMPENDO O SILÊNCIO: Os primeiros passos pela busca do 

reconhecimento 

 A cada onze minutos uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil, 

significando que este o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a 

mulher (BRASIL, 2015). Sendo das formas de violência a que tem maior taxa de 

mulheres vítimas (Adriana Vianna et al, 2015). O Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (2015) aponta o Nordeste como a região do país que lidera o número de 

homicídios de mulheres, com uma taxa de 6,9 casos a cada 100 mil mulheres. Desta 

região, o Rio Grande do Norte é o Estado com maior índice de violência contra a 

mulher.  

 O Rio Grande do Norte se destaca por evidenciar a maior taxa de população 

feminina violentada por pessoas conhecidas do país: enquanto a média nacional é 

de 3,1 casos a cada 100 mil mulheres, nas terras potiguares esse número dobra, 

aparecendo com uma média de 6,2 casos. Em contrapartida, o mesmo anuário 



 
 

 

 

revela que as mulheres se sentem mais à vontade em reportar os casos de violência 

em instituições hospitalares, o que ocasiona um aumento dos dados para esse tipo 

de violência.  

A violência sexual deve ser observada pelas lentes da “violência de gênero”. 

Vera Lúcia Vaccari (2001) explica que pode ser compreendida assim porque se dá 

contra múltiplos atores, mas em sua maioria sujeitos que estar de algum modo em 

vulnerabilidade social. Podendo ser classificada em duas categorias: os conflitos de 

gênero feminino e masculino e o sistema de famílias patriarcais. Sob este prisma, 

Silvia Pimentel (1994) informa que a Organização dos Estados Americanos (OEA) 

compreende que “a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause danos ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher”.  

É possível perceber, então, que a ideia do poder e da força também são 

categorias que atravessam a construção do crime de estupro, por possuírem um 

caráter coercitivo e ameaçador contra a dignidade humana das sujeitas, então, 

conforme observa Machado (1999) se “de um lado, o ato de estupro é posto como 

signo de masculinidade. É em nome da „fraqueza masculina‟, como se fora do 

estado derivado da „natureza masculina‟, que a realização do estupro é relatada 

pelos estupradores”. A mulher, deste modo, torna-se apenas um objeto posto a 

saciar a lascívia masculina, que neste imaginário seria incontrolável. E os dados 

revelam que a casa, antes considerada lugar de proteção, hoje é entendida como 

lugar mais provável de acontecer uma violência sexual contra a mulher, segundo o 

entendimento de Heleieth Saffioti (1997). 

Para essas vítimas de violência, seja no ambiente doméstico ou não, o 

Estado assegura o atendimento de emergência em instituição hospitalar, a qual deve 

realizar profilaxia19 em tais sujeitas de acordo com as necessidades e 

especificidades da violência. No entanto, a quebra do silêncio não é um ato 

mecânico, muitas mulheres silenciam suas dores, e cultivam o segredo. 

Santos (2011) observou que o receio em revelar uma violência pode estar 

associado ao medo da rejeição familiar, ao fato da família não acreditar em seu 
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 A Quimioprofilaxia antirretroviral não é indicada em todos os casos de violência sexual, deve-se 

pensar na especificidade de cada paciente, haja vista que em muitos os casos os efeitos colaterais 
são maiores que os benefícios. A exemplo disso em casos sem a presença de ejaculação ou em 
casos de sexo oral é prescrito que de haver uma avaliação individualizada (BRASIL, 2012a).  



 
 

 

 

relato, ou ainda, pela falta de informação ou consciência sobre o que é o abuso 

sexual. Significa dizer que existe a construção de uma dupla moral que demarca os 

crimes contra a liberdade.  

Machado (1999, p. 299) informa que existe o paradoxo que envolve o estupro, 

é ter, de um lado, o sentido do estupro como um ato ignominioso, e, de outro, o 

sentido de que o estupro só torna impuras as mulheres. Neste sentido, o ato do 

estupro marca não o masculino, mas o feminino com a impureza. E a denúncia, 

neste caso, poderá sentenciar essas mulheres à exclusão social, uma vez que a 

violência “ao nível do escândalo, da vergonha, da humilhação [...] suscita-se no 

público uma reação de aversão, de desprezo, de condenação” (FOUCAULT, 1979, 

p.81). Então, a vergonha e o medo de serem julgadas e tornarem-se causadoras dos 

seus próprios males ou carregar qualquer “estigma” (GOFFMAN, 1980), podem 

algumas das nuances que interfere na busca dessas mulheres por atendimento. 

Medeiros e Diniz (2016) informam “que somente 20% a 30% das mulheres que 

sofreram violência sexual procuram por atendimento médico e, destas, apenas 10% 

a 30% aderem ao tratamento e ao seguimento ambulatorial”. 

Deste modo, a identidade social está interligada pelo lugar em que os 

indivíduos ocupam na sociedade, no cenário social, e também a partir de vivências 

dentro do grupo que está inserido, das experiências e dos elementos de 

identificação encontrados no grupo. Portanto, o estigma nasce a partir da não 

aceitação do “eu” pelo “outro”, um sinal que pode ser visível ou não, distúrbios ou 

benção divina, mas que distinguem o outro da normalidade que o Eu aspira. Pode-

se vir a haver uma ruptura com a normalidade (o que acontece com as vítimas de 

abuso sexual), a qual seria criada através de um conflito ou de uma deslegitimação 

entre a vida social dos indivíduos. 

Então, quando os gritos de socorro tornam-se públicos, desencadeiam ações 

repressivas dentro do grupo social. Mariza Corrêa (1975), fazendo alusão a Victor 

Turner (2005)20, informa que a quebra do silêncio, rompe também com os 
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 O drama social consiste na quebra de uma regra básica do relacionamento social, que 

normalmente vem seguido de uma crise, esta crise deverá ser contida com medidas de ajustamento, 
reconhecimento e reintegração social (TURNER, 2005). Nessa fase, se misturam parcelas de 
“santidade, de homogeneidade e camaradagem”, compondo um quadro onde se destaca “um laço 
humano essencial e genérico, sem o qual não poderia haver sociedade” (TURNER: 2005, p.79), que 
são necessários na busca pelo reconhecimento da vítima enquanto sujeita de direito. 



 
 

 

 

relacionamentos pessoais das sujeitas; trazer o crime a público é iniciar o drama 

social.  

Esta busca por reconhecimento quando é acionado pela vítima inicia-se 

quando ela decide comunicar o crime, a partir da reportagem do crime são 

desencadeadas inúmeras ações dentro do aparato social, dentre as quais se 

encontra o aparato policial, jurídico e clínico os quais são encarregados de pôr em 

prática as normas reguladoras previstas no código penal e nas portarias ministeriais.  

No entanto, deve-se compreender que as ações desses agentes estão 

reguladas por outros códigos, tais como: código de processo penal, códigos de ética, 

e normas técnicas do Ministério da Saúde. Deste modo, a sociedade permite que 

seus indivíduos detenham o saber (poder), mas esse saber deve ser controlado sob 

uma haste flexível, que “disciplina e vigia” seus indivíduos (FOUCAULT, 1976). E 

que reveste as instituições hospitalares, enquanto lugares de solução de conflito, 

com um caráter fiscalizatório, policialesco, burocrático e formal, o qual é 

instrumentalizado por lutas sociais que expressam a demanda de grupos sociais 

organizados pela ampliação da cidadania (SILVA, 2013, p.38).  

Romper com o silêncio, portanto, é tornar visível o processo de violência e 

resolutividade dos casos. Nogueira Neto (2005) percebeu que de nada adianta 

reconhecer um direito para uma categoria de indivíduos se não procurar garanti-los, 

através de instrumentos normativos.   

Logo, quando as vítimas de estupro passam a ser reguladas pelas medidas 

de ajustamento, reconhecimento e reintegração social, são entendidas como sujeitos 

de direitos e deveres (FERREIRA, 2011). A construção da vítima enquanto sujeita 

de direitos deve ser iniciada a partir de acompanhamentos psicológicos objetivando 

superar os traumas vividos e, mais especificamente, inseri-las na produção e 

reprodução das relações sociais por meio da convivência na escola, no trabalho, no 

convívio familiar e comunitário, nas amizades e nas relações afetivas.  

 

 

 1.1.1 Quem conta um ponto [...]: construção da vítima enquanto sujeita de 

direito 

 



 
 

 

 

A priori já indicamos que a burocracia processual para realização do 

abortamento em muito se assemelha ao rito de um inquérito policial na busca pelos 

culpados, pelo agressor, e não pela solução da dor da vítima em uma instituição 

judiciária e não de saúde como estamos descrevendo. O processo de “negociação” 

para o abortamento aponta traços e condutas “judicializadas” quando na verdade 

deveria apenas prestar atendimento em saúde às vítimas de abuso sexual, com 

vistas a diminuir o seu sofrimento, conforme prescreve o lema do PAVAS e receita o 

Ministério da Saúde em suas normas técnicas (BRASIL, 2005).  

Durante o processo de atendimento dessas vítimas, não há apenas o controle 

dos corpos dessas mulheres dentro da instituição, mas existe também a apuração 

da dignidade das sujeitas e construção da imagem de cidadã. Desta perspectiva, 

todos os direitos e princípios básicos para o exercício da cidadania partem da 

premissa de que os mesmos têm, pelo menos ao nível teórico, a possibilidade de 

beneficiar igualmente a todos os cidadãos (OLIVEIRA, 1992), pois, para se 

beneficiar de um direito, mas que ter sido vítima, tem que ter dignidade para acessar 

esse “privilégio”.  

No Brasil, segundo Roberto DaMatta (1991a) existe tanto a lógica 

universalista do indivíduo21 quanto a lógica tradicional. Enquanto a primeira estaria 

associada ao espaço público, da rua, das leis e das relações impessoais, a segunda 

estaria vinculada ao espaço privado, da casa, da família e das relações 

personalizadas (OLIVEIRA, 1992). Seguindo este entendimento, enquanto a lógica 

do indivíduo/cidadão traz em seu bojo um caráter nivelador que enfatiza as ideias de 

autonomia e individualidade, é na lógica da relação que se admite contrastes, 

gradações e complementaridades. 

Atravessando o pensamento de DaMatta (1991a), entende-se que a busca 

pelo reconhecimento, por vezes, ultrapassa as dimensões do direito, 

 

As relações pessoais [...] têm muito mais peso que as leis. Assim, entre a lei 
impessoal que diz não pode e o amigo do peito que diz 'eu quero`, ficamos 
com o amigo do peito e damos um jeito na lei. Entre nós, é o conjunto das 
relações pessoais, nascidas na família e na casa, que tende a englobar -- 
em geral perverter o mundo público e não o contrário... (DAMATTA, 1991b, 
p.17) 
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 Ter-se-á a noção de indivíduo enquanto categoria sociológica, como o sujeito normativo das 

instituições e, portanto, como uma categoria moralmente construída e historicamente dada 
(OLIVEIRA, 1992).  



 
 

 

 

 
  

E isto se refere ao processo de construção da ideia de direitos, principalmente 

em espaços públicos, que se norteiam com base nas a ideias de solidariedade, 

dignidade e privilégios (OLIVEIRA, 1992). E por vezes, direitos podem ser 

entendidos como privilégios, em razão de como se apresenta na conjuntura social, 

ou dada a singularidade dos indivíduos que a legislação atende.  

 

Acontece que, como a aplicabilidade destes princípios e direitos supõe a 
possibilidade de generalização (ou universalização) democrática dos 
interesses que (aceitas as demandas) estariam assim sendo garantidos, e 
como este processo implica na avaliação de como as demandas respectivas 
afetariam os interesses dos demais membros da sociedade, a consideração 
da especificidade da instituição torna-se a condição necessária para o 
sucesso do empreendimento. De outra maneira, aquilo que aparecia 
inicialmente como um direito só pode fazer sentido quando entendido como 
um privilégio. (OLIVEIRA, 1992, p.8)  

  
  

 
Para além de privilégios os princípios de solidariedade e justiça são 

essenciais para a construção da individualização, ou, para que exista a formação do 

processo individuo/pessoa, que acontece por meio da socialização com outros seres 

humanos. Sendo esse processo permeado de marcadores morais, acessar as 

práticas de poder pode não ser uma tarefa tão fácil, mesmo quando a cidadã foi 

vítima de uma violência sexual, em que sua palavra tem presunção de veracidade. 

 

1.2 NEM SÓ DE LEIS SE FAZ O DIREITO: acesso às práticas de poder 

 

A partir do século XIX o saber médico tornou-se protagonista no que concerne 

às investigações policiais. Os inquéritos policiais, a partir deste momento, passaram 

a exigir dentre as peças obrigatórias para a construção do processo judicial o exame 

de corpo de delito. Segundo a historiadora Joana Maria Pedro: 

 

As mudanças do sistema penal promoveu a transferência, para outras 
instâncias, do poder de julgar. Uma série de personagens extrajurídicos 
passou a participar do processo. Neste cenário, no decorrer do século XIX, 
a medicina legal teve seu desenvolvimento acentuado, conquistando, com 
Cesare Lombroso, uma quase autonomia em relação ao poder judiciário. 
Atuando como auxiliares do magistrado, os autonomistas sonharam 
estabelecer, com sua ciência, a verdade dos crimes e dos criminosos 

(PEDRO, 2003, p.27). 



 
 

 

 

  
 

Deste modo, o direito e a medicina atuam na construção da realidade e 

ratificação do discurso de poder. Sendo a medicina, neste caso, a detentora dos 

discursos e dispositivos que operam o direito, “esse saber médico ganhou cada vez 

mais espaço como „ferramenta‟ do „projeto biopolítico‟ do Estado moderno na 

medida em que produziu um saber sobre o corpo das mulheres” (WASSANSDORF 

et al., 2012). Então, para ter acesso ao procedimento legal, descriminalizado no bojo 

jurídico, a vítima de violência sexual passará por uma celeuma investigatória no 

âmbito hospitalar.  

E nessa busca pelo direito, a permissibilidade presente na lei não se faz 

suficiente para acesso às práticas clínicas. Para ter o acesso deve haver um 

controle, uma seleção, uma organização e redistribuição do discurso 

(WASSANSDORF et al., 2012) dentro da instituição. O jogo de poder é montado, e 

como no jogo de xadrez cada indivíduo detém uma posição e movimentos 

coordenados, deste modo as mulheres/vítimas são os peões e os profissionais da 

saúde são as rainhas, as mulheres só poderão andar para frente, passo após passo, 

numa só direção, enquanto os profissionais de saúde andam para todas as direções, 

vão e voltam, em busca do nexo de causalidade para montar a realidade do aborto - 

que seria o cheque mate da vez, e dentro desse jogo de poder que é montado o 

discurso. E sobre essa premissa, o filósofo Michael Foucault, afirma: 

 

Por mais que o discurso seja bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e o poder. 
Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a psicanálise 
nos mostrou – não simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; 
é, também, aquilo que é objeto do desejo e visto que – isto a história não 
nos cessa de ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 
lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do 
qual queremos apoderar (FOUCAULT, 1996, p.10) 
 
 

Para o autor, os discursos que constrói a moralidade dos atores sociais 

(discursos políticos, religiosos, éticos e filosóficos) não podem ser dissociados de um 

ritual de qualificação, por ser o que “fixa a eficácia suposta ou imposta das palavras, 

seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção” 

(FOUCAULT, 1996), ou seja, os papéis preestabelecidos determinam quem são os 



 
 

 

 

sujeitos legítimos para ter acesso às práticas de poder. E mais que isso, os agentes 

das instituições interferem de maneira direta nas práticas e nas referências das 

sujeitas, o que seria “algo que se pode chamar de poder sobre a vida” (FOUCAULT, 

1986). 

Desta feita, os discursos e práticas dos profissionais da saúde, se constroem 

de modo a avançarmos nas análises de suas representações sobre a gestão e 

medicalização do corpo feminino, ou, como afirma José Guilherme Magnani: 

 

Parafraseando Malinowski, diríamos que ideias e crenças não existem 
apenas nas opiniões conscientes, mas estão incorporadas em instituições e 
condutas, devendo ser extraídas, por assim dizer, de ambas as fontes. Em 
outras palavras, discurso e práticas não são realidades que se opõem, um 
operando por distorção com respeito a outra: são antes pistas diferentes e 
complementares para a compreensão do significado (Magnani, 1986, 
p.140).  

 
 

Nestes termos, isto nos leva a considerar que as falas e marcadores sociais 

das sujeitas, compõem um conjunto da realidade a qual elas estão inseridas, isso irá 

interferir como se dará suas práticas cotidianas, sejam as escusas para praticar o 

abortamento ou acolhimento às vítimas de estupro, ou mesmo, a burocratizar o 

atendimento.  

 

1.2.1 A diferença que faz a diferença  

 

“Ser mulheres juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser garotas 
gays juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser negras juntas não era 
suficiente. Éramos diferentes. Ser mulheres negras juntas não era 
suficiente. Éramos diferentes. Ser negras sapatonas juntas não era 
suficiente. Éramos diferentes... Levou algum tempo para percebermos que 
nosso lugar era a própria casa da diferença e não a segurança de alguma 
diferença em particular”. (LORDE, 1982, p.226) 
 

A epígrafe da “Casa da Diferença” (LORDE, 1982) nos conduz a reflexão dos 

vários cruzamentos que se formam a partir dos diferentes marcadores definidos para 

delimitar, classificar, hierarquizar e padronizar a sociedade. Referimo-nos aos eixos 

dos sistemas de gênero, da “raça”, da etnia, da sexualidade, da idade/geração, da 

localidade geográfica, da classe, do estado civil ou conjugal, dentre muitos outros. 

Essas interseccionalidades relacionam-se de modo assimétrico, criando 

desigualdades ou reproduzindo estratégias de oposição e transformação, para si ou 



 
 

 

 

para meio social. Durante o atendimento das mulheres vítimas os profissionais de 

saúde se deparam com a possibilidade de agência desses sujeitos marcados por 

diferentes eixos de opressão. Como proposto por Adriana Piscitelli (2008) e tantas 

outras pesquisadoras a utilização da noção de interseccionalidades se faz 

importante, pois oportuniza caracterizar as diferentes desigualdades que habitam 

uma mesma sujeita. 

A agência por sua vez seria uma singularidade universal dos grupos 

humanos, em que os atores sociais estão entrelaçados a uma estrutura social 

(ORTNER, 2007). E essa agência sofrerá mudanças de indivíduo para indivíduo, 

conforme seus marcadores sociais – características sociodemográficas - conforme 

apresentadas abaixo na Tabela 2. Ou seja, o atendimento médico de uma vítima de 

violência sexual poderá sofrer mudanças de acordo com seus marcadores sociais, 

quais sejam: idade, raça, grau de escolaridade, classe econômica.  

 

 

Tabela 2 – Características sociodemográficas das mulheres. Serviços de 

Aborto Legal no Brasil, 2013-2015 (MADEIRO & DINIZ, 2016). 

Características N %i 

Faixa etária (anos)   

Até 10 anos 05 0,4 

11-14 193 15 

15-19 283 22 

20-24 251 20 

25-29 266 21 

30-34 158 12 

35-39 89 7 

>40  38 3 

Escolaridadeii   

Analfabeta 71 6 

Ensino fundamental 454 35 

Ensino médio 471 37 

Ensino superior 178 14 

Estado civiliii   

Solteira 913 71 

Casada/União estável 183 14 

Separada/Viúva 113 9 

Cor/Raçaiv   

Amarela 09 1 

Brancav 648 51 

Indígena 26 2 



 
 

 

 

Parda 336 26 

Preta 128 10 

Religiãovi   

Católica 547 43 

Evangélica 302 24 

Sem religião 164 13 

Outras 78 6 

Total  1.283 100 
i
Os percentuais foram arredondados;

 ii
Faltaram dados 

em 108 casos (8%); 
iii
Faltaram dados em 74 casos (6%); 

iv
Faltaram dados em 136 casos (11%); 

v
Houve maior 

número de casos analisados em serviços do Sudeste e 
Sul, o que pode explicar a concentração de mulheres da 
cor/raça branca

22
, além do que nos outros serviços este 

não era um dado de registro nos prontuários; 
vi
Faltaram 

dados em 192 casos (15%). 

 

 

Observa-se, a partir dos dados contidos na Tabela 2, que o perfil da maioria 

das mulheres que buscam o serviço de aborto legal no Brasil seria: católicas (43%), 

solteiras (71%), com ensino médio completo (37%) e com idades entre 14 e 29 anos 

(62%). Esse perfil é essencial para a construção da realidade sobre o aborto, pois, 

embora legal, essas mulheres ainda terão seu acesso negociado e SERÃO postas 

em um “regime de suspeição” (DINIZ, et al, 2014). Segundo as autoras, “quando 

uma mulher alcança um serviço de aborto legal, há um regime de suspeição em 

curso que a antecede e a acompanha” (idem, p.293). Em suma, verifica-se que 

mulheres jovens e alfabetizadas são o maior público desses serviços, também se 

pode vislumbrar que mulheres ao procurar um serviço de aborto legal não trazem a 

sua religião como um marcador de interferência, segundo a tabela apresentada pela 

Antropóloga Debora Diniz,  haja vista que mulheres de diversas religiões procuram 

esse serviço. Em contrapartida, veremos a frente que a religião do profissional de 

saúde poderá direta ou indiretamente interferir nessa atenção.  

Via de regra, psicólogas e assistentes sociais são as primeiras profissionais a 

reconstituir a história sobre a violência sofrida, discurso este que será repetido para 

outros profissionais revitalizando desnecessariamente as sujeitas em questão. Além 

disso, a decisão soberana que acentuará esse biopoder, pensando aqui em termos 
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 O total de habitantes que se declararam cor/raça branca na região sudeste equivalem a 59,40% 

(IBGE, 2010). 



 
 

 

 

foucaultianos, será do médico ou médica que está à frente do programa de atenção 

às vítimas de violência (IBDEM, 2014). 

Conforme explana Diniz (2014), há um maior regime de suspeição para as 

mulheres que carregam algum tipo de estigma, as chamadas “liberais” ou solteiras - 

deve-se ter em vista que a maioria das vítimas que procuram este atendimento são 

mulheres solteiras, ou as que vivem em uma relação estável heterossexual23, para 

estas que estão dentro do “regime de suspeição” há uma ampliação dos testes para 

verificar se houve ou não a violência. Portanto, mesmo não existindo mais a 

premissa legal que informe que a mulher deverá ser “honesta”, para receber o 

tratamento adequado a sua necessidade, este adjetivo ainda é um imperativo 

categórico na prática hospitalar. 

Ainda nos estudos realizados por DINIZ (2014) e VIEIRA (2011), as autoras 

alertam que no Brasil o aborto legal é restrito àquelas mulheres que estão de algum 

modo na situação de vítima, ou seja, que engravidaram em consequência de uma 

violência sexual, que está gerando fetos anencefálicos, ou tem algum risco de morte, 

podemos observar mais a fundo as características das interrupções de gestação 

previstas em lei.  

Sendo a violência sexual, a única que permite um regime de suspeição em 

que a mulher irá passar por avaliações para identificar o nexo de causalidade entre a 

data da gravidez e da violência. As autoras ainda revelam que o maior motivo para o 

aborto legal são de gestações advindas de um estupro (94%). A idade gestacional 

predominante para a interrupção da gravidez foi entre 9 e 14 semanas (41%). 

Contudo, mesmo estando estas mulheres em situação de vítima, ainda se deparam 

com situações de conflito entre agência e poder dentro da maternidade. Porque ao 

médico é resguardada a Objeção de Consciência. 

Então, o corpo seria legislado e operado não só através dos desejos e 

fervores dos indivíduos, mas a partir de um conceito social, de moralidade, a qual 

vincula a certos indivíduos caráter de cidadania, e, por conseguinte caráter de 

dignidade, aspectos esses que irão delimitar a chamada “Objeção de consciência” 

sobre o qual discutiremos a seguir.   
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 Relação estável heterossexual é posta em suspensão, uma vez que a concepção poderia ser fruto 

dessa relação, ora consentida, e não de uma violência sexual.  



 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

PRÁTICAS DA OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA: 

 os dois lados da mesma moeda 

 

 

Figura 3 - Campanha pelo debate e descriminalização do aborto, Revista TPM, edição 41, 2005. 

 

Fonte: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/precisamos-falar-sobre-aborto 

 

 

 
Pelo menos minha consciência vai estar limpa. 

Vanessa, em entrevista, 32 anos. 
 
 

Os atores sociais em nossa sociedade se relacionam assimetricamente, 

criando desigualdades ou reproduzindo estratégias de oposição e transformação, 

para si ou para o meio social que estão inseridos. Nosso meio social é uma 

instituição de saúde potiguar, nossos atores profissionais da saúde e vítimas de 

violência sexual. A epígrafe que abre este capítulo foi narrada por uma ginecologista 

do Centro Obstétrico da maternidade Santa Catarina, ela narra em um só momento 

o argumento mais pontual na hora do profissional se escusar ou não em realizar o 

abortamento legal. Conforme veremos ao longo deste capítulo, as justificativas que 

http://revistatrip.uol.com.br/tpm/precisamos-falar-sobre-aborto


 
 

 

 

rodeiam a prestação da assistência às vítimas de violência sexual estão 

fundamentadas em uma visão de manter-se com a “consciência limpa”, seja esta 

consciência moral, filosófica, ética ou religiosa.  

Como já anunciado no capítulo precedente, este capítulo irá discutir os usos e 

desusos da objeção de consciência. A OC coincide com os tipos de liberdades 

públicas clássicas, que atribuem um caráter legítimo no não fazer do sujeito, pondo 

um limite em benefício do titular do direito que não pode ser desobedecido por quem 

quer que seja a ação, nem pelo Estado. Essa ideia reflete a liberdade de 

consciência, isto é, viver de acordo com suas próprias convicções.  

A objeção de consciência, portanto, é uma espécie de negação parcial das 

leis que desencadeia uma alta repercussão moral, que se caracteriza por um teor de 

consciência razoável, e individual, objetivando, no máximo, um tratamento 

alternativo ou mudanças da lei em caso específico. O direito do Estado, assim, não 

alcança o foro íntimo, a privacidade da pessoa. O que a objeção de consciência 

reclama é a não ingerência do Estado em assuntos privativos da consciência 

individual, que se confunde também com a dignidade da pessoa humana. 

A Constituição brasileira (BRASIL, 1988), assegura como direito fundamental 

as liberdades de pensamento, que se estendem em duas: a liberdade de 

consciência, compreendendo a liberdade de opinião e de crença; a liberdade de 

exteriorização do pensamento, abrangendo a liberdade de palavra e de culto. É 

nesse direito que reside a matriz político-jurídica da objeção de consciência. 

As variações das classificações da objeção de consciência acontecem 

conforme o aprofundamento doutrinário do tema. Todavia, nos dedicaremos apenas 

a uma das suas variações: a objeção de consciência ao aborto. Por ser ela a 

objeção frequentemente acionada em nosso estudo.  

José Carlos Buzanello (2001) informa que a objeção de consciência ao aborto 

é tipificada a partir da recusa por parte dos profissionais de saúde ou de hospitais a 

praticar o aborto, independentemente da licitude do ato. Ou seja, a partir desse 

entendimento reconhece o direito de objeção de consciência dos hospitais24 e dos 

seus agentes de negar-se realizar um aborto por motivos morais, não caracterizando 

discriminação pelo exercício desse direito. Por outro lado, no caso do aborto previsto 
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 Hospitais privados e/ou mantidos por entidades religiosas podem fazem uso da tese de objeção de 

consciência por incompatibilidade  



 
 

 

 

em lei, a recusa injustificada25 sem indicação de outro profissional qualificado para 

realizar o procedimento poderá acarretar em um ato lesivo, artigo 37, §6, da CF/88, 

que poderá acarretar responsabilidade civil ao Estado, como visto anteriormente.  

Analisaremos as duas principais teses sobre a objeção de consciência, a da 

incompatibilidade, por questões de foro íntimo e a tese da integridade, acesso ao 

direito, e proporemos a tese da defesa da consternação, que reflete a dor do 

profissional. A tese da consternação admite a necessidade de se proteger a 

integridade moral do profissional da saúde, mas também permite a esse controlar as 

práticas, por vezes prevista e injusta, do acesso ao direito da mulher ao aborto legal. 

Entende-se assim, que o aglomerado das crenças individuais que constrói e 

sedimenta a vida do indivíduo por vezes não podem ser entendidas como razoáveis 

para a acomodação pública, em especial quando o objeto da lide é a proteção de um 

direito fundamental, a saúde das mulheres. 

Utilizaremos, como plano de fundo o conceito de dignidade da pessoa 

humana como pressuposto para que seja respeitada a autodeterminação de cada 

mulher ou homem, o qual possui razão e capacidade para decidir o que é bom ou 

ruim para si, de traçar seus objetivos de vida e de fazer escolhas fundamentais, e 

que devem ter, na sua origem, liberdade para guiar-se de acordo com sua vontade, 

desde que sua ação esteja amparada nos dispositivos das leis que formam o 

ordenamento jurídico pátrio. Portanto, não estamos em busca de encontrar 

culpados, julgar as condutas dos profissionais, mas sim identificar as causas que 

circunscreve a OC, e observar as práticas dessa conduta no ambiente institucional. 

Pretende-se ainda, revelar como o trabalho é sentido e apreendido pelos 

profissionais do PAVAS. 

2.1 CAUSAS E EFEITOS DA OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA 

 

Uma mulher vítima de estupro ao buscar uma instituição de saúde em busca 

do aborto legal poderá encontrar dificuldades em sua efetivação, pois embora essa 

prática seja uma exceção à regra penal, dentro do ambiente hospitalar essa prática 
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 “Providências organizativas e regulamentares necessárias à boa execução da legislação atinente à 

interrupção voluntária da gravidez, designadamente por forma a assegurar que do exercício do direito 
de objecção de consciência dos médicos e demais profissionais de saúde não resulte inviabilidade de 
cumprimento de prazos legais”. (Lei 90/97). 



 
 

 

 

se constrói em volta de um conflito entre a norma penal e a possibilidade ética dos 

profissionais de saúde. 

Essa possibilidade ética dos profissionais é o que se conhece como “Objeção 

de Consciência” (OC), que consistiria no direito dos profissionais de saúde 

resguardar seus princípios morais, religiosos, éticos ou filosóficos, os quais podem 

orientar como se dará o comportamento desses profissionais no serviço de saúde 

(DINIZ, 2014; PORTO, 2009). A partir desse entendimento, podemos configurar a 

OC como um dos entraves na busca pela interrupção da gestação, haja vista que tal 

conduta ratifica a ausência de profissionais dispostos a prestar atendimento para 

essas pacientes.  

Trazemos Vanessa, uma das ginecologistas do Centro Obstétrico, para 

exemplificar o discurso mais comum dos médicos quando convidados para participar 

destes procedimentos. Perguntei a Vanessa se ela já teria sido chamada para 

participar de um caso de aborto legal, e ela respondeu agitada, como alguém que 

quer se livrar de algo que a incomoda, e entre sobressalto indagou: 

 

Vanessa/Médica – isso me deixa assim transtornada, me deixa revoltada. 
Pesquisadoras – Como assim, o aborto ou a violência? Vanessa/Médica – 
O aborto, eu disse logo não me chame pra participar de um negócio desse, 
é muito ruim. 

  

Mas, não é só Vanessa que tem esse tipo de reação – uma mistura de 

angústia e raiva - ao falar desse procedimento, outras médicas também não se 

sentem confortáveis em participar desses atos, e que não utilizam a OC apenas em 

caso que não exista outra pessoa pra realizar o abortamento, pois esta conduta 

seria prevista na lei. Farias & Cavalcanti (2012) também verificaram que assistentes 

sociais realizam acompanhamento nos casos de interrupção da gestação decorrente 

de estupro por este ser um direito já garantido por lei a todas às mulheres. Rubi, 

assistente social, também se sente confortável no berço da justiça, e por 

conseguinte busca refúgio na autonomia da mulher, e que esta e somente esta seria 

responsável pela interrupção da sua própria gravidez e pelos bônus e ônus que 

podem ser gerados a partir deste ato, por seguir essa linha de raciocínio Rubi se 

sentiu à vontade em informar que:     

 



 
 

 

 

Rubi/Assistente Social – Esse tipo de gestação a gente sempre dá apoio à 
paciente de acordo com sua especificidade. Se ela desejar fazer o aborto, 
que ela tem direito, que a justiça autoriza, nos damos o apoio necessário, 
apoiamos a decisão que ela tomar, não interferimos nessa decisão, toda a 
equipe, a gente deixa a cargo dela pra ela decidir, só ela que pode decidir 
sobre a vida dela. Até porque se ela se arrepender foi ela que decidiu.  
 

Seguindo este entendimento, Soares (2003) complementa que ao enfatizar 

que a mulher é quem decide pelo abortamento, o profissional de saúde encontra 

abrigo em um pressuposto atenuante para retirá-lo da responsabilidade deste ato. A 

médica Leona compartilha dessa ideia, e nos conta um pouco da sua experiência:  

 

Leona/Médica – Então, eu já fui chamada sim, mas não gosto, não 'estou 
salvando a vida de ninguém‟, pelo contrário, e esse é o meu princípio, eu 
fico aqui pra salvar vidas e eu prefiro não iniciar com o misoprostol. Mas, se 
não tiver ninguém... Pesquisadoras – Caso não tenha outra médica você 
realiza o abortamento? Leona/Médica – Até faço, porque tá na lei. 
 
 

Deste modo, algumas de nossas participantes reconhecem que a interrupção 

da gestação decorrente de estupro com um procedimento legal, que em situações 

que não exista outra médica não poderá a plantonista acionar a objeção de 

consciência, tem em mente que este procedimento é um direito da mulher, no 

entanto, ao passo que reconhecem esse direito, reconhecem também que seus 

princípios profissionais estão em conflito com a norma, como é o exemplo de Leona, 

que traz como filosofia da medicina “salvar vidas”. A partir deste diálogo podemos 

perceber o surgimento de um conflito que integra a interpretação sobre o que seria 

abortamento para essas interlocutoras.  

Este conflito estaria pautado no confronto entre “salvar e matar”, “fazer nascer 

versus fazer morrer”, recorrente na literatura sobre o tema (DINIZ, 2014; MOTTA, 

2012). As profissionais demonstram que formação médica é preferencialmente para 

“salvar vidas” (FARIAS et al, 2012), este conflito pode estar intimamente ligado à 

construção do instinto e do amor materno (BANDINTER, 1985) como conjuntos de 

valores sedimentados a partir de valores sociais, os quais orbitam em torno das 

mulheres e as condições historicamente atribuídas a estas. Vemos esta definição 

aprofundada por Flávia Motta (2012): 

 

Não é só uma vida tal qual uma planta, um animal ou mesmo uma célula do 
corpo humano, porque, diferente desses casos, trata-se de vida que tem 
futuro de pessoa, é pessoa em potencial. Pessoa, pelo que se depreende 



 
 

 

 

desse discurso, é algo que se constitui gradativamente: uma vida que vai se 
tornar uma pessoinha, que um dia será uma pessoa. Dentro dessa lógica, o 
aborto interrompe esse futuro, um futuro que se torna cada vez mais 
presente à medida que a gravidez avança. Quanto mais recente a 
concepção, menos vida e menos pessoa. Quanto mais a gestação avança, 
mais se constitui a pessoa confirmando-se, portanto, a própria vida. (Motta, 
2012, p.115). 
 
 

Em respeito à identificação do feto enquanto uma vida humana, e da 

construção do instinto materno durante a fase de acolhimento social e clínico, 

trazemos a história de Sofia, uma adolescente de 13 anos que foi abusada 

sexualmente pelo marido da sua irmã mais velha, pastor da igreja evangélica que 

sua família frequentava. Sofia, assim a chamaremos, encontrava-se com 12 

semanas de gravidez. Segundo a psicóloga Jeane, não tinha a mentalidade 

compatível com a idade cronológica: Uma menina com 13 (treze) anos de idade, 

corpo de 10 (dez) e mente de 5 (cinco); fazendo inferência ao desconhecimento da 

moça sobre sexo, vida e sociedade. Mas, mesmo apresentando esse quadro, Sofia 

foi informada sobre suas possibilidades legais, como também o seu direito de decidir 

se queria realizar ou não o abortamento.  

O atendimento às vítimas menores de 14 anos, apesar de ser representada 

pelos pais, por ser menor de 16 anos, devem ter ciência do que está acontecendo 

com seu corpo, das possibilidades que ela tem, e mesmo que seus responsáveis 

queiram optar pela não continuidade da gravidez, quem deverá anuir é a 

adolescente (Ministério da Saúde, 2005).  

Deste modo, Jeane a psicóloga outorgou autonomia a Sofia para decidir 

sobre o destino da sua vida e das interferências que poderiam haver ou não em seu 

corpo, a permitiu tomar decisões, e por este motivo os pais da adolescente ao 

descobrirem que o abortamento só iria acontecer após anuência da filha, afirmou 

que a profissional estaria induzindo a “menina” a não abortar.  No entanto, Jeane nos 

assegurou que em nenhum momento fez isso, que tal acusação era falsa, que nunca 

iria induzir uma paciente a não fazer o abortamento. Apenas fez o procedimento que 

tinha que ser feito, que estava nos manuais. Compreendemos que a profissional 

tentou seguir os trâmites inerentes a sua profissão averiguando comportamentos, 

desejos e alguma forma de conscientização da vítima.  

Trâmites que não deixam de fazer parte do regime se suspeição, percebidos, 

de certa forma, pela família da garota. A situação era efetivamente crítica: a filha 



 
 

 

 

havia sido violada pelo marido da irmã, genro do casal, que além dos laços de 

parentesco apresentava-se como um homem da igreja, ou seja, um sujeito até então 

considerado acima de qualquer suspeita. Ambiguidades surgem nesse contexto 

familiar confundindo o profano e o sagrado advindos dessas relações. De pastor e 

marido passa a ser aquele que violou a cunhada, irmã de sua esposa. Para a família 

naquele momento, o mais importante era livrar a filha desta situação, ou seja, livrar a 

família do escândalo ou de outros tipos de mazelas que estariam por vir – ou, talvez, 

já tivessem se instalado. 

Retornando a entrevista com a psicóloga, um fato importante nos chamou 

atenção: ela nos disse que no momento da ultrassonografia Sofia não demonstrou 

nenhum carinho sobre o feto, ou nas palavras da profissional, “ela escutou o coração 

do bebê bater e não sentiu nada... Nada!”, logo em seguida introduziu um novo 

assunto e mudou de conversa. A reação da psicóloga no que diz respeito a não 

identificação do feto como sujeito por parte de Sofia, nos leva a crer que sua sútil 

resistência e aparente indignação com a resposta da garota estão intimamente 

ligadas à construção do instinto e do amor materno. De qualquer modo, após idas e 

vindas, e da construção do “itinerário do aborto legal” normativos e persecutórios (a 

ser observado no próximo capítulo) a interrupção da gravidez foi realizada. 

No caso de Sofia, verificamos que os avanços da tecnologia de imagem 

contribuem para dar maior visibilidade ao embrião, o que, possivelmente, poderá 

interferir nos valores subjetivos e representações em torno da gestação e do feto, 

pela mulher e pelo profissional, o que pode ser apontado como desafios para os 

profissionais frente à interrupção da gestação decorrente de estupro.  

As que não escolhem o caminho da maternidade vão de encontro às 

atribuições historicamente atribuídas a elas: engravidar, amamentar, e cuidar dos 

seus filhos. E essas condutas seriam a razão pela qual a objeção de consciência é 

invocada por alguns profissionais, que não se conformam com a ingerência dessas 

mulheres em seus próprios corpos e destino biológico e social.  

Como bem destacam Edlaine de Campos Gomes e Rachel Aisengart 

Menezes (2014) “o discurso sobre o valor da vida é o principal argumento contrário 

à realização do procedimento do abortamento – mesmo em casos autorizados por 

lei.”, ainda que saiba que tal procedimento é para, de certa maneira, salvar a vida 

daquela mulher. No entanto, observa-se nas falas dessas profissionais que há uma 



 
 

 

 

frequente vigilância contra o engano, que muitas vezes pode se dar por 

desconhecimento das normas técnicas ou mesmo penais.  

Mesmo reconhecendo a norma penal, sabendo da permissibilidade, 

identificando os motivos que levaram a mulher a procurar o abortamento, à 

consciência das profissionais ainda colide e cerceia a prestação do atendimento. 

Vanessa é uma ginecologista obstétrica, é católica, fez primeira comunhão e crisma, 

a vida toda foi da igreja – notemos a posse que a instituição tem sobre sua vida e 

possivelmente sobre seu corpo e ideias, para ela só quem pode tirar a vida é Deus, 

veio do interior quando passou no vestibular, mas nunca deixou de lado sua fé, até 

ajuda nos casos de violência quando pode, mesmo sendo muito difícil, mas nos 

casos de aborto ela mesma nos conta, 

 
Vanessa/Médica – Eu prefiro não induzir o abortamento. Eu sei que foi 
uma atrocidade na vida da mulher, infelizmente, umas falam a verdade, 
outras não, e não me cabe saber quem fala a verdade ou não, não sou juiz 
nem pra julgar se ela 'tá falando a verdade, e nem sou juiz pra julgar se 
aquela criança tem que viver ou não. Eu não, eu prefiro não fazer a 
indução do abortamento, por questões religiosas, mas como nós somos 
uma equipe, então não tem ficado nenhuma paciente sem ter feito não. 
 
 

Mesmo reconhecendo a violência e a tipificando como uma atrocidade, ainda 

sim os argumentos de matriz religiosa, e seus dogmas gritam mais alto que os 

próprios gritos de socorro das pacientes, ora vítima, o que lacera um caráter de 

suspensão nessa sujeita. Que inicialmente são vítimas, mas logo se deslocam para 

algozes, uma vez que conforme o entendimento da médica, não tem como verificar 

se a mulher fala a verdade ou não, como também e ela que decide interromper uma 

possível vida, ou nas palavras de Vanessa “se aquela criança tem que viver ou não”. 

Vejamos que os profissionais não informam que acionam a objeção de consciência 

objetivamente, normalmente se ancoram em algum pressuposto pessoal para evitar 

realizar esse tipo de atendimento, e também na certeza que terá outro profissional 

que o faça. 

 Já outros médicos afirmam que por não saber realizar as operações 

necessárias para resolver esta equação acionam a OC, neste caso a justificativa não 

está fundamentada nos ditames morais, filosóficos, éticos e ou religiosos, mas sim 

na falta de perícia. Leona, ginecologista obstétrica, nos conta que o PAVAS por mais 

que exista, ainda funciona em segredo, dentro da maternidade, muitos profissionais 



 
 

 

 

não sabem ao certo qual sua função ou mesmo que ele existe, o que oportuniza a 

falta de aliados capacitados para atuar nesses casos. Ela diz: 

 

Leona/Médica - Quando eu cheguei aqui que vi que tinha o PAVAS, eu não 
sabia o que significava, e alguém me disse que era uma „enfermaria‟ que 
era para isso atendimentos de violência. Eu acho que precisava ter uma 
capacitação, não é pra ensinar o médico a atender, é pra dizer a rotina, o 
protocolo que se tem. Entendeu? Por exemplo: se acontecer de chegar uma 
paciente hoje eu vou começar a perguntar à enfermeira, ao colega que 'tá‟ 
no plantão qual é a medicação, quem é que vai administrar, se tem alguma, 
porque na verdade eu não sei de nada. 
 
 

Ou seja, a falta de conhecimento sobre como proceder também afasta alguns 

profissionais a se “aliarem” ao PAVAS, até por não saberem de fato o que o 

programa realiza. Como afirma uma assistente social,  

 
Rubi/Assistente social - alguns profissionais não se envolvem muito no 

caso do aborto, você sabe que há um problema sério, existem médicos que 

não querem participar, 'tá entendendo‟? Mas, aí o outro vai convencendo 

que ele tem que participar, existe assim uma certa rejeição ainda de todos 

os profissionais, aliás, de todos não, de alguns. 

 

 

Nota-se que dentro da instituição existem profissionais que não reconhecem 

que possuem um papel importante na atenção com esta demanda. Lima (2007), ao 

analisar hospitais de referência para mulher em situação de violência na cidade do 

Rio de Janeiro, averiguou que na emergência, não havia uma equipe única de 

referência, definida para este tipo de atendimento. Outrossim, Soares (2003) exibe 

que em um serviço da Paraíba de Atenção às Mulheres em situação de violência 

sexual e de atenção ao aborto previsto por lei, um dos grandes desafios foi compor a 

equipe, já que a participação profissional dependia de sua adesão, desafio este que 

também é encontrado na maternidade Santa Catarina, fato também comprovado por 

Porto (2009) em Florianópolis/SC. 

Sejam por razões de objeção de consciência, ou por razões de não se 

acharem capacitados, existem profissionais que se recusam a realizar os 

procedimentos que envolvam atendimento e acolhimento das vítimas de violência 

sexual que buscam o abortamento legal, e esta omissão acarreta numa verdadeira 

peregrinação, para encontrar profissionais que realizem o abortamento.  



 
 

 

 

Dentro da instituição existe uma verdadeira “caça aos ovos”, para encontrar 

profissionais que realizem o abortamento, embora exista no PAVAS o apoio de uma 

médica, a qual se disponibiliza semanalmente a prestar atendimento às vítimas de 

violência sexual. O que é uma via de mão dupla, pois ao passo que existe uma 

médica que se disponibiliza a realizar tais procedimentos, outros profissionais 

justificam que não prestam esse tipo de atendimento, porque uma vez que há uma 

médica disponível não tem para que outros.  

Em conversas informais com uma médica plantonista, Renata, ela me 

perguntou se eu era estagiária, e entre risos eu respondi que não, que estava 

realizando uma pesquisa sobre objeção de consciência e violência sexual, aprendi 

desde cedo que falamos a palavra aborto no desenvolvimento da conversa, deixar 

ela surgir espontaneamente, pois muitas vezes quando lançamos no ar essa palavra 

as sujeitas ou cessam ou dão outra dimensão a conversa. Eu perguntei se ela já 

havia atendido algum caso de estupro que resultou em aborto legal, e ela sem 

pestanejar informou que: 

 
Renata/Médica - Eu não faço abortamento, porque aqui na maternidade, 
para esses casos de violência tem uma médica responsável, que vem 
atendê-los uma vez por semana. Ela é referendada para isso. Normalmente 
só ela toca nessas pacientes. A gente, no máximo faz o atendimento de 
plantão e manda para o PAVAS.  

 
 

A ginecologista que Renata se refere corresponde à coordenadora do 

PAVAS, a Paola, que é a única profissional do programa que atua em regime de 

plantão uma vez na semana. Veja que há uma concepção que a equipe do PAVAS é 

quem tem o dever de atender essas atribuições. De fato há uma obrigatoriedade 

perita do programa em atender as pacientes, mas a existência desta obrigatoriedade 

não retira a capacidade de outros profissionais de também prestar esse 

atendimento. 

Observando isso, verifica-se que alguns profissionais se acomodam quanto à 

participação dessas ações e a manter-se ignorante quanto aos protocolos de 

atendimento.  Ou seja, a mulher que procurar a instituição para interromper a 

gravidez pode se deparar com dificuldades na prestação do atendimento, situações 

como: morosidade no atendimento, por não haver um número suficiente de 

integrantes na equipe da CO para realizar o atendimento, principalmente em regime 



 
 

 

 

de plantão, haja vista que frequentemente os profissionais se escusam em atender 

essas mulheres, o que por conseguinte poderá causar um constrangimento moral 

nessas vítimas por essas ter que repetir inúmeras vezes à situação de violência, 

como veremos no próximo capítulo. 

Faúndes (2007) chama atenção para as dificuldades de se cuidar de 

mulheres que sofreram agressão sexual, haja vista se um ato caracterizado através 

da vontade do profissional. E também, pois conviver com pessoas que sofreram 

violência pode mobilizar sentimentos passados pelos próprios profissionais. Por 

entender isso, o autor assevera que estes profissionais deveriam ser criteriosamente 

selecionados e, para, além disso, deveriam também ser capacitados. Pois, não é 

surpresa encontrar profissionais que se dizem violentados ao serem forçados ao 

realizar o aborto legal. O que, decerto, é questão estruturante para retomada de 

direitos.  

 

2.2 SUPORTE PARA SUPORTAR O SOFRIMENTO ALHEIO  

 
A realidade do trabalho é um terreno propício para jogar e re-jogar com o 
sofrimento, na esperança de que esse desemboque nas descobertas e nas 
criações socialmente, e mesmo humanamente, úteis. Com efeito, é então, e 
somente então, que o sofrimento adquire um sentido. A criatividade confere 
sentido porque ela traz, em contrapartida ao sofrimento, reconhecimento e 
identidade. (...) Pela série encadeada de suas descobertas ou de suas 
invenções, o sujeito se experimenta e se transforma. (DEJOURS, 2013, p. 
160). 

 

A primeira vez que vi Dalva, 25 anos, ela estava levando uma senhora em 

uma cadeira de rodas para a sala do parto. Dalva deixou a paciente no corredor e 

voltou ao posto de enfermagem para buscar um par de luvas, e quando de repente 

se escuta um barulho seguido de gritos “TÁ DESCENDO, TÁ DESCENDO”, olhei 

para trás e vi que quem estava gritando era a senhora que Dalva estava levando 

para sala de parto, pois estava ganhando nené. Ela estava parindo, na cadeira de 

rodas, no corredor, quase que sozinha. 

 Com a perna esquerda levemente levantada, fazia força, o estalo da sua 

língua tocando o céu da sua boca, seus dentes mordendo os lábios, seu rosto 

ruborizado, suando tão quanto uma vela acesa, o som da borracha do pneu da 

cadeira de rodas, num instante imperceptível abafado pelo espetáculo do parto. 

Dalva correu, outras enfermeiras também. Chama à médica, a mulher está parindo! 



 
 

 

 

Gritaram. Dalva se abaixou, ficou de joelhos entre as pernas da mulher, pedia força, 

mas não tinha mais força ali. Está coroando! A cabeça está saindo, está saindo. 

Mais força. Só mais um pouco. Oh ele aqui. O corpo todo desengonçado da mulher 

estava colorido em sangue, o cordão umbilical ainda prendia o agora bebê a ela, 

seus gritos cessaram aliviados e deram espaço a um choro agudo, de quem engolia 

a vida pela primeira vez. Nasceu! Ela conseguiu, dizia outra senhora que estava 

assistindo aquele ato, com um rosto assustado, pois sabia que logo seria sua vez. 

Ela conseguiu sozinha. Oh menino valente, imagine se esperasse até os 9 meses, 

disse à senhora. 

Depois que as coisas se acalmaram um pouco tive a oportunidade de 

conversar com Dalva, ela demonstra um amor pela enfermagem, entre sorrisos ela 

disse que nunca quis ser médica, sempre gostou mais do trabalho das enfermeiras, 

se formou faz 3 anos, acabou cedo porque passou no primeiro vestibular, e assim 

que abriu concurso fez e passou, falou toda orgulhosa de si. Dalva nos disse que 

desde pequena frequenta a igreja. O pai dela é pastor. Então crescer no espaço 

religioso não foi uma escolha. Tem muitas coisas que ela não concorda, e nos conta 

em dentes semicerrados que: 

 

Dalva/Enfermeira - sabe a mulher não tem que carregar um bebê e criar se 
engravidou por causa de um estupro, eu acho isso muita violência sabe? 
Ela já foi estuprada e ainda ficarem julgando ela... Eu tenho é pena, quando 
tem caso assim eu sempre gosto de assistir, normalmente são mocinhas, ou 
mulheres da minha idade, dá tanta dor, uma vida destruída. Mas, tem gente 
que não quer se envolver, uma médica aqui mesmo disse que desde que 
atendeu uma moça não consegue mais dormir direito, a gente tem que 
saber separar as coisas, porque senão acontece isso.   

 

Dalva nos revela que apesar de ser religiosa, a religião não se mostra como 

um argumento para ela rejeitar participar desses casos, pelo contrário, ela é da 

Igreja Universal do Reino de Deus, e com sua igreja aprova a interrupção para estes 

casos, ela se sente a vontade se solidariza com as mulheres que sofrem esse tipo 

de violência, no entanto tenta realizar um afastamento, não se envolvendo a fundo 

com a vida da paciente, nem se deixando se afetar com o caso, para evitar um 

sofrimento futuro.   

A violência se reflete no ouvir, portanto, os profissionais por vezes recusam-

se a realizar o abortamento legal por não conseguir escutar os relatos da violência, 



 
 

 

 

pois afirmam que não existem mecanismos para capacitá-los ou mesmo 

acompanhá-los após conviver tão de perto com esses fatos. Recusar-se em realizar 

o abortamento, muitas vezes se deve ao fato de não querer manipular com o fruto 

da violência. Estar inserida em um hospital como profissional, desperta inúmeros 

sentimentos a essas agentes isso porque trabalhar está intimamente relacionado a 

questões sociais. E diversas vezes o sofrimento pode se tornar frequente no 

cotidiano da equipe que lida com questões delicadas. Dejours (2007, p. 31) aponta 

que: 

 

 

Outra causa frequente de sofrimento no trabalho surge em circunstâncias 
de certo modo opostas àquelas que vimos de mencionar. Não estão em 
questão a competência e a habilidade. Porém, mesmo quando o trabalhador 
sabe o que deve fazer, não pode fazê-lo porque o impedem as pressões 
sociais do trabalho. Colegas criam-lhe obstáculos, o ambiente social é 
péssimo, cada qual trabalha por si, enquanto todos sonegam informações, 
prejudicando assim a cooperação etc. Nas tarefas ditas de execução sobeja 
esse tipo de contradições em que o trabalhador se vê de algum modo 
impedido de fazer corretamente seu trabalho, constrangido por métodos e 
regulamentos incompatíveis entre si. 

 

Em alguns casos, os profissionais podem ser pressionados a trabalhar mal, 

moldando a sua prática ao que é melhor aceito socialmente entre os colegas, como 

veremos mais à frente. Todavia, estes profissionais sabem que a violência existe, 

sobretudo sexual, mas conviver com uma vítima face a face traz medo, e como 

proteção, esses profissionais acionam a objeção de consciência. A médica Paola 

expõe um pouco da necessidade que sente de um acompanhamento profissional 

para quem atua nesses casos,  

 
Paola/Médica - Os médicos também precisam ter um acolhimento 
psicológico pra enfrentar este atendimento, porque eu me sinto violentada 
de participar de um aborto. Ter que iniciar colocar medicação, quer dizer, 
praticar... Eu não me sinto bem não. Eu faço porque se eu não fizer não tem 
ninguém. 
 

 
Paola nos exibe sua dificuldade de lidar com o sofrimento, mesmo sendo ela 

a coordenadora do PAVAS, admite que durante o atendimento são mobilizados 

inúmeros sentimentos,   

 



 
 

 

 

Paola/Médica - Pra falar a verdade eu não me sinto à vontade, nesses 
momentos eu sou também violentada em ter que lidar com essas coisas... 
Quando vemos uma pessoa passar por isso, e na maioria das vezes são 
adolescentes, às vezes até deficientes, então eu fico muito mal, passo pelo 
menos uma semana arrasada, no dia que eu faço um atendimento desse 
tipo eu nem consigo dormir de noite. 
 

Paola nos narra o quanto é desagradável ver o resultado de uma violência, e 

pior não ter um atendimento psicológico para as profissionais que lidam com a dor. A 

médica Leona também compartilha do sentimento que Paola expõe. Leona informa 

que em algumas ocasiões quando está no plantão recepciona mulheres vítimas de 

violência sexual, e que é muito desagradável ser a primeira a escutar suas histórias 

violentas, refere-se à necessidade de acompanhamento psicológico após 

acompanhamento desse tipo de caso, como se vê no seu depoimento, ela indaga 

rispidamente:  

 
Leona/Médica – E desagradável, quando chega um atendimento desse a 

gente não gosta muito de fazer, a gente prefere que outra pessoa vá fazer. 

A gente como ginecologista já escuta muita coisa ruim. Então, essa parte de 

abuso sexual é terrível. 

 

Percebe-se, então, que as nossas interlocutoras dividem um sentimento 

comum na hora de atender mulheres em situação de violência: é desagradável, é 

terrível e seria melhor que outra pessoa fizesse. Algumas chegam a rezar que estas 

pacientes com estes problemas não apareçam, como confessa Paola: 

 

Paola/Médica - Sinceramente, eu acredito que ninguém ama fazer esse tipo 
de atendimento, a gente fica de cara com a violência, ela fica aqui na sua 
frente. Eu fico rezando para não aparecer casos de violência. É triste, 
ninguém gosta, é violento.  

 

A solidão na atenção dessas vítimas de violência e a necessidade de um 

psicólogo para dar suporte à equipe é algo que chama atenção, pois não são só 

questões de ordem moral, ética, filosófica ou/e religiosa que atravessam a vontade 

de participar ou não dos casos de violência sexual e aborto legal , vê-se que neste 

tipo específico de atendimento são mobilizados sentimentos, vivências e medos.  

De Ferrante (2009) encontrou narrativas parecidas quando se refere aos 

sentimentos atrelados às dificuldades pessoais relacionadas ao atendimento. 

Cavalcanti et al (2006) também verificou que o sofrimento referido pelos 



 
 

 

 

profissionais aparecem com mais frequência nos depoimentos das enfermeiras e 

das médicas, fato este que também pode ser constatado nesta pesquisa.  

Cavalcanti et al (2006) ainda revela que o sofrimento demonstrado por estes 

profissionais diversas vezes está associado à dor e ao trauma por meio de um olhar 

biomédico, na visualização de sinais e sintomas vinculados a diagnósticos e 

tratamentos. Pois, por mais que estes profissionais se profissionalizem como “peritos 

da dor e da cura”, articulando em sua formação conhecimentos para saber lidar com 

a doença, outras dimensões atravessam suas práticas, como: compromisso, ética, 

lógica da escolha e do cuidado, e sofrimento difuso. Principalmente quando o 

tratamento em questão revela assuntos que são encarados como questões de 

privacidade, que tem neste momento a qualidade de tabus, que é a violência sexual.  

Drezett (2005) corrobora afirmando ser uma postura comum, alguns 

profissionais de saúde quando deparado com situações de violência expressem 

paralisia, alegam impotência ou não estar apto/capacitado para atuar nessas 

situações. Ou, temem se envolver em casos que acionem questões legais e éticas.   

Consonante, Lima (2007) desponta que a maioria dos médicos não está 

habilitada emocionalmente para lidar com a atenção às mulheres em situações de 

violência, o que reflete na ascensão do trabalho da equipe. Mota & Schraiber (2011) 

também confere uma abordagem supervisionada dos serviços e dos profissionais, 

pois esta medida pode viabilizar a garantia da qualidade de atenção bem como a 

atuação sobre os desgastes e sofrimentos dos profissionais envolvidos. A 

supervisão se daria por profissionais especializados que segundo a autora possibilita 

o compartilhamento dos casos com as específicas ações adotadas, favorecendo o 

aprimoramento do trabalho na instituição, o trabalho de sentimentos mobilizados 

nesta atenção, e a retomada de uma perspectiva ética política de não violência, 

favorecendo os direitos humanos das mulheres. 

 Outra reflexão dos agentes de saúde que se alarga na angústia que reveste 

o atendimento, é a própria verificação da violência, que pode afetar a todos. A si 

mesmo e aos seus entes queridos. Esta observação por vezes pode se tornar 

insuportável, podendo repercutir no seu dia-dia e na sua percepção de segurança 

em relação à sociedade.  

A psicóloga Jeane começou a clinicar na maternidade ainda muito jovem, 

tinha 23 anos, não conhecia a dinâmica de atendimento das vítimas de violência 



 
 

 

 

sexual, nunca havia atendido casos assim, veio constatar a realidade da violência 

quando se viu no fronte do cuidado. Ela nos narra que: 

 

Jeane/Psicóloga – Quando chegou um caso desses pela primeira vez, eu 

disse: Meu Deus, isso acontece mesmo. Eu vim para cá muito nova, então 

assim, assim que eu comecei atender e começou a chegar esse tipo de 

caso eu me assustava muito, me assustava mesmo, sem brincadeira, 

porque assim, parece que não é real, parece que você passa a vida toda 

num mundo diferente, mas a partir do momento que você sabe que aquilo 

pode acontecer com você também, e em qualquer classe social, qualquer 

idade, começa cair a ficha. E você começa a ter medo. 

 

 

A violência acontece, foi à primeira constatação da Jeane, seguida de um 

medo, pois ela pode acontecer com qualquer pessoa. A psicóloga durante sua 

formação acadêmica não teve contato com vítimas de violência sexual, não teve 

formação para esses casos só reconheceu essa realidade como existente quando 

as vítimas começaram a chegar na sua sala. Os primeiros casos surgiram quando 

ainda era novata, em cada atendimento ela perdia um pouco das suas concepções 

sobre si, para adentrar na vida do outro, e aquilo aumentada sua visão do mundo, e 

os medos a sua volta. Na visão de GOFFMAN (1999, p. 24) a novata 

 

Chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se tornou 
possível por algumas das disposições sociais estáveis no seu mundo 
doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais 
disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas 
instituições totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações, 
humilhações e profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora 
muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa a passar por 
algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira composta 
pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu 
respeito e a respeito dos outros que são significativos para ele.  
 

 

Deste modo, essas profissionais do PAVAS são sujeitas que, ao adentrarem 

nesse cotidiano institucional, embolsam normas prontas e devem adaptar-se as 

regras do jogo, ignorando até suas ideologias próprias. 

 

Dentro desse contexto, talvez a primeira coisa a dizer a respeito da equipe 
dirigente é que seu trabalho, e, portanto, o seu mundo, se referem apenas a 
pessoas. Esse trabalho com pessoas não é idêntico ao trabalho com 
pessoal de firmas ou ao trabalho dos que se dedicam a relações de serviço; 
e equipe dirigente, afinal de contas, tem objetos e produtos com que 



 
 

 

 

trabalhar, mas tais objetos e produtos são pessoas. (GOFFMAN, 2010, p. 
70). 
 
 

Nas instituições totais, existe a transformação das pacientes em produtos. Os 

indivíduos se dirigem a essas instituições a fim de tornarem-se outras sujeitas, 

resignar-se dos males, e os profissionais contribuem diretamente para a fabricação 

desse novo “eu”. E mais: cada sujeita dessa relação possui um status, suas próprias 

relações sociais e pessoais. Deste modo, os arrolamentos e suas reações também 

variam e, apesar dessas pacientes serem os “produtos” das instituições totais, 

alguns “padrões humanitários”26 devem ser seguidos gerando mais um dilema para 

equipe: até que ponto aquelas normas devem ser seguidas e em que proporção as 

legislações pertinentes devem ser respeitadas, ou até que ponto os profissionais não 

podem se afetar? 

O sentimento de medo e sofrimento se relaciona na convivência entre 

paciente e profissional, e se acentua quando o atendimento é realizado em crianças 

e adolescentes. Algumas de nossas participantes acreditam que a gravidade da 

violência em crianças e adolescentes se sobrepõe à violência perpetrada contra as 

mulheres adultas. Deste modo, a frieza profissional, muitas vezes argumentada 

como essencial para uma boa atuação, dá lugar a uma ternura seletiva, em que 

muitos, se permitem emocionar (DESLANDES, 2004, LIMA, 2007).  Sobre essas 

agruras Rubi nos narra que: 

 

Rubi/Assistente social – Chegou um caso aqui, uma criança, ela não dizia 
nada, nem olhava pra gente, e não era para menos... Um caso que me 
comoveu muito. Mas tem outros, são diversos casos que atendemos, mas 
criança é sempre difícil, principalmente quando é com nenê, criança de colo, 
vemos muito desse tipo aqui, inclusive dentro de casa, com o pai, com o 
padrasto, como o tio, já tivemos vários casos, é sem palavras. É mais difícil, 
bem mais que com adultas. Todas chocam, mas uma mulher adulta tem 
mais possibilidade de superar essa condição, você não acha? 

 

Vemos, portanto, que há um cuidado, uma atenção maior para as vítimas que 

estão de certo modo em situação de vulnerabilidade. Todas essas questões e seus 

desdobramentos normalmente provocam um sofrimento a essas profissionais e 

influenciam diretamente na construção da sua identidade profissional, a qual é 

idealizada pensada a partir da tese que “(...) em algum nível, toda organização inclui 
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também uma disciplina de ser – uma obrigação de ser um determinado caráter e 

morar em determinado mundo”. (GOFFMAN, 2010, p. 159). 

O que foi observado, é que não é apenas a questão do aborto legal que está 

em jogo, mas existem profissionais que não atendem vítima de violência sexual por 

se sentirem constrangidos ou/e impotentes quando se deparam com histórias e 

vestígios de violência das vítimas de estupro, o que pode levar a graves 

desconfortos conforme elucidado por algumas de nossas interlocutoras.  

 

 

2.3 OS PERITOS DA DOR TAMBÉM SOFREM: CAPACITAÇÃO, ESTIGMA E 

SOFRIMENTO  

  

Como observamos nos tópicos precedentes existem dificuldades elucidadas 

pelos profissionais de saúde em realizar atendimento às mulheres vítimas de 

violência e mulheres vítimas de violência em busca de aborto legal. Todavia, não 

são apenas os profissionais que se recusam a participar dos procedimentos que tem 

dificuldades em atuar, os agentes que compõem a equipe multidisciplinar também 

apresentam dificuldades, o que, às vezes, pode estar interferindo na realização 

dessa tarefa. A assistente social Rubi é um exemplo, ela nos diz que se sente mal 

em ter que fazer esta missão que lhe foi deliberada e centraliza seu discurso em 

torno de sentimento de impotência, se ela pudesse não realizaria esses 

procedimentos, pois a profissional que realiza pode acabar sendo estigmatizada 

dentro do ambiente hospitalar. Ela nos diz que: 

 

Rubi/Assistente social – Oh se eu pudesse escolher, e principalmente 
tivesse outra pessoa, eu pedia a essa outra pessoa fazer, ir lá e atender. 
Tem pessoas que têm vocação para atender esses casos, que gostam de 
cuidar de mulheres nessa situação, isso não é uma coisa que eu goste. E 
ainda tem gente que chama a gente de aborteiras, ficam de cochichos pelos 
corredores, parece até uma piada. Isso tudo é muito pesado, o trabalho 
todo.  
 
 

Percebe-se, então, que dentro da instituição há um preconceito cochichado 

por parte de outros profissionais pelo fato de existir uma equipe que realiza 

interrupções de gestação, adjetivando pejorativamente a médica que realiza as 

interrupções de aborteira. Soares (2003) em seu estudo também observou que este 



 
 

 

 

é um dos motivos de tensões existente nos procedimentos de abortamento, motivo 

que estimula o cultivo do segredo desse serviço dentro e fora da instituição, pois 

muitas vezes os profissionais que interrompem uma gravidez temem ser taxados de 

aborteiros. Da mesma forma, Farias e Cavalcanti (2011) consideram que o peso do 

estigma de aborteiro é um fator preponderante para o déficit de profissionais 

disponíveis nos serviços para realizar o aborto previsto por lei.  

Rubi nos conta que na maternidade houve um caso de aborto que gerou 

muita polêmica nos corredores da maternidade, pois outros funcionários ficaram 

sabendo da história e se posicionaram contra a realização do procedimento, por não 

acreditar que a gravidez havia sido advinda de uma violência. Este caso em questão 

é o de Elisabeth, “uma mulherona, bem alta, nem parecia ter 14 anos, eu dava uns 

20, tinham um jeito de vivida, sabe?” descreveu Rubi. O conselho Tutelar do 

município de Extremoz, no uso das suas atribuições recebeu uma denúncia que 

relata um caso de abuso sexual.  Uma adolescente com problemas mentais estava 

sendo vítimas de abuso sexual, e que em consequência disto havia engravidado. 

A denúncia partiu da escola da adolescente, que percebeu um 

comportamento incomum, agora a aluna estava sentido enjoos matinais, e um dia 

desmaiou em sala de aula.  Elisabeth chegou à maternidade acompanhada da 

conselheira tutelar e de sua mãe. Tomaram conhecimento do PAVAS no ITEP, 

portavam nas mãos um BO, e se encaminharam direto para a equipe 

multidisciplinar. A jovem não falava nada, se recusou a fazer a profilaxia e a tomar 

os medicamentos para DSTs, não queria realizar nenhum exame. Ela não tinha 

documentos, nunca foi registrada, não tinha cidadania. Foi jogada de uma casa para 

outra, passou por casas de tios, avós, e agora estava morando com uma “mãe de 

criação”.  

Sua mãe estava enfurecida com a situação, não queria estar ali, mas queria 

dar fim aquela gravidez, a todo tempo falava que não suportava mais Elisabeth, que 

ela só dava desgosto, que ela se relacionava com diversos homens, mas a 

assistente social Rubi nos disse que aquilo era um teatro, que na verdade a mãe de 

Elisabeth estava querendo confundir “ela estava com medo mesmo era da justiça, 

ficava querendo dizer que a menina era promíscua para não levar a culpa e o pior é 

que muita gente aqui estava acreditando, e ficavam colocando pressão para não 

aprovarmos a interrupção.”. Depois de muita insistência Elisabeth falou com 



 
 

 

 

dificuldade que tinha um namorado com quem conviveu em um “barraco” no quintal 

da casa da sua mãe, e que homens frequentemente se dirigiam a sua casa para 

“agarrá-la”. A conselheira tutelar afirmou que já foi instaurado um inquérito para 

investigar o possível caso de exploração infantil. Rubi disse que algumas pessoas 

depois desse caso passaram a olhá-la no corredor com cara feia, ela nos narra que:  

 

Rubi/Assistente social – Algumas pessoas acham que fazemos isso 
porque gostamos. Ninguém gosta de fazer aborto, essa é a verdade. Mas a 
jovem havia contraído a gravidez por causa de uma violência, na verdade a 
vida dela era toda repleta de situações violentas, ela com 14 anos e ainda 
não tinha nem certidão de nascimento. Era um descaso total. E ainda ter 
gente, que trabalha aqui, que sabe, que ve, que a gente não faz porque 
escolheu fazer, que fica julgando é muito ruim, fica muito mais difícil 
trabalhar sem apoio, sem reconhecimento.  
 

 

Quando o indivíduo é posto como última razão, está executando algo 

obrigado, por não haver outro profissional que o faça, como é o caso das integrantes 

do PAVAS, se não for elas, não será ninguém, seu trabalho pode se tornar 

enfadonho, burocrático e/ou um imenso desafio de ser concretizado, o que ocasiona 

desmotivação, e o sofrimento passa a ser elemento comum nas suas rotinas.  

 

[...] a noção de sofrimento apresenta a vantagem de articular aquilo que 
existe de mais singular no comportamento de cada sujeito com a dimensão 
coletiva da ação, graças à noção de sublimação. Enfim, a problemática do 
sofrimento permite dar conta, de maneira igualmente satisfatória, tanto da 
motivação e do prazer no trabalho como da desmotivação e dos efeitos 
patogênicos do trabalho. (DEJOURS, 2013, p. 161). 
 
 

O sofrimento em realizar o trabalho, portanto, engloba pontos externos e 

internos à organização em que o profissional está inserido, relacionando-se inclusive 

com a identidade que é aferida a partir das suas funções laborais, que podem 

carregar um status positivo ou negativo. Logo, o “trabalho é mais que trabalho 

porque produz e confere identidade, não só relativa ao universo do trabalho, como 

também em relação ao mundo social em que os indivíduos habitam” (MORAES, 

2005, p. 215). Por vezes essas profissionais podem ser entendidas como figuras que 

ajudam, e de grande força dentro da instituição, por suportar carregar estas 

histórias, e por vezes podem ser entendidas como quem ajuda a interromper uma 

gravidez, a dar cabo de uma “vida”.  



 
 

 

 

Sentir prazer em atuar em determinadas causas também está relacionada às 

condições estruturais para a realização do trabalho, como já exposto a maternidade 

destoa de uma boa condição física, ou aspecto que se relaciona ao prazer em 

desempenhar determinada função é o reconhecimento da sua função como 

fundamental dentro daquele grupo social, este reconhecimento deve ter caráter 

positivo, e refletir a necessidade dessas profissionais atuando neste espaço. Uma 

vez que, sua função carrega um status negativo, será bem mais dificultosa de ser 

conviver com os aspectos que delineiam as práticas laborais. De forma geral, e 

valendo-me dos diálogos que conduzi com a equipe, para essas profissionais o 

reconhecimento é elemento essencial na construção do bem-estar em relação ao 

cargo que se ocupa.  

Como abordado anteriormente, além deste fator, adicionam: o medo de serem 

penalizados judicialmente, os valores éticos, morais, filosóficos e religiosos, onde 

estão ancoradas suas práticas, suas concepções e valores pessoais e 

desconhecimento dos profissionais quanto à legislação do aborto. Na realidade, 

muitas são as interferências individuais que se sobrepõem ao compromisso de 

atenção às mulheres nos serviços de saúde, negado e justificado como objeção de 

consciência. 

Ademais, esse debate em torno do sofrimento sentido pelas integrantes do 

PAVAS, colabora para estabelecer questões relacionadas à prática profissional e 

aos consequentes usos da objeção de consciência. Creio que reconhecer o percurso 

que essas sujeitas percorrem para a edificação dos seus discursos e de suas 

práticas é mais proveitoso do que analisar a prática em si, “nua e crua”.  

No próximo capítulo, demonstraremos como se constroem as práticas, 

acessos e itinerários dentro da maternidade Santa Catarina, oportunizando 

demostrar como se é sua atuação dentro do contexto potiguar – oportunizando 

revelar seus problemas de infraestrutura e de recursos humanos. Apresentar-se-á 

também como acontece à atuação do PAVAS dentro dessa instituição, suas 

dificuldades, sua efetividade e divulgação do seu serviço, dentro e fora da instituição 

hospitalar, bem como seus paradoxos que circunscreve o relacionamento das 

profissionais com as pacientes. Ainda discutiremos sobre como são produzidos e 

articulados os processos inquisitórios na busca pelo atendimento. 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO 3 

AQUI É O FIM DA LINHA27: 

Práticas e itinerários 

 

Figura 4 – Hospital Santa Catarina. 

 
Fonte: http://novojornal.jor.br/hospital-santa-catarina-recebe-acao-voluntaria-nesta-sexta-feira 

 

 

O Hospital Doutor José Pedro Bezerra é um hospital público potiguar, 

localizado na zona norte de Natal. É o segundo maior no Estado no atendimento de 

urgência e emergência. Foi construído pelo então governador José Agripino Maia e 

inaugurado oficialmente 1985 e começou seu funcionamento em 1986. 

Originalmente a instituição foi nomeada de Hospital Santa Catarina, no entanto foi 

renomeada por Geraldo Melo, durante o seu mandato como governador do estado 

em 1990, para Hospital Doutor José Pedro Bezerra. Apesar disto, até hoje o hospital 
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após violência sexual dentro do estado do Rio Grande do Norte, por ser ele a última instituição na 
rota do atendimento desse tipo de violência. 
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ainda é conhecido como Santa Catarina, e abriga a segunda maior maternidade do 

Estado, sendo a única referência em partos de alto risco28.  

Neste hospital são constantes os problemas de infraestrutura, no período 

chuvoso os corredores transformam-se em córregos e as paredes tornam-se quedas 

d‟água, neste momento o medo de choque elétrico é partilhado por todos que 

frequentam estes espaços. Mas, a partir de agosto deste ano iniciou-se uma reforma 

nos alojamentos maternos, nos banheiros e climatização. A primeira intervenção foi 

realizada na parte lateral dos leitos do alojamento conjunto, fazendo separação do 

corredor para atender leitos que funcionam como referência de gestante de alto 

risco. Outro problema que se destaca na maternidade é a falta de recursos 

humanos, em seu quadro encontra-se apenas 31 médicas/os obstetras – 

mensalmente dois desses profissionais encontram-se de férias, o que resta apenas 

29 profissionais trabalhando efetivamente, sendo 23 médicas e 8 médicos, que 

trabalham numa escala de 3 médicxs por turno.  

Em razão disso, a partir de fevereiro de 2016, o hospital passou a funcionar 

de maneira regulada, ou seja, passou-se a atender os pacientes em situação apenas 

de “urgência” e “emergência” ou com encaminhamentos de outras instituições. Tal 

medida foi adotada para evitar o congestionamento de pacientes que não se 

enquadram nessa classificação de risco, e com isso desafogar os corredores 

hospitalares.  

Contudo, entre os meses de março e julho do corrente ano (2016), ainda era 

possível visualizar pacientes amontoadas nos corredores em cadeiras de plástico, 

ou, para os que tinham mais sorte, em leitos precariamente improvisados. A 

maternidade conta com 62 leitos obstétricos, mas nestes dias todos estavam 

superlotados: mulheres aguardavam o trabalho de parto em cadeiras de plástico 

amontoadas no corredor há mais de 16 horas; o centro cirúrgico estava ocupado 

com seis pacientes; haviam mais duas mulheres paridas numa sala de parto com 

mais três crianças em incubadoras recebendo atendimento como se estivessem em 

uma unidade neonatal, e não havia como deslocá-las para um leito. Não havia vaga 

em outros setores, não havia mais cadeiras. Naquele final de abril, a demanda que 
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 A Gestação de Alto Risco é “aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-

nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da média da população considerada”. 
(CALDEYRO-BARCIA, 1973). 

 



 
 

 

 

já deveria estar reduzida em razão das novas medidas adotadas pela instituição, 

aparentava estar mais caótica que nunca. Uma enfermeira nos conta que: 

 

Marli/Enfermeira: “Deus me perdoe, mas se tivesse condição de botar uma 
por cima da outra, isso iria acontecer. Por quê? Porque não tem como a 
gente mandar ninguém embora. Jamais a gente faria isso. [...] e essa 
sobrecarga está muito grande. A gente está adoecendo. Eu mesma estou 
doente, estou me sentindo doente. Pela demanda, pelo serviço, pela falta 
de condição. E a demanda está aberta. A classificação de risco não 
funciona todos os dias por falta de funcionário. Só estamos aferindo os 
sinais vitais, e deixando o paciente entrar.” 

 

O hospital adotou a medida de funcionar de maneira, contudo uma vez que a 

classificação de risco não funciona, – as enfermeiras que prestam este serviço 

normalmente estão alocadas na emergência, prestando atendimento a outras 

pacientes. Possibilitada o fluxo de pacientes de baixa complexidade29. O que 

fomenta os casos de superlotação. 

Dados levantados no arquivo do hospital revelam que a instituição realiza 

mais partos de mulheres de municípios circunvizinhos30 que de Natalenses, e estes 

partos em sua maioria são de baixa complexidade. O número de partos de 

municípios da grande natal é de: Ceará-mirim: 114; São Gonçalo do Amarante: 66; 

Macaíba: 52. Ou seja, Ceará-Mirim é o município que mais envia partos de baixa 

complexidade para o Santa Catarina. Estes dados foram colhidos durante os 3 

primeiros meses de 2016. Um ginecologista – Fernando, de 32 anos, ao ser 

perguntado sobre os argumentos que levaram essas mulheres a optar por realizar o 

parto nesta instituição, informa que “os encaminhamentos são realizados pelos 

hospitais dos municípios de origem, e são os mais diversos (argumentos), desde 

não ter profissional, a falta de maca, chegam a ser „esdrúxulos‟ (os argumentos)”.  

Diante do frequente caos que assola a maternidade nos questionamos 

Maternidade para quem? Maternidade para quê? Um dia eu estava sentada nas 

cadeiras que antecedem a recepção de acesso às parturientes, vejo inúmeras 

pessoas esperando para realizar visitas, homens, mulheres, nas suas mais diversas 

idades, mas todos com algo em comum, todas aparentavam ser de classes 
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 São considerados partos de baixa complexidade (ou baixo risco), todos aqueles que não 

apresentam fatores geradores de risco gestacional, tanto para o feto como para a mãe. (BRASIL, 
2012) 
30

 A maioria desses municípios compreende a região metropolitana de Natal, são eles: Parnamirim, 

São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta e São José do Mipibu.  



 
 

 

 

populares, sua maioria vinda do interior. Uns traziam lanches, outros almofadas, 

lençóis, roupas, ou até mesmo ventiladores e colchonetes, pois não é sempre que 

existe uma maca disponível e o ar condicionado nem sempre funciona no hospital.   

 

Figura 5 – Hospital Santa Catarina: “Dignidade! Corredor não é lugar e paciente. 
Maca não é direito.” Servidores em greve no mês de julho de 2016. 
 

 
Fonte: http://www.onatalense.com.br/greve-suspende-atendimento-no-hospital-santa-catarina-ate-

duas-horas/ 

 

Sentada ali, nas cadeiras da recepção observando o vai e vem das visitas das 

parturientes, conheci uma senhora – Dona Maria – franzina, de pele queimada pelo 

sol, aparentava ter seus 50 anos, os cabelos grisalhavam a face já marcada pelo 

tempo, ela trabalha em uma casa de família, saiu cedo de casa, porque mora no 

interior, estava vindo ver a filha que havia ganhado nenê, nesta madrugada. Sua 

filha Lidiane, 28 anos, teve uma gravidez de risco, quase que não segurava a barriga 

– disse ela, Lidiane teve um parto prematuro, você não tem nem ideia, ela me 

mandou uma foto pelo “zap zap”, nunca vi um negocinho tão pequeno, ele é do 

tamanho dessa caneta (havia uma caneta em minha mão), foram cinco meses 

difíceis e pioraram quando se buscou atendimento na maternidade, dona Maria com 

um semblante irritado indagou ela (sua filha) chegou aqui e foi uma luta pra ser 

atendida, não tinha médico, não tinha onde sentar, estava uma zona parecia dia de 

feira, menina. Parece que quando eles veem que a gente é mais pobre não atende 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.onatalense.com.br%2Fgreve-suspende-atendimento-no-hospital-santa-catarina-ate-duas-horas%2F&h=ATNE5Njt2gN__uguTso1SbNeDkOE5kWotyR4jL4CtM0c7TNhjToLbD2rW1Yw0JojQExWuD1YByQu3OChzrsktlDxyf30YlqqNGjOEbG4ZdVsyZYNuXxEsTq6JR8zbn4PuHUlQk8
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.onatalense.com.br%2Fgreve-suspende-atendimento-no-hospital-santa-catarina-ate-duas-horas%2F&h=ATNE5Njt2gN__uguTso1SbNeDkOE5kWotyR4jL4CtM0c7TNhjToLbD2rW1Yw0JojQExWuD1YByQu3OChzrsktlDxyf30YlqqNGjOEbG4ZdVsyZYNuXxEsTq6JR8zbn4PuHUlQk8


 
 

 

 

tão bem... A gente não vem aqui porque gosta, a gente vêm aqui porque tem que ter 

menino. Então, maternidade para quem? Maternidade para quê?  

A gente vem aqui porque tem que ter menino. Mas, as pessoas não 

comparecem na maternidade apenas para parir. A atividade precípua da 

maternidade é realizar atendimentos ginecológicos a mulheres, estando essas 

grávidas ou não. A etimologia da palavra Maternidade conceituada no dicionário 

Houaiss de língua portuguesa (2009), informa que maternidade seria 

"estabelecimento hospitalar, público ou privado, clínica ou parte de um hospital que 

cuida das mulheres no último período de gravidez”, sentido este que é compartilhado 

no imaginário comum, logo, associar a maternidade a um lugar de conceber vida e 

não ao contrário permeia a mente dos indivíduos que frequentam este ambiente. No 

entanto, é sabido que mulheres vítimas de violência sexual à procura de 

abortamento legal, ou simplesmente a procura de profilaxia de emergência, também 

acessam a maternidade para acolhimento da sua dor, visto isso objetiva-se observar 

dentro dessa maternidade como acontece o atendimento dessas mulheres em um 

ambiente popularmente conhecido como para ganhar nenê. 

E é dentro dessa realidade de falta de infraestrutura e recursos humanos que 

funciona o Programa de Assistência às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS). Este 

programa segue um protocolo multidisciplinar31 com profissionais da psicologia, da 

assistência social, da medicina e da enfermagem, e o seguimento ambulatorial.  

É de se destacar que a equipe multiprofissional é acionada apenas em 

ocasiões em que vise o atendimento de mulheres em situação de violência sexual. 

Ou seja, é ao PAVAS que cabe a aprovação ou não dos casos de interrupção da 

gestação, quando solicitados pelas mulheres em situação de violência. Consoante a 

estas práticas de controle, conduta que despersonaliza e retira qualquer projeto 

pessoal (ORTNER, 2007) dessa sujeita. Então, deste modo, tanto a mulher que 

procura o procedimento e quanto os profissionais que a acolhe estão entrelaçados 

as relações de poder e a agência do individual. E dentro desse campo minado 

tentamos tecer a pesquisa. 
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 Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), os serviços de referência de 

atendimento à violência sexual não visam só responder às necessidades médicas. Há de se oferecer 
suporte social, acompanhamento psicológico e orientação dos direitos da vítima. Deduz-se que o 
serviço deve contar com uma instalação física que garanta privacidade e recursos humanos 
qualificados, representados por uma equipe multiprofissional (médicos, psicólogos, assistentes 
sociais e enfermeiros). 



 
 

 

 

O Programa de Assistência às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS) foi formado 

no ano de 2001, nesta oportunidade a maternidade Santa Catarina havia sido 

convidada pelo Ministério da Saúde, Secretaria Saúde do RN e Federação Brasileira 

das Associações de Ginecologia e Obstetrícia a implantar um programa que 

atendesse mulheres em situação de violência sexual.  Em 2008, o programa buscou 

sistematizar os registros desses atendimentos. Avançando, em 2010 houve a 

implantação do protocolo de Atenção à Mulher em situação de violência sexual. E 

por derradeiro, em 2011, a equipe do Ministério da Saúde iniciou um processo de 

capacitação com a equipe do PAVAS, objetivando implementar um ambulatório para 

acompanhar mulheres em situação de violência sexual, atendidas na emergência.  

A equipe do PAVAS é responsável pelo controle de medicamentos para 

profilaxia de DSTs virais e não virais e da anticoncepção de emergência, mediação 

de notificação compulsória, registros e atualização de protocolos. A equipe 

multiprofissional é acionada apenas em ocasiões em que vise atender mulheres em 

situação de violência sexual. Também cabe ao PAVAS: 1) aprovação ou não dos 

casos de interrupção da gestação, quando solicitados pelas mulheres em situação 

de violência; 2) oferecer suporte psicológico e social; 3) viabilizar o procedimento, 

cumprindo os protocolos recomendados pela Norma Técnica.  

Deste modo, buscaremos demonstrar neste capítulo como se constroem as 

práticas, acessos e itinerários, a reflexo do aborto legal dentro dessa maternidade, 

bem como articulando essas observações com a atuação do PAVAS dentro dessa 

instituição, verificando suas dificuldades, sua efetividade e divulgação dentro e fora 

do contexto hospitalar. Analisa-se também as burocracias impostas às mulheres na 

busca pelo atendimento, bem como os contornos que traduzem o processo 

inquisitório em busca do abortamento. 

 

 

3.1 JUSTIÇA POR ELAS: burocracias e itinerários terapêuticos 

 

“Elas se preocupam sobre como vai ser o atendimento e têm vergonha de 

contar o que aconteceu, por isso temos que ter muito cuidado ao lidar com cada 

caso, como ouvi-las. Não estamos aqui para julgar a mulher”, frisa a médica Paola. 

Ela orienta que a mulher deveria buscar o atendimento (no PAVAS) antes mesmo de 



 
 

 

 

ir à delegacia. “O boletim de ocorrência pode ser feito depois, orientado por nossa 

assistência social, e nosso prontuário de atendimento tem valor legal”.  

Mas a realidade é outra, a equipe do PAVAS informou que existe um 

itinerário32 comum entre as mulheres que sofreram uma violência sexual, em busca 

de acolhimento e assistência médica. As mulheres após sofreram uma violência, se 

direcionam primeiramente as Delegacias Especializadas de Atendimento às 

Mulheres (DEAM‟S) ou Delegacias de Polícia (DP‟S). Nelas, relatam o ocorrido pela 

primeira vez, lavraram um Boletim de Ocorrência (BO). Se a mulher tiver se 

direcionado a uma Delegacia de Plantão, realizará o BO, mas será encaminhada a 

uma DEAM para dar prosseguimento ao inquérito policial, já se for a uma DEAM 

após lavratura do BO será indicada a voltar em data oportuna para confecção de 

inquérito. Nas delegacias elas são encaminhadas ao Instituto Técnico Científico de 

Polícia (ITEP) para realização do exame de corpo de delito, para a confecção de um 

laudo pericial. Esta instituição verifica se houve ou não violência, bem como recolhe 

os vestígios para confecção de provas para um inquérito policial. Após comparecer 

nestas instâncias judiciárias, procuram uma instituição hospitalar.  

Só após passar por estas instituições jurídicas essas mulheres se direcionam 

aos hospitais-maternidades para promover a cura psico-fisiológica. A médica Paola 

nos lembra da importância do primeiro atendimento à vítima de violência sexual 

ocorrer imediatamente, porque “quando a paciente não usava nenhum método 

contraceptivo, é medicada com o contraceptivo de urgência, conhecida como pílula 

do dia seguinte”, e isto diminuiria os casos de contrair uma gravidez, ela continua: 

 
Paola/Médica “às vítimas que procuram o Pavas apresentam um perfil de 
medo e muito fragilidade. Porque ela já sofreu a violência, e ainda vai para 
as delegacias, depois para o ITEP, para colher material para as provas e só 
depois vem de lá pra cá. Elas normalmente não sabem que existe esse 
serviço, são avisadas, geralmente nas delegacias, mas na verdade era 
prioridade vir pra cá primeiro”.   
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 “Itinerário terapêutico são constituídos por todos os movimentos desencadeados por indivíduos ou 

grupos na preservação ou recuperação da saúde, que podem mobilizar diferentes recursos que 
incluem desde os cuidados caseiros e práticas religiosas até os dispositivos biomédicos 
predominantes (atenção primária, urgência etc). Referem-se a uma sucessão de acontecimentos e 
tomada de decisões que, tendo como objeto o tratamento da enfermidade, constrói uma determinada 
trajetória” (Cabral et al, 2011, p.4434) 



 
 

 

 

Contudo, como assegura a assistente social Rubi, essa prioridade 

normalmente não acontece, porque se de um lado o serviço é pouco divulgado, do 

outro o hospital não tem infraestrutura, na verdade, o que percebemos, é que Rubi 

pauta seu argumento na falta de recursos do hospital. Rubi explica um pouco mais 

do seu ponto de vista: 

 
Rubi/Assistente social – A gente entende que precisa melhorar um pouco 
a divulgação, e também o Hospital, precisa estar melhor estruturado, pra 
facilitar o atendimento delas aqui dentro, tudo aqui dentro é muito difícil. 
Tivemos um caso agora, mês passado, que a paciente já veio de outra 
Unidade, ela já veio rolando de uma Unidade pra outra, ela já havia ido pra 
a Januário Cicco, e de lá encaminharam pra cá.”  
 
 

Podem-se verificar, então, os aspectos que circunscrevem esses itinerários 

abortivos33. Os itinerários abortivos podem ser entendidos como uma sucessão de 

acontecimentos e tomadas de decisões que tem por objetivo a busca pela 

preservação da saúde, conforme delineiam os caminhos que constroem uma 

determinada trajetória (Cabral et al 2011). Gerhardt (2006) incorpora essa 

concepção de itinerários terapêuticos aos processos complexos que envolvem a 

escolha e/ou adesão a determinado tratamento, este termo itinerário, na concepção 

do autor pode ser substituído pelo termo “rota crítica”, pois a rota sinaliza a decisão 

de assumir e sair da situação de violência, e seguir em busca de assistência, já as 

dificuldades encontradas para o devido acolhimento fazem com que este caminho se 

torne crítico (SAGOT, 2000). 

Na maternidade tanto a assistente social quanto a médica entendem que 

deveria ser o inverso: primeiro direcionar-se aos hospitais-maternidades, para só 

depois lavrar um Boletim de Ocorrência34 (BO), pois assim, o acompanhamento da 

violência seria mais eficaz. Pois, as profissionais acreditam que muitas vezes ao 

chegar às delegacias para efetuar a denúncia à mulher não é vista como vítima, mas 
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 O Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013, constitui um importante dispositivo que prevê esse 

tipo de articulação intersetorial, de modo a fortalecer o atendimento integral e humanizado a essas 
mulheres. Articulando os setores de Saúde, Segurança e Justiça, com objetivo de proteção das 
pessoas que sofreram a violência, e punição daqueles que a cometeram. 
34

 “Na saúde, não é necessário o registro de boletim de ocorrência para o atendimento. Se a pessoa 

não deseja registrar o boletim de ocorrência, sua vontade deverá ser respeitada, sem prejuízo ao 
atendimento integral à saúde e de todas as orientações necessárias sobre seus direitos.” (BRASIL, 
2015).  



 
 

 

 

sim como causadora da sua própria agressão (MACHADO, 2010), ou seja, torna-se 

duplamente vítima: primeiro do estuprador segundo do Judiciário. 

Dor, vergonha e preconceito atravessam a procura por atendimento, o 

atendimento primário em unidade hospitalar é fundamental para diminuir os ríscos 

de alguma DST ou mesmo uma gravidez futura, mas para Rubi a mulher tem que 

fazer o Boletim de Ocorrência policial, também. Afinal “o bandido tem que ser preso”, 

com um olhar de revolta e dentes semicerrados ela nos conta: 

 
Rubi/Assistente social - “quando ela chega aqui é encaminhada para o 
PAVAS pra fazer o acompanhamento psicológico. A gente informa que elas 
têm que denunciar na Delegacia da Mulher, tem que fazer o Boletim de 
Ocorrência policial, também. Até pra se ter uma investigação. Não se pode 
ficar sem justiça. Esses homens devem ser presos.” 

 
 
Justiça! É o encaminhamento principal que assistente social busca dar aos 

casos que chegam batendo a porta da sala do PAVAS. No entanto, apesar de Rubi 

e Paola compartilharem da ideia que o programa deveria ser mais divulgado, para 

assim o tratamento das vítimas se mostrar mais eficaz, em virtude do atendimento 

primário, Jeane a psicóloga da equipe acreditar que o serviço não deveria ser 

divulgado, porque “imagina só a situação? Somos tão poucas treinadas, não 

daríamos conta”.  

No entanto, a resistência da divulgação e o cultivo ao segredo (PORTO, 

2009) do serviço de aborto legal nos deixa com uma dúvida: estaria essa profissional 

evitando dar publicidade do serviço de aborto legal para as mulheres não saberem 

dos seus direitos, e consequentemente não abortarem? Pois, embora o hospital 

passe por problemas de estruturais e falta de pessoas, ainda sim esse não seria um 

bom motivo para falta de divulgação. Porque, veja, esse programa não funciona só 

como última razão das mulheres em situação de abortamento, como também de 

toda e qualquer criança, adolescente e mulher que sofreu algum tipo de abuso 

sexual e busca informação, ou seja, é neste serviço também que se pode iniciar a 

busca por justiça.  

Farias & Cavalcanti (2011) preocupam-se com o número reduzido de 

interrupções decorrentes de estupro existentes nos serviços de referência no país. 

Pode-se atribuir tal número a eficácia da contracepção de emergência, todavia, 



 
 

 

 

levanta a questão do acesso como um dos embargos, que seria muitas vezes 

motivada pela falta de divulgação desses serviços. 

No início do mês de julho 2016, o Ministério Público Federal instaurou 

inquérito civil público para apurar os casos de omissão do Estado de informação 

sobre a rede hospitalar que atende mulheres que sofreram violência legal à procura 

do aborto legal no Brasil, bem como para averiguar os casos que as vítimas não 

receberam o atendimento médico adequado. A investigação foi instigada a partir da 

reportagem “Dor em Dobro” (2014), da Agência Pública, cujo conteúdo apontava a 

precarização deste serviço e uma “lista secreta” dos serviços públicos onde a mulher 

poderia interromper a gravidez. Na ocasião, o Ministério da Saúde informou a 

Agência Pública que não anuncia a lista das unidades que realizam abortamento 

legal “por segurança” e “para preservar a integridade e a segurança das mulheres e 

dos próprios profissionais de saúde atuantes nessas unidades”. Todavia, esta 

quebra do sigilo acaba levando mulheres a ficar sem assistência à saúde.  

Inspirada na ação do MPF, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 

em agosto de 2016 resolveu quebrar o silêncio sobre o serviço de assistência as 

vítimas de abuso sexual e aborto legal em Natal. Elaborou a quinta edição da 

Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que começou no dia 30 de agosto e 

permaneceu atuante até o dia 04 de dezembro, do corrente ano, com uma 

programação que contemplou desde julgamentos de processos envolvendo violência 

contra a mulher, atendimentos sociais e ações educativas, seguindo as prescrições 

contidas na lei 11.340/06, Lei Maria da Penha. Dentro dessas ações educativas 

realizou uma panfletagem em Natal e na região metropolitana divulgando o 

Programa de Assistência à Vítima de Abuso Sexual (PAVAS). 

 

Figura 6 – Divulgação da Semana Nacional de Justiça pela paz em casa 



 
 

 

 

 

Fonte: http://www.potiguarnoticias.com.br/noticias/32730/semana-nacional-justica-pela-paz-em-casa-

sera-lancada-na-assembleia 

 

 

Destarte, o direito de interromper uma gestação fruto de uma violência sexual 

é legítimo, como já explanado, e a omissão sobre a sua efetivação deve ser punido, 

com ações civis e penais a reflexo dos atos/omissões, pois a partir deste ato verifica-

se uma privação injustificada dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Essa 

privação no serviço de saúde público por ação ou omissão de um dos seus agentes, 

tornará o Estado responsável civilmente por tal desídia e, portanto, deverá buscar 

reparar o dano sofrido pela cidadã que teve a interrupção da sua gravidez, fruto de 

um estupro, dificultado ou negado. Todavia o Estado pode exercer seu direito de 

regresso contra os responsáveis e aplicar a devida punição, quando for o caso.  

Lembra-se que todos os profissionais que compõem esta equipe do centro obstétrico 

são concursados, porém durante sua admissão não são averiguados quanto à sua 

disponibilidade para prestar atendimento à mulher em situação de violência sexual e 

abortamento, razão pela qual poderá justificar uma possível objeção de consciência. 

Portanto, veremos a frente que nem sempre só porque está na lei se está garantido. 

 

3.2 UMA COISA SÃO AS LEIS OUTRAS SÃO AS PRÁTICAS 

 

A mulher ao chegar à emergência do hospital para ter acesso ao atendimento 

deverá preencher um Termo de Relato Circunstanciado (TRC), seja para 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.potiguarnoticias.com.br%2Fnoticias%2F32730%2Fsemana-nacional-justica-pela-paz-em-casa-sera-lancada-na-assembleia&h=ATNE5Njt2gN__uguTso1SbNeDkOE5kWotyR4jL4CtM0c7TNhjToLbD2rW1Yw0JojQExWuD1YByQu3OChzrsktlDxyf30YlqqNGjOEbG4ZdVsyZYNuXxEsTq6JR8zbn4PuHUlQk8
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.potiguarnoticias.com.br%2Fnoticias%2F32730%2Fsemana-nacional-justica-pela-paz-em-casa-sera-lancada-na-assembleia&h=ATNE5Njt2gN__uguTso1SbNeDkOE5kWotyR4jL4CtM0c7TNhjToLbD2rW1Yw0JojQExWuD1YByQu3OChzrsktlDxyf30YlqqNGjOEbG4ZdVsyZYNuXxEsTq6JR8zbn4PuHUlQk8


 
 

 

 

procedimentos de profilaxia de emergência e/ou acompanhamento psicológico para 

realização de abortamento legal. Este documento se assemelha ao Termo 

Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é um registro de um fato tipificado como 

infração de menor potencial ofensivo utilizado em delegacias de polícia.   

Dentro do TRC a vítima deverá informar seu nome, idade, (já vem previsto no 

formulário que a vítima seria brasileirA (com A), o que nos leva a crer que o 

atendimento de vítimas de violência sexual é realizado majoritariamente para 

mulheres, número do documento de identificação, data, hora, local e circunstâncias 

da violência, e deverá informar se o agressor é conhecido ou desconhecido35. 

Informará por quantos homens se decorreu a violência (no formulário só traz a 

previsão para crimes cometidos unicamente por homens), qual a raça/cor, como 

estava trajado, e por último se alguém presenciou tal ato. Ainda neste momento, a 

vítima deverá preencher e assinar o TRC.  

Em seguida, anexado a este documento, deverá preencher também uma 

Declaração de Violência Sexual (DVS), a qual deverá informar que foi agredida e 

violentada sexualmente (caso saiba o nome do agressor deverá colocar o nome do 

sujeito nesta oportunidade), como também indicar se há ou não grau de parentesco 

ou mesmo relacionamento social e afetivo. Deve informar também se o indivíduo 

estaria alcoolizado ou drogado, bem como se ela teria feito uso dessas substâncias. 

Deverá, ainda, assinar ao final, sendo posteriormente informada das possíveis 

punições caso esteja mentindo sobre os fatos descritos.  

Depois de apurado os fatos da violência, a equipe multiprofissional do PAVAS 

irá avaliar o pedido de interrupção da gestação, o qual será fundamentado através 

da DVS apresentada pela usuária do serviço de saúde. A partir daí, será elaborado 

mais um documento: o Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção de 

Gravidez Resultante de Estupro (TAPIGRE).  

No TAPIGRE constarão os dados completos da paciente, o tempo da 

gestação, lembrando que esse documento ainda faz menção ao artigo 128, II do 

Código Penal (que descriminaliza o aborto em caso de gravidez oriunda de 
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 O Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013 prevê que “a possibilidade de que os(as) profissionais 

de saúde agreguem ao atendimento, feito com foco nos cuidados com a pessoa em situação de 
violência sexual, um segundo olhar que possibilite identificar e registrar elementos necessários à 
persecução penal do(a) agressor(a).” (BRASIL, 2015), o que por vezes pode aumentar a morosidade 
no atendimento.  



 
 

 

 

violência), como também assevera que tal “gravidez seria interrompida se e somente 

se estiver sem a presença de indicadores de falsas alegações de crime sexual”. 

Portanto, por este motivo, pediria a aprovação da realização da interrupção da 

gravidez se todas as evidências encontradas no Parecer Técnico concluíram que a 

paciente estaria relatando a verdade.  

Após o deferimento do parecer técnico, a paciente deverá preencher uma 

nova declaração, confirmando que foi informada da possibilidade para além do 

aborto legal, quais sejam: de manter a gestação até seu término, sendo-lhe 

garantidos os cuidados de pré-natal e parto, apropriados para sua situação, assim 

como também foi avisada que teria a alternativa de após o nascimento, que incluem 

a escolha de permanecer com a criança e inseri-la na família, ou de proceder com 

os mecanismos legais de adoção.  

 
Jeane/Psicóloga: “Pela lei até vinte semanas é possível fazer o aborto 
legal. A pessoa é avaliada quanto à necessidade dela de levar ou não 
adiante essa gravidez, se ela não quer, se ela quer e posteriormente ela 
possa doar essa criança, e aí teria que ficar sendo acompanhada até 
mesmo porque ela pode até mudar de ideia depois e ela vai levar uma 
pessoa que ela também não quer.” 
 
 

Por último, terá que anuir obrigatoriamente às exigências estabelecidas na 

declaração para realização do procedimento, como por exemplo, estar esclarecida 

de que tal procedimento gerará desconfortos e riscos possíveis à saúde. Após ser 

informada das possíveis sanções jurídicas, físicas e psicológicas, bem como as 

demais possibilidades para além do abortamento, a usuária além da declaração 

deverá assinar um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Interrupção de 

Gravidez Resultante de Violência Sexual”, e só depois de assinar todos esses 

documentos irá ser levada a um leito para efetuar o aborto legal. Como segue, a 

Figura 7 esquematiza o itinerário da vítima de violência sexual em busca do aborto 

legal.  



 
 

 

 

Figura 7 – Itinerário da vítima de violência sexual em busca do aborto

 

 

Vejamos como acontece na prática o itinerário em busca do abortamento 

legal. Vamos falar sobre Aretuza. Aretuza é uma mulher de 19 anos, garçonete, 

moradora da zona leste de Natal, tem ensino médio incompleto, e já tem um filho. É 

uma mocinha magrinha, parece uma menina, me disse Paola. Não conheço seu 

rosto, nem reconheço sua voz, de Aretuza como de todas as mulheres vítimas de 



 
 

 

 

violência sexual que passaram por minha vida, só conheço suas histórias e 

reconheço suas dores.  

Eu estava encostada em uma das paredes próximas ao posto de enfermagem 

do Centro Obstétrico, havia chegado cedo, aprendi desde logo que esperar seu 

interlocutor é melhor forma de apreender aquele ambiente. A maternidade estava 

lotada, como de costume, era segunda-feira. Nas segundas o hospital recebe uma 

demanda muito maior que os outros dias.  A sala de ecocardiografia neonatal estava 

servindo de leito para parturientes e mulheres em situação de abortamento “natural”, 

estavam todas misturadas, mas isso era uma prática comum, vida e morte 

compartilham ali o mesmo leito, o cheiro do sangue, de álcool, de mofo e 

desinfetantes de eucaliptos inebriando quem ocupava o corredor, que por sinal 

ecoavam gritos e gemidos de mulheres em trabalho de parto.  

Naquele dia as mulheres que tinham sorte, se podemos chamar assim, 

estavam sentadas em cadeiras de plástico aguardando a hora do parto. A médica, 

Paola, veio falar comigo, muito prestativa e ocupada (como de costume) - me pedia 

calma, mas como não ter? Entre um atendimento e outro ela respondia uma 

pergunta. Naquele dia só haviam duas obstétricas no plantão, o hospital estava em 

greve, só 30% dos médicos estavam atuando. Calma, era o mínimo que eu poderia 

ter, na verdade, naquele momento eu estava com vergonha. Esse sentimento me 

veio à tona, arrebatou-me. Como eu poderia estar ali, nesse momento, querendo a 

atenção dessa médica, que se dividia em dez quando se era apenas uma, para 

atende dezenas de grávidas, neste momento, não seria melhor remarcar? Que 

egoísta eu estava sendo! Mas, antes de começar a me punir lembrei que naquele 

hospital todos os dias são assim, e não seria possível continuar esta pesquisa sem 

incomodar um pouco, sem (re) existir no local.  

Uma das perguntas que fiz a Paola naquele dia foi se O PAVAS atenderia 

qualquer vítima de abuso sexual que buscasse atendimento no hospital, ou se essa 

mulher deveria morar nos bairros da zona norte? Ela responde o que poderia ser 

chamado de itinerário do aborto legal, os passos para conseguir atendimento. Ela 

me narra que:  

 

Paola/Médica – Em tese a gente deveria atender só as mulheres dos 

bairros daqui da zona norte, pois na teoria lá do outro lado tem o PROAMA 



 
 

 

 

da MEJC, que também deveria atuar nestes casos, mas mês passado 

(agosto de 2015) mesmo chegou uma moça aqui, ela tinha 19 anos, buscou 

atendimento após ser vítima de um estupro, e estava grávida. Para você ver 

como são as coisas, fizeram ela rodar, viu. Primeiro ela foi a Delegacia de 

Plantão, depois foi encaminhada para a Delegacia da Mulher, de lá foi 

enviada para o ITEP, do ITEP mandaram ela para o PROAMA, e o 

PROAMA encaminhou ela para cá, para o Santa Catarina, eu fiquei um 

pouco sem entender porque o PROAMA não atendeu, ela era da zona leste. 

Acho que essa peregrinação por atendimento acaba fazendo com que 

algumas mulheres desistam. Mas a verdade é que todas acabam aqui, no 

PAVAS. Pesquisadora - Você pode contar um pouquinho do caso dessa 

moça? Paola/Médica - Ela chegou aqui bem calma, já fazia um pouco mais 

de dois meses que tinha sofrido a violência, e estava grávida, no primeiro 

trimestre da gestação. Ela queria interromper. Ela nos informou que era 

domingo, e que estava em uma barraca da praia assistindo um jogo de 

futebol, de noite, foi procurar um lugar para urinar e se afastou um pouco, 

quando um desconhecido, que estava armado e bêbado, a abordou e pegou 

em um dos seus braços com força e a ameaçou com a arma, e mandou ela 

ficar calada e se gritasse ele atiraria nela. Levou ela para uma barraca 

fechada e a estuprou. Depois da violência, ela foi para sua residência e no 

dia seguinte fez uso da “pílula do dia seguinte”, disse que não procurou 

atendimento com medo de ser julgada, porque havia bebido e sabia que os 

policias podiam não acreditar nela. Ela ainda nos informou que a partir 

dessa data começou a ter ciclos menstruais irregulares, e com o fluxo 

“aumentado”. E que a partir de agosto passou a não menstruar e a ter 

enjoos, então ela comprou um teste de gravidez de farmácia e deu positivo, 

então ela ficou assustada com aquela situação, porque não queria ter filho 

de um “estuprador”.  

 

É importante destacar que mesmo a paciente buscando a resolução do seu 

conflito primeiro em Delegacias, a vítima de violência sexual não necessita do 

Boletim de Ocorrência (BO) para receber atendimento em uma instituição hospitalar, 

mas os profissionais responsáveis por esse acolhimento encontraram outra forma de 

averiguar a realidade da violência. Por esta razão, não é de se espantar que 

atendimento dessas mulheres seja um rito moroso e repleto de repetição da 

“confissão” da violência sofrida, o que poderá se caracterizar com uma violência 

institucional e de gênero (HOTIMSKY, 2014), neste sentido essa violência se 



 
 

 

 

expressa desde a negligência na assistência, o rito burocrático do atendimento e a 

demora no atendimento. Continuamos a conversa, perguntando se a paciente havia 

interrompido a gestação, e a médica respondeu: 

 

Paola/Médica: Ela deu entrada no dia 05, ela assinou o termo 

circunstanciado e a declaração. Como já fazia muito tempo – da gravidez – 

ela nem quis fazer a profilaxia, então ela só fez um exame de sangue e a 

ultra, e a partir daí fizemos todo acompanhamento lá no PAVAS. Eu a 

orientei sobre suas possibilidades legais, e ela também conversou com o 

serviço social, e a psicóloga. Daí vimos que a história de violência sexual é 

compatível com o tempo obstétrico, então demos parecer positivo 

(elaboração de parecer técnico > termo de aprovação), ela assinou os 

documentos (declaração para realização do procedimento > termo livre 

esclarecido), é chato, mas evita dores de cabeça, ela foi internada no dia 09 

e logo em seguida aconteceu à interrupção, eu mesma fiz, normalmente só 

eu faço esses procedimentos aqui. Pesquisadora: A vítimas de violência 

ficam em um leito próprio ou ficam todas as mulheres juntas? 

Paola/Médica: Infelizmente fica todo mundo junto, como você pode ver ali 

(apontou para a sala de ecocardiografia), o bom era ter um lugar só para 

elas, porque a realidade é diferente, elas não estão ali para parir... Mas, não 

tem outro jeito...  

 

Percebe-se que a primazia pelos detalhes é um fator de grande importância 

para a instituição. Essa burocracia apresenta-se como efetivamente opressora, o 

que nos leva a crer que há uma tentativa de controle dos corpos e da reprodução 

das mulheres, uma vez “O corpo é ao mesmo tempo objeto e alvo de poder, 

agregando-se a ele um significado técnico-político, enquanto elemento que permite 

exercer constante vigilância sobre ele” (FOUCAULT, 2002, p.20). E indo mais além, 

é possível perceber que, na sociedade, “múltiplas representações que se 

configuraram sobre o corpo das mulheres estiveram, a partir da modernidade, 

articuladas a diversas formas de controle” (MATOS & SOIHET, 2003 p.161). 

É possível, através dessa pesquisa, visualizarmos que apesar da capacitação 

e das tentativas de sensibilização dos profissionais de saúde para realizarem 

procedimentos de atendimento às vítimas de abuso sexual, ainda existe uma 

barreira encontrada para acolhimentos dessa natureza. Frequentemente, a “objeção 



 
 

 

 

de consciência” é acionada pelos profissionais, especialmente quando estão frente a 

frente com casos de aborto, como veremos adiante.  

Porém, não é apenas este embargo existente, há também uma morosidade 

no serviço de abortamento, tendo em vista que a equipe responsável em realizar tal 

ato irá avaliar a paciente para identificar a realidade do aborto, tal qual já discutido 

por outras investigadoras (ZAMBRANO, 2004, PORTO, 2008, DINIZ, 2014 e ETC.). 

Esta avaliação começa com o exame de sangue e ultrassonografia, seguido de uma 

avaliação médica e do relato inicial de como ocorreu à violência - que estará como 

modelo na ficha da paciente para os demais profissionais compararem.  

 Farias e Cavalcanti (2011) pontuam que a ultrassonografia apresenta-se 

como um novo desafio para os profissionais frente à interrupção da gestação 

decorrente de estupro, pois atribui maior visibilidade ao feto, o que pode ocasionar 

interferência nos valores subjetivos e interpretações do que seria uma gestação, 

tanto pela mulher, quanto pelo profissional. Já para Faúndes e Barzelatto (2004), a 

visualização do embrião afeta consideravelmente o profissional e a mulher quanto à 

escolha pelo abortamento. Essa influência tem favorecido ao uso abusivo por alguns 

movimentos tipo “pró-vida”36, que apropriam-se do uso de imagens sensacionalistas 

para comprometer o acesso das mulheres ao aborto previsto por lei. O que poderá 

influenciar a avaliação da assistente social e da psicóloga, que conversaram com a 

vítima, cada qual em um momento separado, como nos informa a assistente social: 

 

Solange/Assistente social – “Passa pela parte psicológica e o serviço 
social. Daí nesse momento a gente pega outros dados, dados sociais 
mesmo. Tipo como é a vida dela, como ela vem se comportando, como foi à 
violência, pra saber se a paciente se contradiz, né? Como são as 
expressões dela, e a gente começa a perguntar a ela, né? [...] pode até 
parecer julgamento, mas é o que tem que ser feito. Então, se ainda restar 
dúvida a psicóloga tenta fazer um resgate da vida anterior dela, pra só 
então a gente saber ou não, concordar ou não se foi uma violência sexual. 
Se a gente concordar, ótimo, aí ela (a vítima) preenche um, assumindo toda 
a responsabilidade que quer fazer o aborto, e principalmente vai levar toda 
culpa se estiver mentindo, afinal a gente tem que se proteger né?”. 
 
 

 Ao final se todos captarem a mesma história, e existir nexo de causalidade 

(DINIZ, 2014) entre o exame sangue/ultrassonografia e a data que ocorreu a 
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 São denominados grupos pró vida aqueles que se declaram principalmente por sua oposição à 

prática do aborto induzido. Defender o direito fundamental à vida, incluindo a vida intrauterina, como 
valor universal. Ver Porto (2008).  



 
 

 

 

violência relatada pela paciente, está conseguirá realizar o procedimento que a 

motivou a procurar o hospital.  

 

Mirian/Enfermeira– “ela tem que passar por vários exames, é como se 
fosse uma investigação, primeiro passa pela ultrassonografia, pra ver a 
data, tem que ver primeiro se bate, não é?”. 

 

Há uma verdadeira vigilância contra o engano (PORTO, 2009), para colher 

dados que comprovem que a mulher “está falando a verdade”:  

 
Paola/Médica– “Escutamos o relato dela, então, encaminhamos para 
ultrassonografia, pra ver se bate com o tempo da provável fecundação, né? 
E uma vez provada à gravidez advinda de um estupro, a usuária terá direito 
ao acolhimento.”. 

 
 
São recorrentes as expressões, sobretudo, ao descrédito à palavra da mulher 

e a desconfiança quanto à sua responsabilidade no estupro (DREZETT et al, 2005). 

A decisão de interrupção está marcadamente influenciada pela credibilidade 

conferida à história relatada pela usuária (FARIAS et al, 2012). Esta “vigilância 

contra o engano” para não haver violação a regra penal pode ser vista no descrito 

por DINIZ et al.(2014): 

 

Estudos de opinião mostraram que médicos ginecologistas obstetras ainda 
acreditam ser preciso o BO ou autorização judicial para que uma mulher 
tenha acesso ao aborto. Se, por um lado, é possível acolher esse 
desconhecimento como informação insuficiente sobre o marco das políticas 
públicas em saúde, por outro, é também possível entendê-lo como sinal de 
persistência da controvérsia moral como se estabelece a verdade do 
estupro para o aborto legal. (DINIZ et al. 2014, p.292) 
 
 

Osis et al (2008) criticam tal dúvida que permeia essa questão entre os 

profissionais de saúde, os quais exigem uma “prova” para constatação, se de fato, a 

gravidez resultou de uma violência. Tal preocupação ficou claramente evidenciada 

entre profissionais de saúde do Hospital Santa Catarina, quando na confecção do 

parecer verificam se há nexo de causal entre a data da violência, a história narrada e 

o tempo gravídico. 

Embora, Torres (1999) nos indique que a palavra da mulher que busca 

assistência médica afirmando ter sido vítima de um crime sexual deva ter com 

presunção a veracidade, isto é: ter toda credibilidade; eliminando a responsabilidade 



 
 

 

 

de elaborar provas contra e para si mesma. Não é este fato que se expressa na 

realidade, o autor chama a atenção que os objetivos dos serviços de saúde não 

correspondem aos objetivos da justiça criminal, onde o primeiro visa garantir à 

mulher o exercício de seu direito à assistência médica integral e segura (TORRES 

1999). Para o autor, analisando a palavra da mulher e diante dos dados adquiridos 

no procedimento assistencial, mesmo na ausência de elementos hábeis para afastar 

a presunção de veracidade, sua palavra há de prevalecer. 

Se por um lado muitos profissionais desconhecem a norma legal, que informa 

que o médico não terá culpabilidade por realizar o aborto em mulher que venha 

contrair gravidez de uma violência sexual, ainda existem aquele que reconhecem 

essa normativa, no entanto rejeitam proceder com o abortamento por temer que a 

mulher esteja mentindo sobre a origem da gravidez.  

Contudo, é pedagógico informar que, mesmo se a mulher estiver mentindo os 

profissionais que participarem do procedimento de abortamento estarão 

resguardados, segundo o artigo 20, § 1º do Código Penal Brasileiro, que diz que “é 

isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 

situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”. Então, é possível 

afirmar, que os médicos e demais profissionais de saúde serão isentos de possíveis 

consequências jurídicas caso venha a ser revelado que a gravidez não se originou 

através de uma violência sexual, por se entender que este profissional teria sido 

levado a erro putativo. Assim, o conhecimento sobre a legislação destina ao 

profissional mais seguro quanto ao temor de ser penalizado, uma vez que sendo a 

gravidez originária ou não de uma violência ele não seria responsabilizado por 

efetuar a interrupção, o que possivelmente reduziria os usos de OC por alguns 

profissionais. 

Casos concretos ilustram e identificam os preceitos morais envoltos na 

“verdade sobre o estupro”. Em entrevista com a assistente social ela nos conta 

sobre o caso de uma mulher casada, 28 anos, mãe de três filhos que chegou ao 

hospital informando estar grávida após um estupro sofrido na rua por um estranho. 

Avaliada primeiramente através de tecnologias médicas pela equipe de saúde (a 

exemplo dos exames de sangue e ultrassom que avaliam o nexo causal da 

gravidez), constatou-se que seu tempo de gestação condizia com o dia em que ela 

alegou ter sofrido violência: mais de 10 semanas.  



 
 

 

 

Como se não bastasse o trauma dessa violência, a paciente já tinha um 

histórico de abuso sexual na infância.  Entretanto, mesmo após saber os resultados 

da ultrassom ainda se fizeram necessárias inúmeras avaliações com profissionais da 

psicologia e da assistência social, para que pudessem analisar seus “verdadeiros 

sinais subjetivos” de mulher estuprada e vitimizada. Confirmando-se a veracidade do 

estupro e gravidez premente, a paciente foi informada sobre suas opções legais, no 

entanto, segundo a assistente social, ela optou, temerosa, por interromper a 

gravidez prevista em lei. Contudo, sua história acabou por ter um desfecho 

inusitado: 

 

Solange/Assistente social: “Ela saiu com dúvidas se realmente iria 
abortar. No dia marcado chegou aqui e realizamos os encaminhamentos. A 
deixamos no quarto e quando retornamos ela não estava mais lá. 
Certamente se arrependeu e resolveu desistir do aborto”  

 

A fala da profissional nos deixou intrigadas, contudo, não nos surpreendeu. 

Tínhamos uma hipótese sobre o que teria ocorrido, sobretudo após realizarmos 

algumas entrevistas e observações nesta maternidade. Todavia, queríamos saber 

por parte da assistente social o que teria efetivamente acontecido. Do mesmo modo, 

como a equipe reagiu a tal desfecho. 

 

Rubi/Assistente Social: “Ela não estava muito segura com a decisão. 
Dissemos a ela que poderia ter o bebê e depois deixar para adoção. Acho 
que ficou pensando nisso e daí desistiu, graças a Deus...” Pesquisadoras: 
e como a equipe reagiu? Rubi/Assistente Social: “Eu e a equipe ficamos 
muito felizes. Meses depois, para nossa alegria, ela retornou a maternidade 
para dar a luz... Respondeu a profissional com um largo sorriso.” 

 

Uma das tarefas da equipe multidisciplinar é oferecer apoio e informações 

concretas a essas mulheres sobre os encaminhamentos legais e médicos que 

poderão ser admitidos nos casos de violação previstos em lei. E tais informações 

devem ser isentas de juízos de valor, sendo que toda a equipe multidisciplinar – 

assim como outros profissionais de saúde - deve manter uma postura neutra e 

imparcial, não influenciando, dessa forma, na decisão das sujeitas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). Postura esta não assumida, sob nosso ponto de vista, pelas 

profissionais do PAVAS - à exceção da coordenadora. 



 
 

 

 

Vale registrar que todas as profissionais entrevistadas no PAVAS repetiram 

essa mesma história, por tratar-se, certamente, de um caso excepcional. Além disso, 

poucas ocorrências de abortamento por estupro são registradas nesse Programa37. 

Ao compararmos tais narrativas e discursos, novos fatos surgiram e acabaram por 

desvendar as razões da fuga. Fatos esses que confirmam nossas observações e 

hipóteses.   

Ao entrevistarmos a médica e coordenadora do PAVAS, confirmamos através 

de sua narrativa as dificuldades de se manter o programa por conta de todos os 

vieses que rodeiam tal iniciativa: preconceito, moral, religião, recursos, hipocrisia. 

Motivações essas que podem ser constatadas em toda e qualquer pesquisa que 

trate sobre o tema aborto, violência sexual, dentre outros temas desta ordem (DINIZ; 

2012, 2014; HEILBORN, 2012; PORTO, 2009; 2013; ASSIS, MOTTA, 2012; 

ROSTAGNOL, 2014) Retornando ao caso exposto, a médica narra com detalhes o 

ocorrido. Todavia com outro desfecho:  

 

Paola/Médica – “A paciente foi preparada para realizar a interrupção de 
acordo com as normas vigentes do Ministério da Saúde e de acordo com as 
leis brasileiras sobre o estupro... Temos um protocolo interno que é 
seguindo à risca (“regime e suspeição”?) em que a mulher passa por todos 
os exames clínicos e pelas entrevistas com nossas profissionais... Ela foi 
informada sobre o que poderia fazer e optou por interromper a gravidez... 

Porém, no dia do procedimento, ela estava insegura e acabou sendo 
fortemente influenciada por uma das enfermeiras que ficou buzinando 
em seu ouvido para que ela não abortasse... Ainda há muito preconceito 
e a religião afeta muito o comportamento dos profissionais que se recusam 
a realizar o procedimento e que do mesmo jeito influenciam as mulheres 
com seus discursos morais e religiosos.” 

 

 

Tal fato ocorreu no ano de 2012. E como este, outros tantos podem ter 

percorrido os corredores da maternidade, contudo, sob outras roupagens, 

desconhecimentos e perspectivas. Conforme dá destaque a coordenadora do 

PAVAS, a religião dentre outros argumentos de foro íntimo acaba por influenciar as 

ações diretas dos profissionais de saúde, o que consequentemente acaba por 

influenciar as sujeitas violentadas em suas escolhas.  
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 Nossa hipótese sugere que o desconhecimento das mulheres sobre o aborto legal, as leva, em 

muitos casos, a recorrerem ao abortamento inseguro, tendo como porta de entrada os serviços de 
emergência dessa mesma maternidade.  



 
 

 

 

Diante do exposto, nos deparamos com um quadro nacional que reflete 

sociologicamente padrões estéticos e morais sobre o tema aborto. E aqui estamos 

falando sobre o aborto legal, previsto em lei e ratificado pelas Normas Técnicas do 

Ministério da Saúde. A maneira pela qual alguns profissionais de saúde lidam com a 

questão do aborto - julgando, inquirindo, suspeitando, interferindo, influenciando – 

demonstram como suas ações e reações estão envoltas, histórica e culturalmente, 

por relações de poder que se manifesta sutilmente através da religião, da moral e 

por outras formas de preconceitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ENTRE POSTURAS MAIS URGENTES:  

Algumas considerações finais 

 

Adentramos ao campo com a certeza que o hospital atravessa momentos 

ruins, que os médicos não querem realizar o atendimento, que as mulheres não têm 

tratamento adequado, que o hospital não tem recursos necessários para prestar 

atendimento, vamos autoritários, dogmáticos em nossas verdades, com víboras 

debaixo das línguas, vamos com a certeza que a população também partilhará das 

nossas angústias e se incluirão na nossa luta. Mas, por vezes e com certa 

frequência nem todas as previsões acontecem. Embora, tenhamos investigado 

nosso campo e descoberto que alguns dos argumentos elencados para o uso da 

objeção de consciência encontram-se amparados no conflito entre norma e 

moralidade dos profissionais da saúde, o fato é que em consequência disso 

mulheres, vítimas de violência sexual, ainda têm seu atendimento precário e 

demorado em razão da falta de profissionais, falta de estrutura, da peregrinação 

institucional e da investigação para verificar o nexo de causalidade entre o ato lesivo 

e a concessão de direitos.   

Buscamos analisar nesta dissertação como são interpretados os temas aborto 

legal e violência sexual pelos profissionais de saúde que compõem o PAVAS, 

averiguando como se configuram os itinerários realizados pelas vítimas de violência 

sexual, dentro e fora da maternidade; os tipos de encaminhamentos e tratamentos 

dados pelos profissionais de saúde a essas usuárias, verificando os possíveis 

argumentos elaborados para acionar à “objeção de consciência”; ainda procuramos 

observar a efetividade e exposição do Programa de Assistência às Vítimas de Abuso 

Sexual (PAVAS), do hospital José Pedro Bezerra, cidade de Natal, dentro da 

instituição de saúde e da comunidade potiguar. 

Percebemos, assim, o que era para ser a consumação de um direito acaba 

se tornando uma possibilidade de reconhecimento de direito. Dentro da maternidade 

Santa Catarina há a construção de um itinerário, que detém um caráter opressivo, 

um fluxo burocrático atravessado por exames, termos de consentimento, 

declarações, e pareceres. Confirmamos, então, através das narrativas dos 

profissionais que são notórias as dificuldades de se manter um programa de 



 
 

 

 

assistência às vítimas de abuso sexual, haja vista a existência de inúmeros vieses 

que rodeiam tal iniciativa: preconceito, moral, religião, recursos, hipocrisia. 

Motivações essas que podem ser constatadas em toda e qualquer pesquisa que 

trate sobre o tema aborto, violência sexual, dentre outros temas desta ordem.  

A morosidade no serviço de abortamento dá-se, principalmente, porque a 

equipe responsável em realizar tal ato irá avaliar a paciente para identificar a 

realidade do aborto. Esta avaliação começa com o exame de sangue e 

ultrassonografia, seguido de uma avaliação médica e do relato inicial de como 

ocorreu à violência - que estará como modelo na ficha da paciente para os demais 

profissionais comparar - e segue para as ouvidas com a assistente social e 

psicóloga, cada qual em um momento separado. Ao final se todos captarem a 

mesma história, e existir nexo de causalidade entre o exame 

sangue/ultrassonografia e a data que ocorreu a violência relatada pela paciente, está 

conseguirá realizar o procedimento que a motivou a procurar o hospital. 

Observamos que existe um frequente itinerário realizado pelas vítimas de 

violência sexual em busca de atendimento hospitalar qualificado. No entanto, esse 

percurso vai de encontro ao sugerido pelas profissionais do PAVAS, elas acreditam 

que o itinerário deveria ter como nascente a maternidade por perceberem que não 

há uma máxima eficácia neste modelo usual, haja vista que muitas vezes ao chegar 

às delegacias para efetuar a denúncia à mulher não é vista como vítima, mas sim 

como causadora da sua própria agressão (MACHADO, 2010). Ou seja, essa mulher 

torna-se duplamente vítimas: primeiro do estuprador segundo do Judiciário. 

Portanto, as vítimas deveriam primeiro direcionar-se as maternidades, onde seria 

realizada a profilaxia de emergência e até colhida provas para confecção de um 

possível inquérito policial, e em seguida lavrar um BO para investigação policial em 

uma DEAM.  

Apesar da indicação de mudança do itinerário, à maternidade apesar de ser 

referência no serviço de abortamento seu ofício ainda é pouco conhecido; tanto 

pelos profissionais da instituição, como pela população, como visto no capítulo 2. 

Dentro da equipe que constitui o PAVAS, há um contrassenso - de um lado existem 

profissionais que acreditam que o serviço deveria ser divulgado, para mais vítimas 

de violência ter um tratamento garantido, e do outro há profissionais que acreditam 



 
 

 

 

que o serviço não deveria ser divulgado, porque existem poucos profissionais que 

não acionam a OC. 

Além disso, observou-se que existem inúmeros desafios encontrados pela 

equipe do PAVAS dentro instituição para realizar o atendimento desses casos. Devo 

advertir que não buscamos com isso vitimizar esses profissionais, assim como não 

buscamos definir que os outros atores sociais que acionam a OC são vilões, 

intenciono aqui chamar atenção para todas as emoções que circunscreve a vivência 

que esses profissionais estão submetidos, pois a realidade não é igual para todos, 

dar as costas para isso seria um equívoco ético, da nossa parte, de modo a 

alimentar uma epidêmica hostilidade aos profissionais, conforme bem nos lembra 

Porto (No Prelo).  

Estar em uma posição considerada “qualificada” em relação aos demais 

agentes não significa que o sofrimento inexiste, ao contrário, cada um desses 

personagens enfrenta distintas situações de mal-estar. Desde a obrigação da 

realização de atendimentos em (des)virtude de não existir outros profissionais que o 

faça, a sobrecarga psíquica dos relatos das vítimas de violência sexual, a falta de 

estrutura física e local específico disponível para tratamento adequado desse tipo de 

caso. 

A objeção de consciência não se constitui como um direito absoluto, e seu 

agenciamento deve ser resultado do arranjo entre direitos e valores minimamente 

razoáveis para uma sociedade justa, com danos mínimos para a mulher que busca 

atendimento hospitalar. Esta dissertação buscou analisar as duas principais teses 

sobre a objeção de consciência, a da incompatibilidade, por questões de foro íntimo 

e a tese da integridade, acesso ao direito, e propôs a tese da defesa da 

consternação, que reflete a dor do profissional. A tese da consternação admite a 

necessidade de se proteger a integridade moral do profissional da saúde, mas 

também permite a esse controlar as práticas, por vezes prevista e injusta, do acesso 

ao direito da mulher ao aborto legal. Entende-se assim, que o aglomerado das 

crenças individuais que constrói e sedimenta a vida do indivíduo por vezes não 

podem ser entendidas como razoáveis para a acomodação pública, em especial 

quando o objeto da lide é a proteção de um direito fundamental, a saúde das 

mulheres. 



 
 

 

 

Verificamos por meio dos discursos dos profissionais que atuam no serviço de 

assistência das vítimas de abuso sexual, como são tecidas as práticas de acesso e 

a confecção de documentos institucionais na celeuma da peregrinação da ascensão 

do direito à saúde. Também buscou observar qual a representação sobre violência 

sexual que fomenta esse discurso; como a vítima é desenhada no imaginário desses 

profissionais e quais textos e performances ela deverá construir no ambiente 

hospitalar para ter sua violência reconhecida como tal e o acesso ao aborto legal por 

consequência concedido. 

Ou seja, se por um lado o serviço de aborto legal possibilita a realização do 

aborto para mulheres que engravidaram vítimas de um estupro, por outro, o mesmo 

sistema que confere esta exceção atualiza as normas que indicam que a prática de 

outros tipos de interrupção da gravidez, que não por via de estupro e realizado em 

ambiente hospitalar, são tipificados ilícitos penais, passíveis de sansões.  

Encontra-se então, um sentido duplo e paradoxal: o sistema se constitui como 

autorregulatório, pois por si só, traduz a norma que autoriza ou não o abortamento, 

bem como irá informar que o abortamento não se encaixa na norma, portanto está 

fora da lei. Por se ter caráter de exceção, as instituições que conferem este direito 

identificam quais sujeitas podem realizar o abortamento. Se gestantes de uma 

violência sexual comprovada, haverá direito ao abortamento.  

Desta maneira, visualizamos que existem embargos encontrados pela vítima 

para efetivar o atendimento médico dessa natureza, sendo frequente o uso da 

“objeção de consciência” por profissionais da saúde quando estão frente a frente 

com casos de aborto. Porém, destaca-se que a objeção de consciência tem que 

observar alguns princípios elencados nos códigos de ética dos profissionais 

envolvidos nesses casos e nas normas técnicas do Ministério da Saúde, como já 

tratado ao longo do texto, quando esses não são respeitados é possível identificar a 

omissão por parte do profissional de saúde, o que possibilita o Estado ser acionado 

para responsabilizar civilmente e penalmente a paciente que não teve o serviço de 

saúde prestado por omissão do seu agente público.  

Deste modo, não é apenas a questão do aborto legal que está em jogo, mas 

existem profissionais que não atendem vítimas de violência sexual, por se sentirem 

numa situação de impotência em relação à violência, e até por se sentiram, também, 



 
 

 

 

constrangidos diante dos fatos narrados, o que poderá acarretar graves 

desconfortos psíquicos.  

Destarte, que o procedimento de interrupção voluntária da gravidez só pode 

acontecer em hospital público, e este, por vezes, de forma severa e impositiva 

aniquila as possibilidades da parturiente, não por ser público, mas por haver um 

déficit nos recursos humanos, e estruturais. Déficit presente dia a dia entre os anos 

de 2013 a 2016, nesses anos o hospital teve inúmeros casos de superlotação, 

alegou estado de calamidade da saúde, impossibilidade de atendimento por falta de 

leitos para demanda potiguar, incontáveis greves dos seus profissionais, mudanças 

de gestores e inundações em consequência da chuva. Dona Maria, aquela senhora 

que foi visitar sua filha que acabara de parir, ver capítulo 2, ao ser perguntada sobre 

as condições diárias do hospital, com um rosto coalhado, respondeu entre risos, 

sabe o que é felicidade? Felicidade é aquele dia que a gente chega aqui e tem um 

médico pra atender. Então, com esse ar de otimismo e os olhos repletos de 

esperança esboçamos nossa sede de um dia, quem sabe todas as mulheres que 

sofreram violência ao procurar um hospital, para atendimento, irão sentir o gosto 

doce da famosa felicidade que Dona Maria anunciava.  

Ainda ressalto que não as decifrei, nem elas me decifraram, interpretei o que 

se deixaram interpretar, da vida que me deixaram invadir e me permitiram revelar. 

Além disso, não colocamos ponto final nesta pesquisa, vivemos sob a égide do 

tempo, e ele não tem começo nem tem fim, ele é inconsumível e continuo, o fim que 

aqui nos aproximamos é o fluxo de um novo começo... 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Entre os usos e desusos da objeção de 
consciência no serviço de referência em aborto legal na zona norte de Natal”, que tem como 
pesquisadora responsável a mestranda Maynara Costa de Oliveira Silva (PPGAS/UFRN). Esta 
pesquisa pretende problematizar as práticas e as representações de Profissionais de Saúde relativas 
ao aborto legal e suas relações com a objeção de consciência no Hospital Doutor José Pedro 
Bezerra, no estado do Rio Grande do Norte (RN), especificamente. Tratar-se-á de analisar como as 
discussões contemporâneas sobre aborto legal são interpretadas pelos profissionais de saúde do 
sistema único de saúde nesta localidade. O motivo que nos leva a fazer este estudo justifica-se pela 
carência de pesquisas no que diz respeito ao tema do “aborto legal” na região Nordeste, 
especialmente no Rio Grande do Norte (pelo CPB, o aborto só é permitido em casos de estupro, risco 
de vida da mulher e mais recentemente por anencefalia). Consideramos que pesquisas como estas 
são importantes para a melhoria dos serviços públicos referentes às políticas relacionadas à saúde e 
à família, particularmente, em relação à saúde das mulheres, em função de seu papel social. 
Perguntamos se você nos concederia uma ENTREVISTA, que deverá ter a duração de cerca de 30 
minutos e nos desse seu consentimento para proceder à gravação da mesma. Se fizer a gentileza de 
nos atender, nosso procedimento será gravar a entrevista e entregá-la a você quando fizermos a 
transcrição. Quando receber a entrevista transcrita, você poderá fazer sugestões, e correções ao 
texto, caso queira. Solicitamos, em aceitando fazer parte desta pesquisa, sua autorização para o uso 
de seus dados na produção de artigos técnicos e científicos e dissertação de mestrado, sendo que 
sua privacidade será mantida através da não identificação de seu nome em nenhum momento. 
Apenas esta pesquisadora (coordenadora do projeto) que estar acompanhando o estudo terá acesso 
a estas informações. Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. Serão previamente marcados a data, local e 
horário para a ENTREVISTA, quando utilizaremos um ROTEIRO de questões que podem ser 
ampliadas e um GRAVADOR. Os riscos destes procedimentos serão mínimos, por envolver apenas 
conversa e depoimentos, e não haver a identificação da pessoa entrevistada. Durante todo o período 
da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Maynara Costa no fone (084) 99976-4758. 
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 
pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 
pesquisa, ele será assumido pela pesquisadora e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética 
dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, telefone (084) 3215-3135. Este documento foi impresso em duas vias. Uma 
ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável (Maynara Costa de Oliveira Silva). 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
  
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 
nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter 
ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Entre os usos e desusos 
da objeção de consciência no serviço de referência em aborto legal na zona norte de Natal”, e 



 
 

 

 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 
científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 
Natal,  
 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 2 – CARTA DE ANUENCIA 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

1-Quais as situações de violência, atendidas neste serviço de referência? Você tem 

participado desses atendimentos?  

2-Como você percebe estas mulheres que chegam ao serviço em situação de 

violência sexual ou com uma gravidez pós violência?  

3-Quais os profissionais que participam desse atendimento? Como é que se 

organizam para realizar todo o atendimento dessa mulher?  

4-Quais são os procedimentos que costumam ser feitos para o atendimento às 

mulheres em situação de violência sexual? E em caso de gestação decorrente de 

estupro?  

5-Quais as ações de prevenção que são realizadas no serviço em caso de violência 

sexual contra a mulher?  

6-Como se realiza o processo de notificação dos casos atendidos no serviço?  

7-Como se dar a articulação com os outros serviços na rede de proteção do 

município?  

8-Enquanto profissional de um serviço de referência, como você se sente ao atender 

as diversas situações de violência sexual? Você participa dos casos de aborto legal? 

Ou aciona a objeção de consciência?  

9-Quais os aspectos que facilitam o atendimento e quais as dificuldades enfrentadas 

por você ao atender essas mulheres no serviço? Em relação às dificuldades, o que 

você tem feito para superá-las? 

 


