
RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Título da Atividade: PAVÍVIS (Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual) 

Nome do Coordenador: Chiara Musso Ribeiro de Oliveira Souza 

No do Registro SIEX: 500432 

Centro / Departamento (por extenso): 

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 

A atividade vem sendo apoiada pela PROEX desde 1998                                                                       

Período a que se refere o Relatório:  

Trata-se de RELATÓRIO FINAL referente ao ano de 2019.  

Deseja Renovar?   

Sim ( x ) Período 01/01/2020 a 31/12/2021                  

Justificativa para a renovação: 

Pretende-se manter as atividades que já são realizadas, descritas abaixo, visto 

que o Programa é referência estadual na assistência em saúde a pessoas em 

situação de violência sexual.  

 

Resumo das Atividades Executadas no Período. 

 

I- Objetivos da proposta inicial: 

 

1- Garantir o atendimento integral em saúde de média e alta complexidade 

a adolescentes e adultos em situação de violência sexual, 

encaminhados pela rede sócio assistencial ou que procuram 

espontaneamente o nosso Serviço, prestando acompanhamento médico, 

psicológico, social e laboratorial, garantindo o acesso a medicação 

profilática e à contracepção de emergência.  

 

2- Pesquisar, com intuito de conhecer e intervir na realidade da violência 

sexual e infecções sexualmente transmissíveis, a fim de gerar políticas 

públicas. 



 
3- Promover ações de prevenção, articulação e mobilização, visando a 

redução da violência sexual. 

 

II - Etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos: 

 

1- Rastreamento e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis por meio 

de realização de exames laboratoriais e exames complementares; suporte e 

orientação à vítima e seus familiares por meio da assistencial social; tratamento do 

trauma de violência com acompanhamento terapêutico psicológico; agendamento e 

encaminhamento para atendimento médico; prevenção da gravidez indesejada, 

por meio de fornecimento de contracepção hormonal de emergência;   atendimento 

dos casos de urgência/emergência com procedimentos cirúrgicos, assim como 

atendimento em nível hospitalar por 24 horas; acompanhamento dos casos de 

solicitação de interrupção legal de gestação; acompanhamento e controle dos 

exames para rastreamento de doenças sexualmente transmissíveis e uso de 

medicações profiláticas; divulgação de dados sobre a violência, através dos 

meios de comunicação. 

2- Realização da pesquisa “Perfil de saúde de mulheres vítimas de violência 

atendidas em serviço de referência em Vitória, Espírito Santo”, registro 

8287/2017, com os seguintes integrantes: 

- Angelica Espinosa Barbosa Miranda – Coordenador 

- Chiara Musso Ribeiro de Oliveira Souza – Integrante (Doutoranda) 

- Gustavo Ribeiro Lima – Integrante (Bolsista PIBIC) 
 
- Ivana Sessak Puls - Bolsista graduanda em Serviço Social 
 
- Luisa Lirio Pela - Bolsista graduanda em Psicologia 
- Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo - Auxílio 
financeiro. 
 

3- Realização da pesquisa qualitativa “Percepção dos profissionais de saúde 

sobre condições de trabalho e sobre a assistência prestada a mulheres em 



situação de violência sexual”, no escopo do registro 8287/2017, com os seguintes 

integrantes: 

- Angelica Espinosa Barbosa Miranda – Coordenador 

- Chiara Musso Ribeiro de Oliveira Souza – Integrante pesquisadora 

- Getulio Sérgio Souza Pinto -  Integrante - pesquisador 

- Ivana Sessak Puls - Bolsista graduanda em Serviço Social - pesquisadora 
 
- Luisa Lirio Pela - Bolsista graduanda em Psicologia - pesquisadora 
 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo - Auxílio 
financeiro. 
 

4- Criação do Projeto de Extensão PARTHOS NO PAVÍVIS como integrante do 

Programa de Extensão PAVÍVIS, com início de suas atividades em agosto de 

2019, sob a coordenação da professora Claudia Murta, do Departamento de 

Filosofia. Esse projeto veio suprir uma demanda de psicólogo no serviço (o serviço 

ficou sem psicólogo de abril a novembro de 2019) e viabilizar a vivência do 

atendimento humanizado a pessoas em situação de violência sexual para 

graduandos em psicologia.  

 

III - Apresentação e discussão sucinta dos resultados obtidos, informando o 

avanço, teórico, experimental ou prático obtido pela atividade de extensão, 

deixando claros aspectos como impacto e abrangência social, 

interdisciplinaridade e publicidade. 

 

No ano de 2019 foram atendidos noventa e nove casos novos de violência sexual. Os 

casos passam por atendimentos pela equipe multidisciplinar: atendimentos psicológico, 

social, ginecológico, de enfermagem.   

Trinta e seis mulheres solicitaram interrupção legal de gestação, tendo sido realizadas 

20, em conformidade com as normas técnicas do Ministério da Saúde. Os 16 casos não 

realizados desistiram ou evoluíram para abortamento espontâneo ou não preenchiam 

critérios para a interrupção legal. 



A tabela abaixo demonstra o número de novos casos novos atendidos no PAVÍVIS entre 

2010 e 2018:  

ANO CASOS NOVOS INTERRUPÇÕES 

2010 76 5 

2011 103 5 

2012 173 8 

2013 149 4 

2014 134 8 

2015 82 13 

2016 101 14 

2017 151 20 

2018 127 16 

 

Ressaltamos que o PAVÍVIS é um serviço de referência no Estado para o atendimento à 

vítima de violência sexual e o HUCAM é um serviço de referência da Secretaria Estadual 

de Saúde e do Ministério da Saúde para a interrupção da gestação prevista em lei. 

Apesar disso encontramos entraves constantes na assistência à interrupção da 

gestação, por parte da equipe hospitalar, na qual diversos membros alegam objeção de 

consciência, desconhecem os trâmites legais e normas técnicas do Ministério da Saúde, 

culpabilizam as mulheres e não confiam no trabalho da equipe. Isso fiou claro na análise 

das entrevistas na pesquisa qualitativa “Percepção dos profissionais de saúde sobre 

condições de trabalho e sobre a assistência prestada a mulheres em situação de 

violência sexual.” Esse é um grande desafio para o PAVÍVIS: treinar, capacitar e 

sobretudo sensibilizar a equipe médica do HUCAM (staffs e residentes) e graduandos 

em medicina e enfermagem para aprimorar a assistência a mulheres em situação de 

violência sexual. 

IV - Relacione os principais fatores negativos e positivos que interferiram na 

execução da atividade. 

Demandamos de profissionais administrativos. Isso sobrecarrega profissionais 



lotados no serviço, que atendem os pacientes de acordo com agendamento, e 

precisam suprir a demanda burocrática, atender telefone, receber pessoas, etc.  

As pacientes em geral concluem a etapa de atendimento no serviço em torno de 

seis meses após seu acolhimento e em geral expressam gratidão aos 

profissionais. Os registros nos prontuários mostram em geral como as pacientes 

têm alta com melhora significativa do estado psicológico.  

V – Equipe: Preencha o quadro abaixo, informando discentes, docentes, 

técnicos e colaboradores externos envolvidos no período: 

 

1- Bolsistas de Extensão:  

1.1- Tamires Paulo Ceccon, graduanda em enfermagem 

(setembro/2018 a setembro/2019) 

1.2- Karina Paiva, graduanda em enfermagem (desde agosto/2019) 

 

2- Atividades Desenvolvidas: (resumo das atividades desenvolvidas pelo (s) 

bolsista(s) com o mínimo de 100 (cem) e máximo de 200 (duzentas) palavras:  

 
2.1- Coleta e tabelamento de dados extraídos dos prontuários do 

PAVÍVIS para pesquisa de doutorado (Perfil de saúde de mulheres vítimas 

de violência atendidas em serviço de referência em Vitória, Espírito Santo, 

registro 8287/2017) - atividade iniciada em outubro de 2017.  

 

2.2- Participação nas ações de acolhimento, notificação, 

acompanhamento em etapas da assistência clínica e hospitalar, junto 

aos profissionais do Programa. 

 

2.3- Desenvolvimento de estudo qualitativo, a fim de avaliar a percepção 

dos profissionais de saúde sobre condições de trabalho e sobre a 

assistência prestada a mulheres em situação de violência sexual, 

investigando as impressões e atitudes dos profissionais em relação à 

violência sexual e suas consequências para a saúde da mulher. A pesquisa 

consistiu em entrevistar a equipe de médicos ginecologistas e obstetras e 



os médicos residentes em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital 

Universitário Cassiano Antônio Moraes e analisar seus discursos. As 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, com anuência dos 

entrevistados, que assinaram termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética do Hospital Cassiano 

Antônio Moraes. O estudo está em fase de análise e escrita de artigo.  

 

3- Voluntários 

 

3.1- Estagiária: Lara da Silva Campagnaro 

Vínculo: estágio disciplinar supervisionado em Serviço Social  

  

4. Colaboradores internos ou externos 

 

4.1- Psicólogo: Getulio Sérgio Souza Pinto (até abril de 2019) 

Vínculo: estatutário SESA 

4.2- Psicólogo: Carlomar Rodrigues de Souza (a partir de novembro de 2019) 

Vínculo: estatutário SESA 

4.3- Psicóloga: Claudia Murta (a partir de agosto de 2019) 

Vínculo: UFES 

4.4- Assistente Social: Alexsandra Martins Entringer 

Vínculo: estatutária SESA 

4.5- Médica Ginecologista/Professora: Helane Sperandio Silva Alvarenga  

Vínculo: Ministério da Saúde/UFES (Departamento de Ginecologia e Obstetrícia) 

4.6- Médica Ginecologista/Professora: Neide Aparecida Tosato Boldrini  

Vínculo: UFES/UFES (Departamento de Ginecologia e Obstetrícia) 

4.7- Enfermeira: Karina Fardin Fiorotti 

Vínculo: UFES 

4.8- Ivana Sessak Puls - Bolsista graduanda em Serviço Social  

Vínculo: Bolsista FAPES 

4.9- Luisa Lirio Pela - Bolsista graduanda em Psicologia 



Vínculo: Bolsista FAPES 

 

VI - Relacionar formas de apoio nos 2 (dois) últimos anos, incluindo a obtenção 

de auxílios junto a órgãos de fomento nacionais, internacionais ou estrangeiros. 

Vínculo: Financiamento da pesquisa “Perfil de saúde de mulheres vítimas de violência 

atendidas em serviço de referência em Vitória, Espírito Santo“, registro 8287/2017, 

pelo Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo - Auxílio financeiro. 

 

VII - Contatos Nacionais e Internacionais efetivamente ocorridos em função 

da atividade, como: convênios, pesquisadores visitantes, etc. 

A Secretaria Estadual de Saúde, via pactuação com o HUCAM, cede os dois 

profissionais colaboradores (assistente social e psicólogo) do serviço. 

 

VIII - Informe possíveis trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação no período, 

relacionados com a atividade em pauta: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 

nacionais e internacionais, resumos em congressos, reuniões científicas e semelhantes. 

Use as indicações em anexo para o registro de cada trabalho. Anexe a primeira página dos 

trabalhos publicados (observar a necessidade de citação da UFES/PROEX como agência de 

suporte financeiro na publicação). Indicar claramente entre os autores dos trabalhos, quando 

for o caso, os bolsistas e os voluntários.  (se necessário, use folha extra).  

 

1- Apresentação do pôster “Abortamento legal em serviço de referência em 

Vitória, ES” no 58 Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, em 

Porto Alegre, RS, em novembro de 2019. Autores: Chiara Musso R. de O. 

Souza, Neide Aparecida T. Boldrini, Helane Sperandio Silva Alvarenga, 

Karina Fardin Fiorotti, Getúlio Souza Pinto, Alexsandra Martins Entringer, 

Gustavo Ribeiro Lima, Angélica Espinosa B. Miranda. 

IX - Patente ou registro de invenção ou técnica (informar o título, se a patente é nacional, 

internacional ou “joint ventures” e outros dados que julgar adequados): - 

 



X – Informar outras atividades extensionistas, científicas ou administrativas que julgar 

pertinentes no período: organização ou participação em eventos científicos, consultorias, 

assessorias a órgãos de fomento, etc. Citar premiações obtidas em função do desenvolvimento 

da atividade de extensão (título do prêmio, quem outorgou, data, local); honrarias acadêmicas; 

 

1. O PAVÍVIS foi um dos finalistas do prêmio Maria Filina 2019. 

2- Participação da Prof. Chiara Musso R. de O. Souza como palestrante no 

Congresso Ápice On, em agosto de 2019, sobre Violência sexual e 

abortamento legal. 

3- Aprovação na Banca de Qualificação de Doutorado no Programa de Pós 

Graduação em Doenças Infecciosas em novembro de 2019, da Tese 

“Violência sexual, vulnerabilidade e infecções sexualmente 

transmissíveis: perfil clínico-epidemiológico de mulheres em situação 

de violência sexual assistidas em serviço de referência em Vitória, ES, 

entre 2010 e 2018.” 

4- Participação na roda de conversa “Violência contra a mulher: diálogos 

sobre arte, sexualidade, corpo e política”, na Jornada Empenhad@s, em 

novembro de 2019. 

5- Outras atividades: fornecimento de relatórios técnicos às varas 

especializadas, Delegacias e Ministério Público através de solicitação destes 

órgãos; reuniões com as equipes hospitalares do HUCAM; participação em 

capacitações, audiências públicas, seminários, fóruns, rodas de conversa.  

 

OBS: Encaminhar o relatório à Chefia do Departamento/do setor de lotação para aprovação, 

quando a atividade demandar carga horária ou envolver captação de recursos financeiros ou bens 

duráveis. Após, enviar à PROEX. 

 

 

Declaro, sob minha inteira responsabilidade e sob as penas da legislação 



pertinente, que as informações contidas no presente Relatório são exatas, 

verdadeiras e completas, assumindo o compromisso de apresentar, quando 

necessário, a documentação comprobatória relativa à realização da ação de 

extensão em questão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, 03/02/2020 

 

 

______________________________ 

Prof. Chiara Musso R. de O. Souza 


