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RESUMO: A violência de gênero é um grave problema de saúde pública. Diante deste quadro torna-se 
importante estudar esta violência que é praticada ao longo da história das mulheres, que são privadas do 
direito de ter seus próprios sentimentos e opiniões, onde as diferenças deram-se pelas relações de poder 
desiguais, historicamente construídos. Sendo assim, a mulher ainda sofre muitas discriminações, possuindo 
o papel de submissão perante a sociedade. No entanto, a violência não afeta somente o indivíduo e as 
vítimas diretas, como também a família e toda a sociedade. Mesmo vivenciando esta realidade os 
profissionais de saúde apresentam dificuldades ao lidarem com estas situações, portanto torna-se 
importante estudar as formas de assistência prestada às mulheres vítimas de violência doméstica. Sendo 
assim, o objetivo do projeto é descrever a rede de atenção, a atuação dos profissionais e por meio de 
relatos a situação das mulheres vítimas de violência doméstica, no município de Maringá-PR, visando a 
melhoria da qualidade da assistência ofertada às mulheres vitimizadas. Trata-se de um estudo exploratório 
descritivo, com abordagem em análise qualitativa. Após as liberações dos campos de pesquisa, serão 
realizadas as entrevistas com os profissionais de saúde de cada serviço especializado no atendimento às 
mulheres vítimas de violência, na sequência entrevistaremos as vitimizadas assistidas por esses serviços. A 
análise dos dados será feitas de acordo com Bardin (1977), onde serão categorizadas e organizadas, 
explorando os dados para uma interpretação eficiente. Esperamos com esta pesquisa, traçar a rede de 
atenção e caracterizar a atuação dos profissionais que prestam assistência às mulheres vitimas de violência 
e por meio de relatos descreveremos a situação dessas mulheres vitimizadas. Assim poderemos colaborar 
para que os serviços que atendem as mulheres vítimas de violência possam avaliar a oferta de assistência 
e consequentemente melhorarem o atendimento. 
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