
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 
A experiência da rede de enfrentamento à violência doméstica 

e sexual contra a mulher do município de Londrina 
 

Elaine Galvão, Lucimar Alves, Sueli Galhardi 

(1) Mestre em Ciências Sociais, UEL, Brasil. E-mail:elainefgalvao@gmail.com 

(2) Especialista em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, USP, Brasil. E-mail: 

lucimarodrigues@yahoo.com.br 

(3) Mestre em Políticas Sociais, UEL, Brasil. E-mail: sueligalhardi@hotmail.com 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo descrever a experiência da Rede de 
Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual contra a Mulher do município de Londrina –
PR, após seis anos de funcionamento do programa. Coordenada pela Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mulheres, a Rede é composta por representantes de órgãos públicos, 
serviços, conselhos municipais e ONGs que atuam, articuladamente, na busca de soluções 
e encaminhamentos para o atendimento mais humanizado às mulheres em situação de 
violência doméstica, visando também empreender ações efetivas de prevenção e políticas 
que garantam os direitos, a responsabilização dos agressores e a proteção das mulheres 
em situação de violência.  
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Abstract: This report aims to describe the experience of coping Network Domestic Violence 
and Sexual against the city of Londrina-PR woman over the six years of operation. 
Coordinated by the Municipal Secretariat of Policies for Women, through the Centre 
assistance to Women, the network composed of representatives of public agencies, services, 
municipal council and NGOs working articulately in order to find solutions and referrals with 
more quality and more humane care women in domestic violence situations and also aimed 
at developing effective actions prevention and policies to ensure the rights, accountability for 
perpetrators and assistance to women in situations of violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é um problema social de grandes proporções no Brasil e no 

mundo, constituindo-se em uma das principais formas de violação dos direitos humanos. 

Apesar dos avanços obtidos na última década, estudos e pesquisas revelam a dimensão e a 

gravidade com que o problema, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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como de saúde pública, manifesta-se. Levantamento realizado pelo Instituto Avante do 

Brasil revelou que 40 mil mulheres foram vítimas de homicídios no Brasil, entre 2001 e 2010. 

Somente no ano de 2010, a taxa de homicídio foi de 4,5 mortes por 100 mil mulheres. (IAB, 

2013). 

É no espaço privado e no âmbito familiar que as mulheres deveriam sentir-se mais 

protegidas e seguras, porém, submetidas à dominação masculina, elas vivenciam a cada dia 

os efeitos mais perversos da desigualdade de gênero, que se manifesta nas diversas formas 

de violência praticadas por seus companheiros. 

De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

dados do IBGE de 2009 revelam que 43,1% das agressões físicas sofridas por mulheres 

foram praticadas dentro de suas próprias residências (Ipea, 2011). 

Nos últimos anos, a violência praticada contra as mulheres tem sido tema de inúmeros 

estudos e vem sendo conceituada como violência de gênero, conceito que incorpora a ideia 

de que 

[...] não são as diferenças biológicas entre os homens e as mulheres que 
determinam o emprego da violência contra a mulher. Significa que são os 
papéis sociais impostos a homens e mulheres, reforçados por culturas 
patriarcais que estabelecem relações de violência entre os sexos (União de 
Mulheres de São Paulo, 1995). 

 

No Brasil, a década de 1970 foi marcada por uma grande mobilização das mulheres em 

torno do combate à violência de gênero. Como resultado dessa atuação, a questão ganhou 

visibilidade. Na década seguinte, tornaram-se marcantes as ações concretas empreendidas 

de enfrentamento a esse grave problema social, com a criação de serviços especializados 

de atendimento às mulheres que sofrem violência. 

No âmbito da justiça, a elaboração de mecanismos legais em nível nacional e internacional 

representou o compromisso assumido pelos governos no enfrentamento desse tipo de 

violência, que deve ser revertido em ações concretas e implica em obrigações jurídicas para 

os países. Como exemplo, destacamos a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada pelo Brasil em 1984; a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará), aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos, em nove de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro 

de 1995; e a Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial da Mulher, de 1995, também 

ratificada pelo Brasil. 
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No ano de 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) no 

âmbito do Governo Federal, o enfrentamento à violência contra a mulher se fortaleceu com 

a ampliação dos serviços prestados e o estabelecimento de mecanismos voltados ao 

desenvolvimento de ações integradas. 

A partir do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), elaborado com base na I 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em 2004 pela SPM e pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), foi formulada e editada a Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, com a finalidade de:  

[...] estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e 
combate à violência contra as mulheres, assim como de assistência e 
garantia de direitos às mulheres em situação de violência, conforme normas e 
instrumentos internacionais de direitos humanos e legislação nacional. 
(Brasil, 2011, p. 6) 

 

Londrina pode ser considerada uma cidade privilegiada por ter implementado políticas 

públicas nessa área. No ano de 1986, o município criou a Delegacia da Mulher, uma das 

primeiras do país. Em 1993, com a implantação da Coordenadoria Especial da Mulher, foi 

criado o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), oferecendo atendimento 

social, jurídico e psicológico às mulheres em situação de violência doméstica, conforme 

preconiza a Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. O atendimento às 

mulheres em situação de violência sexual se estruturou no ano de 2001, com a implantação 

do Programa Rosa Viva, em funcionamento na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. No 

ano de 2004, com apoio do Governo Federal, a SMPM implantou a Casa Abrigo Canto de 

Dália, serviço de caráter sigiloso e temporário destinado a abrigar mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar sob grave ameaça e risco de morte. Por fim, em outubro de 

2010, foi instalada em Londrina a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e de Crimes Contra a Criança e o Adolescente. 

Podemos dizer, portanto, que nos últimos 20 anos o município consolidou uma rede bem 

estruturada de serviços na área. Contudo, a complexidade do problema exige um trabalho 

articulado entre os diversos segmentos envolvidos, tendo em vista uma maior resolutividade 

das ações e um atendimento mais qualificado e humanizado às mulheres em situação de 

violência. 

Em virtude dessa percepção, desde o ano de 2009, a Secretaria Municipal de Políticas para 

as Mulheres tem priorizado o fortalecimento do trabalho em rede, investindo em ações que 

possibilitem o desenvolvimento de um processo coletivo e contínuo de avaliação e 

aprimoramento das ações desenvolvidas. Destacamos duas ações importantes para a 
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consolidação do trabalho em rede: a realização do Encontro da Rede Municipal de Serviços 

de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual, em março de 2011, e a constituição, em 

março de 2012, da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual 

Contra a Mulher, composta por representantes de órgãos públicos, serviços, conselhos 

municipais e ONGs. Ambas as inciativas resultaram na definição de um planejamento de 

trabalho que, a partir de encontros mensais, passou a avaliar os serviços, promovendo a 

capacitação de profissionais e estabelecendo fluxos e protocolos que visam maior 

articulação e efetividade entre as políticas desenvolvidas na área. 

Diante do exposto, o presente artigo apresentará um breve relato sobre a atuação da Rede 

de Enfrentamento a Violência Doméstica e Sexual do Municipío de Londrina, com o objetivo 

de contribuir para o debate acerca do tema, destacando a importância dessa forma de 

atuação como estratégia focada no reconhecimento da multidimensionalidade do problema. 

 

2. REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

2.1 Conceituando a rede 

Rede é a forma de organização e articulação entre as instituições que se conhecem e se 

reconhecem baseada na cooperação e na troca de experiências e saberes. Trata-se de uma 

articulação política, e não hierárquica, em que a tomada de poder e de decisões são 

baseadas na horizontalidade. Todos os/as participantes trabalham de forma democrática e 

solidária. 

Segundo ROVERE (1998, p. 36 apud OLIVEIRA, 2001), para estabelecer a Rede, faz-se 

necessário os seguintes princípios: 

 Reconhecimento (que existe o outro e é um importante parceiro); 

 Conhecimento (saber o que o outro faz); 

 Colaboração (auxiliar quando necessário); 

 Cooperação (dividir saberes); 

 Associação (compartilhar objetivos e projetos). 

Nesse contexto, o trabalho em rede se estabelece de forma independente, dinâmico, tanto 

no fluxo como nas informações relativas a ele, além da multiliderança e descentralização 

entre os serviços que compõem essa rede (OLIVEIRA, 2001). 

Segundo a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, a Rede de 

Enfrentamento tem por objetivo: 
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[...] efetivar os quatro eixos previstos na Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres – combate, prevenção, assistência e garantia de 
direitos – e dar conta da complexidade do fenômeno da violência contra as 
mulheres (BRASIL, 2011, p.13). 

 

A proposta de trabalho em rede visa, portanto, superar o problema da desarticulação dos 

serviços e da fragmentação das ações, criando condições para o atendimento integral e 

humanizado às mulheres que procuram os serviços. 

 

2.2 Ações desenvolvidas pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual 
de Londrina 

A Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual de Londrina é 

composta pelos seguintes órgãos: Secretarias Municipais de Política para as Mulheres, de 

Saúde, de Assistência Social, de Defesa Social e de Educação; Secretaria de Estado da 

Saúde, por intermédio da 17ª Regional de Saúde; Polícia Militar; Instituto Médico Legal; 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; Juizado Especial de Violência Doméstica 

e Sexual Contra a Mulher e Crimes Contra a Criança e o Adolescente; Ministério Público; 

Hospital Universitário (UEL); Hospital Doutor Anísio Figueiredo; Hospital da Zona Norte; 

Santa Casa de Londrina; Mater Dei; Hospital Infantil e Hospital Evangélico de Londrina; 

Conselhos Tutelares; e os Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, da Assistência 

Social, da Criança e do Adolescente e da Cultura da Paz (Compaz). 

O grupo de trabalho foi oficializado por meio do Decreto Municipal nº 246, de 5 de março de 

2012, e, desde então, realiza encontros mensais que permitem maior percepção das 

condições de atuação dos serviços que compõem a Rede e a discussão ampliada e coletiva 

de pautas gerais que envolvem as ações de enfrentamento à violência em Londrina. A 

comissão criada tem por finalidade aprofundar a discussão de pautas específicas, tais como: 

capacitação de profissionais; estruturação física e humana dos serviços; organização das 

redes locais; notificação compulsória dos casos de violência, entre outras. As reuniões 

acontecem uma vez por mês, sendo sempre nas terceiras sextas-feiras, com duração de 

duas horas. 

No início do processo de estruturação da Rede, as primeiras reuniões foram destinadas a 

apresentar a forma de funcionamento e o fluxo de atendimento de cada instituição 

representada. Essa etapa foi fundamental para ampliar a compreensão de todos os agentes 

envolvidos sobre o papel desempenhado, suas atribuições, procedimentos, deficiências e 

condições de funcionamento. 
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Com relação às ações desenvolvidas, destacamos a participação de representantes da 

Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que estiveram em Londrina no ano de 2011, para 

apresentar e fomentar discussões sobre a implementação da ficha de notificação 

compulsória da violência doméstica e sexual (Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011). 

Nesse encontro foi formado um grupo de trabalho, com profissionais das secretarias 

municipais de Políticas para as Mulheres e de Saúde e a equipe da vigilância 

epidemiológica da 17ª Regional de Saúde (SESA), para realizar as seguintes atividades: 

organizar a documentação para a inclusão da Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres no código do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que se 

estabeleceu como um identificador da notificação compulsória da violência doméstica e 

sexual; elaborar o fluxo de atendimento e/ou encaminhamento dos serviços das Secretarias 

Municipais de Políticas para as Mulheres e de Saúde; aplicar um questionário aos 20 

municípios participantes – incluindo Londrina – da 17ª Regional de Saúde, com a finalidade 

de levantar informações sobre o fluxo dos atendimentos prestados nesses municípios, com 

ênfase na violência doméstica e sexual contra mulheres, e elaborar uma capacitação para o 

preenchimento da ficha de notificação; planejar e pautar reuniões com a diretoria do Hospital 

Universitário de Londrina para discutir o fluxo de atendimento dos casos que envolvem 

violência doméstica e sexual. 

Outra importante demanda identificada e debatida pela Rede refere-se ao horário de 

funcionamento da Delegacia da Mulher de Londrina, que atende somente em horário 

comercial, ou seja, de segunda a sexta-feira das 8:00 horas às 18:00 horas. É consenso 

entre os integrantes da Rede que essa é uma séria deficiência do município, pois o 

atendimento fora desse período obriga as mulheres vitimadas a procurar outros distritos 

policiais. Com isso, muitas vezes, os atendimentos tornam-se menos qualificados e com 

baixa resolutividade em virtude dos profissionais designados não terem capacitação 

específica para esse fim. 

Para modificar essa situação, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual de 

Londrina organizou um abaixo-assinado – o ato simbólico em prol da implantação de 

atendimento 24 horas na Delegacia da Mulher, assim como seu funcionamento aos finais de 

semana e feriados, realizou-se em setembro de 2011, quando se comemorou a 

promulgação da Lei Maria da Penha. Na ocasião, o abaixo-assinado, com um total de 

13.752 assinaturas, foi entregue ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. 

No entanto, entre aquela data e a elaboração deste texto, apesar de outras tantas ações 

voltadas a essa demanda terem sido realizadas, o horário de atendimento da Delegacia da 

Mulher não havia mudado. 
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Outra ação efetivada pela Rede, com o objetivo de reivindicar a instalação, nas 

dependências da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, de uma sala adequada para 

atendimento mais privativo e humanizado às mulheres em situação de violência doméstica 

durante o período noturno e nos finais de semana e feriados, até que a demanda pela 

Delegacia da Mulher 24 horas fosse atendida, foi uma reunião com Delegado Chefe dessa 

repartição. Como resultado, foram disponibilizadas duas salas cuja adequação ficou sob 

responsabilidade da Rede. Porém, logo depois as salas foram destinadas pela Direção da 

10ª DP a outra finalidade. 

Destacaram-se ainda, no período mencionado, as seguintes ações: 

I. Por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Políticas para as 

Mulheres e de Saúde, foi realizado o Fórum Municipal sobre o Enfrentamento das 

Violências doméstica e Sexual, que teve o objetivo de sensibilizar os profissionais da 

saúde e órgãos afins sobre a importância de notificar os casos de violência 

doméstica e sexual. 

II. A formulação e apresentação às instituições integrantes da Rede do Fluxo de 

Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Sexual pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

III. A apresentação, por dois Profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), da 

Linha Guia de Atenção à Mulher em Situação de Violência para a Área da Saúde do 

Estado do Paraná, para ciência e discussão dos integrantes da Rede.  

IV. A formação do grupo de trabalho para a elaboração do manual de atendimento à 

mulher em situação de violência no município de Londrina; o manual, que fora 

produzido com recursos do Governo Federal, foi criado por meio de convênio com a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

V. O fechamento do fluxo de Atendimento à mulher em situação de violência com a 

diretoria do Hospital Universitário de Londrina por meio de ordem de serviço da 

própria instituição. 

 

2.3 Ações a serem desenvolvidas no ano de 2015 

Dentre as atividades previstas no planejamento de 2015 da Rede de Enfrentamento à 

Violência Doméstica e Sexual de Londrina, destacamos como principais: 

I. Acompanhar a normatização do atendimento de violência sexual, conforme previsto 

no Decreto nº 7.958, de 13 de maio de 2013, e na Portaria n° 528, de 1º de abril de 
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2013, regulamentando esta ação, incluindo a institucionalização de um hospital de 

referência para a atenção à interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, 

conforme protocolo do Ministério da Saúde. 

II. Realizar a análise dos indicadores a partir das notificações relacionadas a novas 

intervenções de prevenção e de assistência a mulheres que sofrem violência 

doméstica e sexual. 

III. Elaborar uma dinâmica de trabalho de descentralização, por meio da inclusão dos 

atores institucionais locais, conforme os territórios das áreas de saúde e assistência, 

discutindo ações intersetorializadas de intervenção da Rede Municipal de 

Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual Contra a Mulher nas redes locais. 

IV. Debater especificidades e características da Casa Abrigo, voltada a mulheres que 

sofrem violência doméstica, e da Casa de Passagem, dedicada a abrigar 

temporariamente mulheres em situação de violência urbana (drogadição, moradia de 

rua, pessoas em trânsito, entre outras), tendo como referência a Política Nacional de 

Abrigamento e as Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em situação 

de risco e de Violência, objetivando expandir a Rede de Serviços de Acolhimento. 

V. Instalar Serviço de Responsabilização e Educação ao Agressor no município de 

Londrina. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que está longe de ser finalizado o trabalho realizado pela Rede de Enfrentamento 

à Violência Doméstica e Sexual contra a Mulher de Londrina. No entanto, avaliamos que o 

trabalho desenvolvido até agora deve permanecer reivindicando melhorias quanto à 

estrutura física e aos recursos humanos dos serviços oferecidos. Nesse aspecto, os 

avanços esbarram tanto nas deficiências relativas à capacidade de gestão e de 

planejamento das instituições envolvidas quanto na disponibilidade de recursos para a 

ampliação dos serviços e a melhoria de suas estruturas pelo poder público. 

Outra dificuldade observada refere-se à possibilidade de se promover mudanças nas formas 

de gestão e na organização dos processos de trabalho da Rede, de modo a romper com os 

padrões tradicionais focados na setorialização, na verticalização dos processos decisórios e 

na hierarquia de poder. 

Não obstante o reconhecimento das limitações quanto ao alcance dos objetivos e metas 

estabelecidas, as ações empreendidas e os resultados obtidos até agora nos permitem 
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reafirmar a importância do trabalho em rede – estratégia fundamental para estabelecer 

políticas de enfrentamento à violência que abarquem demandas cada vez mais complexas e 

decorrentes da dinâmica das transformações sociais observada em nosso país. 

Entendemos que uma política eficaz de enfrentamento à violência contra a mulher deve 

sempre ampliar suas portas de entrada, buscando articular o atendimento nas várias frentes, 

por meio do trabalho em rede, de forma a garantir atenção integral às vítimas e uma atuação 

mais efetiva na prevenção dos agravos resultantes da violência, sobretudo, procurando 

diminuir sua recorrência. 
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