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Resumo

Este estudo teve por objetivo identificar a ocorrência de violência de gênero, 

por parte dos parceiros íntimos, de mulheres com diagnóstico de doença sexualmente 

transmissível (DST) em Fortaleza, Ceará. Trata-se de um estudo quantitativo descritivo 

realizado em duas unidades de referência para atendimento de doenças sexualmente 

transmissíveis. Os dados foram coletados por meio de um questionário entre os meses 

de março a maio de 2009. Participaram da pesquisa todas as mulheres atendidas com 

diagnóstico de DST no período. Os dados foram digitados e analisados no EPI INFO, versão 

3.5.1 e apresentados em tabelas com frequências simples e medidas de tendência central. 

A faixa etária predominante foi de 18 a 28 anos, com a média de 30,3 anos. A quase  

totalidade, 41 (82%), sentiu medo para comunicar o diagnóstico da DST ao companheiro e 34 

(68%) sofreram algum tipo de violência após a revelação. Foram submetidas a sexo forçado, 

15 (44,1%), a insultos e humilhações, 12 (35,3%), e agredidas fisicamente com tapas e/ou 

empurrões, 7 (20,6%). Moravam com o parceiro sexual 49 (98%) e 19 (38%) tiveram um 

único parceiro sexual ao longo da vida. Concluiu-se que as mulheres diagnosticadas com DST 

vivenciam situações de violência diante da revelação do diagnóstico ao parceiro.

Palavras-Chave: Saúde da mulher. Violência. Violência contra a mulher. Doenças sexualmente 

transmissíveis. Promoção da saúde.
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DOMESTIC VIOLENCE IN WOMEN WITH SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE IN THE 

NORTHEAST OF BRAZIL

Abstract

The objective of this study was to identify the occurrence of gender based 

violence by intimate partners of women diagnosed with sexually transmitted disease 

(STD) in Fortaleza, Ceará, Brazil. This is a quantitative descriptive study conducted in two 

reference units for sexually transmitted diseases treatment. The data was collected through 

a questionnaire from March to May 2009. All the women who were diagnosed with STD 

and were treated during this period, participated in the research. The data was digitized 

and analyzed using the EPI INFO, version 3.5.1 and were presented in tables with simple 

frequencies and measures of central tendency. The predominant age group was 18 to 28 years 

old, with an average of 30.3 years old. Almost all 41 (82%) were afraid to communicate the 

DST diagnosis to their partners and 34 (68%) suffered some type of violence after revealing 

it. They were forced to have sexual intercourse, 15 (44.1%); and physical aggressions such 

as slapping, punching and/or pushing, 7 (20.6%). They lived with their sexual partner, 49 

(98%) and 19 (38%) had only one sexual partner during their entire lives. It can be concluded 

from this study that the women diagnosed with STD experienced violent situation when they 

revealed their diagnosis to their partners.

Key words: Women’s health. Violence. Violence against women. Sexually transmitted diseases. 

Health promotion.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL NORESTE DE BRASIL

 

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo identificar los casos de violencia de género, por 

parte de los compañeros sexuales, de mujeres con diagnóstico de enfermedad de transmisión 

sexual (ETS) en Fortaleza, Ceará. Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo, realizado 

en dos unidades de referencia para el atendimiento de enfermedades de transmisión 

sexual. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario, entre los meses de marzo 

a mayo de 2009. Participaron en la investigación todas las mujeres diagnosticadas con ETS 

en dicho período. Los datos fueron digitados y analizados por el EPI INFO, versión 3.5.1. y 
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presentados en tablas con frecuencias simples y medidas de tendencia central. El grupo de 

edad predominante fue de 18 a 28 años, con un promedio de 30,3 años. Casi la totalidad, 41 

(82%), sintió miedo al comunicar el diagnóstico de la ETS al compañero y 34 (68%), sufrieron 

algún tipo de violencia después de hacer la revelación. 15 de ellas, (44,1%), fueron sometidas 

a relaciones sexuales forzadas, 12 (35,3%) a insultos y humillaciones y 7 (20,6%) fueron 

agredidas físicamente con cachetadas y/o empujones. 49 (98%) vivían con el compañero 

sexual y 19 (38%) tuvieron sólo un compañero sexual durante toda la vida. Se concluye que 

las mujeres diagnosticadas con ETS vivencian situaciones de violencia delante de la revelación 

del diagnóstico al compañero.

Palabras-Clave: Salud de la mujer. Violencia. Violencia contra la mujer. Enfermedades de 

transmisión sexual. Promoción de la salud. 

INTRODUÇÃO

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) e o HIV/Aids têm impactado 

mundialmente a saúde pública, pois, além de provocar efeitos nocivos à saúde, podem 

desencadear problemas de violência, situação não muito rara vivenciada por pessoas que 

vivem com Aids.1,2

A violência é um fenômeno mundial, reconhecida como um problema de 

saúde pública que tem afetado, inclusive, a economia de vários países.3 O seu conceito é 

amplo, variado e diferencia-se a depender da tipologia.3,4 Na mulher, pode se manifestar de 

diferentes formas e vertentes, provocando baixa autoestima, medo e isolamento.5,6,7 Pode 

também gerar consequências imediatas, como é o caso de lesões corporais e DST, requerendo 

atendimento de saúde e, a longo prazo, deixando-a mais vulnerável ao adoecimento.6,7 

Tende a ser um problema de difícil rompimento, pois, na maioria das vezes, 

ocorre no espaço familiar, geralmente provocada por parceiros íntimos.8,9,10 Observa-se, no 

cotidiano dos serviços de saúde, que as mulheres, quando diagnosticadas com DST, vivenciam 

situações difíceis diante da necessidade de tratamento do parceiro sexual e a inserção de 

práticas preventivas, especialmente do uso do preservativo. Tudo isso pode desencadear 

reações violentas por parte dos parceiros íntimos.11,12

Em se tratando da assistência à saúde de mulheres com DST, a identificação da 

situação de violência torna-se difícil, considerando que os profissionais de saúde encontram 

obstáculos para identificação e abordagem dos casos.13,14 Essa situação, possivelmente, 

traz implicações para o controle das DST, considerando que o tratamento do parceiro tem 
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sido um dos maiores empecilhos para a adequação do tratamento da gestante com sífilis, 

comprometendo o controle do tipo da sífilis congênita.15,16 

A violência intrafamiliar repercute negativamente na saúde das pessoas 

e configura-se como um problema para a saúde pública por ser um obstáculo para o 

desenvolvimento social e econômico da sociedade, além de violar os direitos humanos. Pela 

sua grande amplitude e complexidade, não pode ser tratada isoladamente, exigindo esforços 

organizados inter e intrassetoriais, envolvendo áreas como saúde, educação, ação social e jurídica.4 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) passou a implantar programas específicos 

de atenção à mulher vítima de violência,17 e o Ministério da Justiça (MJ) criou uma lei de 

punição para os agressores, além de implantar delegacias específicas para esse tipo de 

atendimento. Atualmente, já se dispõe de vários mecanismos para tentar coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Dentre essas estratégias, pode-se destacar a Lei Maria 

da Penha, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar, as delegacias para atendimento à 

mulher que sofre violência, além de casas de abrigo.17

Violência intrafamiliar é definida como toda ação ou omissão praticada por 

outro membro da família que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica, a 

liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento.4 Muitas vezes está relacionada à violência 

de gênero, que é um conceito cultural vinculado à forma como a sociedade constrói as 

diferenças sexuais, atribuindo papéis sociais diferentes a homens e mulheres.4 Gênero, 

portanto, refere-se à dimensão social da sexualidade humana. Dentre os fatores de risco para 

violência intrafamiliar estão as relações desiguais de autoridade e poder.

Na violência de gênero, as questões afetivas e sociais, bem como a cultura 

machista, fazem com que as mulheres aceitem, muitas vezes passivamente, agressões de 

várias ordens, especialmente físicas, psicológicas e sexuais, considerando-se muitas vezes 

culpadas pelas agressões.5,6 Por outro lado, quando resolvem denunciar, necessitam de uma 

abordagem adequada e de acolhimento. É sabida a dificuldade dos sistemas de saúde em 

qualificar os profissionais para lidar com pessoas que sofrem violência,13 especialmente 

as mulheres. Esses profissionais também foram educados em uma cultura machista e, para 

atuar nessa área específica, necessitam passar por um processo de formação com o intuito de 

prepará-los para saber lidar adequadamente com a situação. 

Os atendimentos à mulher na área da saúde poderiam contribuir sobremaneira 

para identificar grande parte dos casos de violência, entretanto os profissionais de saúde não 

abordam essa questão e nem estão atentos aos sinais que possam ser indicativos de agressão, 

muitas vezes por falta de qualificação.13,18 
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No caso dos atendimentos de pessoas com DST, essa atenção deveria ser 

redobrada. Nessas circunstâncias, é possível que estejam acontecendo muitos casos de 

violência, considerando que, diante de casos de DST, não é rara a ocorrência de infidelidade, 

situação normalmente não tolerada entre os casais e que pode ser fonte geradora de 

violência. Por outro lado, é escassa a literatura científica acerca da violência de gênero em 

mulheres, pelo fato de apresentarem DST, situação que justifica a realização deste estudo.

Considerando as afirmativas supracitadas, este trabalho tem por objetivo 

identificar a ocorrência de violência de gênero por parte dos parceiros íntimos em mulheres 

com diagnóstico de DST em Fortaleza, Ceará.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo quantitativo, descritivo, realizado na cidade de Fortaleza, Ceará, em duas 

unidades de referência para DST, uma vinculada à Secretaria Municipal e a outra à Secretaria 

Estadual de Saúde. Essas unidades têm por objetivo atender pessoas com queixas de DST por 

demanda espontânea ou referenciada. 

No Brasil, os cuidados em saúde são ofertados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), cuja implantação ocorreu por meio de uma lei criada pela Constituição Federal de 1988. 

Fortaleza é a capital do estado do Ceará, localizada no Nordeste do Brasil. Tem uma população 

estimada de 2.452.185 habitantes, dos quais 888.966 (35,5%) são mulheres em idade 

reprodutiva.21 O sistema público de saúde municipal de Fortaleza presta assistência a mais de 

70% dessa população por meio de uma rede hierarquizada de 1.712 unidades de saúde. 

Trata-se de uma amostra de conveniência da qual participaram todas as 

mulheres atendidas com diagnóstico de DST no período de março a maio de 2009. Foram 

incluídas mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, que estivessem em tratamento 

para DST e com parceiro sexual na ocasião do diagnóstico. Foram excluídas as que tinham 

HIV/Aids, as portadoras de distúrbios mentais e as que não apresentavam parceiro sexual na 

ocasião do diagnóstico.

Os dados foram coletados por meio de um questionário com as seguintes 

variáveis: sociodemográficas (faixa etária, procedência, escolaridade, religião, renda 

pessoal); comportamentais (se tem parceiro e número de parceiros na vida); tipos de 

DST; vivências de violência de gênero (de quem considerou adquirir a DST, se sofreu 

violência após o diagnóstico, tipos de violência, como foi para revelar o diagnóstico ao 

parceiro sexual); dados sociodemográficos do parceiro sexual (faixa etária, procedência, 

escolaridade, religião); uso de álcool. 
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Foram considerados para análise os tipos de violência física, psicológica e sexual. 

O questionário foi aplicado na própria unidade de saúde, em um espaço privativo. Antes, foi 

realizado um teste piloto para aperfeiçoamento do instrumento. Os dados foram digitados e 

analisados no EPI INFO, versão 3.5.1 e apresentados em tabelas com frequências simples e 

medidas de tendência central.

O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Fortaleza (Unifor), sob o número de parecer 015/2009. Foi solicitada assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido e a autorização dos diretores das referidas unidades. 

RESULTADOS

Foram atendidas com DST, no período referido, 51 mulheres e 50 participaram 

do estudo. Houve uma recusa. 

A DST mais frequente foi a verruga genital por HVP, representando 40 (80%) 

dos casos. Em seguida a sífilis com 5 (10%), a tricomoníase com 3 (6%) e a gonorreia com 

2 (4%) casos. Em relação à contaminação, 40 (80%) achavam que contraíram a DST do 

companheiro atual. 

A faixa etária predominante foi de 18 a 28 anos, com a média de idade de 30,3 

anos. Em relação à escolaridade, pouco mais da metade, 26 (52%), tinha o ensino médio e 2, 

(4%), eram analfabetas. Quanto à procedência, a maioria, 34 (68%), era de Fortaleza. 

Em relação à religião, 35 (70%) referiram ser católicas, tinham renda 38 (76%) 

e, destas, a maioria, 32 (64%), ganhava entre um e dois salários mínimos. Não possuíam 

nenhuma renda 12 (24%). A quase totalidade das mulheres, 49 (98%), morava com o parceiro 

sexual na ocasião do estudo e 19 (38%) tiveram um único parceiro sexual ao longo da vida 

(Tabela 1). Tinham conhecimento de que o parceiro se relacionava sexualmente com outra 

pessoa, 19 (38%). 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos de mulheres com diagnóstico de DST – Fortaleza, 
Ceará – 2009

Variáveis N %

Faixa etária (em anos)
     18 a 28 22 44,0
     29 a 39 19 38,0
     40 a 50 08 16,0
     > 50 01 2,0
Procedência
     Fortaleza 34 68,0
     Interior 16 32,0

(continua)
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos de mulheres com diagnóstico de DST – Fortaleza, 
Ceará – 2009

Variáveis N %

Escolaridade
     Analfabeta 2 4,0
     Ensino fundamental completo/incompleto 15 30,0
     Ensino médio completo/incompleto 26 52,0
     Ensino superior completo/incompleto 7 14,0
Religião
     Católica 35 70,0
     Evangélica 13 26,0
     Outra 01 2,0
     Nenhuma 01 2,0
Renda pessoal (salário mínimo)
     Sem renda 12 24,0
    < 1 01 2,0
     1 a 2 32 64,0
     2 a 4 05 10,0
Tem parceiro 
     Sim 49 98,0
     Não 01 2,0
Parceiros sexuais na vida
     1 19 38,0
     2 a 3 12 24,0
     > 4 18 36,0
     Não sabe 01 2,0
Total 50 100,0

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 2 apresenta os aspectos relacionados à violência de gênero vivenciada 

por mulheres após o diagnóstico de DST. A quase totalidade das mulheres, 41 (82%), sentiu 

medo para comunicar o diagnóstico ao companheiro e sofreram algum tipo de violência, 34 

(68%); destas, 15 (44,1%) foram submetidas a sexo forçado, 12 (35,3%) sofreram insultos e 

humilhações e 7 (20,6%) foram agredidas fisicamente com tapas e/ou empurrões. Referiram 

que a DST trouxe algum tipo de comprometimento que piorou a relação, 33 (66%). 

Tabela 2 – Aspectos relacionados à violência de gênero vivenciada por mulheres após o 
diagnóstico de DST – Fortaleza, Ceará – 2009

Variáveis N %

De quem considera ter adquirido a DST (n=50)
     Parceiro atual 40 80,0
     Parceiro anterior 04   8,0
     Não sabe 06 12,0

(continua)

(conclusão)
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Tabela 2 – Aspectos relacionados à violência de gênero vivenciada por mulheres após o 
diagnóstico de DST – Fortaleza, Ceará – 2009

Variáveis N %

Contar ao parceiro (n=50)
     Foi fácil 09 18,0
     Foi difícil 41 82,0
Sofreu violência após o diagnóstico (n=50)
     Sim 34 68,0
     Não 16 32,0
Tipos de violência (n=34)
     Sexo forçado 15 44,1
     Insultos, humilhações 12 35,3
     Pancadas, empurrões 07 20,6
Após o diagnóstico a relação (n=50)
     Mudou para pior 33 66,0
     Não mudou 17 34,0

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 3 apresenta os dados sociodemográficos dos parceiros sexuais relatados 

por mulheres com diagnóstico de DST. A maioria dos parceiros, 21 (44%), encontrava-se 

na faixa etária de 30 a 40 anos e a média de idade deles foi de 33 anos. A maioria era 

procedente de Fortaleza, 38 (76%), e tinha até o ensino médio completo, 41(82%). A religião 

predominante era o catolicismo, com 38 (76%), e 41 (82%) faziam uso de álcool. 

Tabela 3 – Características sociodemográficas dos parceiros sexuais de mulheres com 
diagnóstico de DST – Fortaleza, Ceará – 2009

Variáveis N %

Faixa etária (em anos)
     19 a 29 20 40,0
     30 a 40 21 42,0
     > 40 07 14,0
   Não sabe 02 4,0
Procedência
     Fortaleza 38 76,0
     Interior 12 24,0
Escolaridade 
     Ensino fundamental incompleto/completo 17 34,0
     Ensino médio incompleto/completo 24 48,0
     Ensino superior incompleto/completo 09 18,0
Religião
     Católico 38 76,0
     Evangélico 04 8,0
     Outra 01 2,0
     Nenhuma 07 14,0

(continua)

(conclusão)
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Tabela 3 – Características sociodemográficas dos parceiros sexuais de mulheres com 
diagnóstico de DST – Fortaleza, Ceará – 2009

Variáveis N %

Faz uso de álcool 
     Sim 41 82,0
     Não 09 18,0
     Não/Não sabe 31 62,0
Total 50 100,0

Fonte: Elaboração própria.

DISCUSSÃO

A violência é um problema que prevalece em ambos os sexos, entretanto 

as mulheres tornam-se mais vulneráveis devido às questões de gênero e ao machismo que 

impera na sociedade. 

Pôde-se constatar neste estudo que as mulheres com DST vivenciam situações de 

violência de gênero por parte dos parceiros após a revelação do diagnóstico. A violência sexual foi 

a mais frequente (44,1%), seguida da violência psicológica (35,3%) e da violência física (20,6%). 

Entende-se por violência sexual a ação na qual uma pessoa acha ter superioridade de poder e, 

por meio de força física, coerção ou intimidação psicológica, obriga outra ao ato sexual contra a 

sua vontade, ou que a exponha a interações sexuais que propiciem sua vitimização como, por 

exemplo, carícias não desejadas, sexo forçado, exposição obrigatória de material pornográfico, 

exibicionismo e masturbação forçados, impedimento do uso de algum método contraceptivo 

e/ou preventivo, ser forçado a ter ou presenciar relações sexuais com outras pessoas. A psicológica 

é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao 

desenvolvimento da pessoa, como, por exemplo, insultos constantes, humilhações, privação 

arbitrária de liberdade, negligência, palavrões, xingamentos etc. A violência física é o uso da força 

física ou algum tipo de arma que possa provocar lesões externas, internas ou ambas, como, por 

exemplo, tapas, empurrões, queimaduras, cortes, puxões de cabelo etc.4

Chama a atenção que o tipo de violência mais frequente foi a sexual, situação que 

pode ter ocorrido devido à DST ter sido diagnosticada na mulher e o parceiro possivelmente 

não apresentar sintomas, podendo responsabilizá-las pelo problema. Ademais, as mulheres são 

orientadas, no aconselhamento, a evitar relações sexuais no período do tratamento, o que pode 

levar os parceiros a não aceitarem tal condição, obrigando-as a ter atividade sexual forçada. 

Estudos anteriores realizados no Brasil, com mulheres que sofreram violência por parceiro íntimo, 

encontraram que a violência psicológica foi a mais frequente, seguida da física e da sexual.11,20-22 

(conclusão)
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Neste estudo, um percentual considerável de mulheres (82%) relatou dificuldade 

para comunicar o diagnóstico de DST ao parceiro sexual, apesar de 80% acreditarem 

que contraíram a doença com ele e 38% afirmarem que tinham conhecimento de que 

o parceiro relacionava-se sexualmente com outra pessoa. Estudo que avaliou a eficácia de 

uma única sessão de aconselhamento para DST, realizado em Bangladesh, encontrou que o 

comparecimento do parceiro ao serviço de saúde é significativamente maior em pessoas que 

apresentaram um único parceiro sexual.23

Mesmo considerando ter adquirido a DST do parceiro e ciente de relações 

extraconjugais por parte dele, a mulher encontra dificuldade para dialogar acerca do 

problema, possivelmente por medo de uma reação violenta. Estas, quando desejam 

adotar medidas preventivas, como o uso do preservativo nas relações sexuais, muitas 

vezes enfrentam dificuldades e são submetidas a reações violentas por parte dos 

companheiros.24 

É possível que a não revelação do diagnóstico de DST seja um dos motivos 

do não tratamento dos parceiros sexuais. Essa falta de comunicação adquire dimensões 

importantes devido à necessidade de controle das DST, especialmente da sífilis congênita. A 

inadequação do tratamento da gestante com sífilis está intrinsecamente relacionada à falta 

de tratamento dos parceiros sexuais,14,15 contribuindo para a manutenção da sífilis congênita, 

ainda nos dias atuais, como um grave problema de saúde pública.

Por outro lado, a verruga genital por HPV foi a DST mais frequente. Tratando-se 

de doença viral, as orientações durante o aconselhamento podem contribuir para minimizar 

a violência, considerando que portadores de doenças virais apresentam período de 

incubação longo, podendo, inclusive, os sintomas manifestarem-se muito após o período 

de contaminação. Isso pode ajudar a reduzir o processo de culpabilização, geralmente 

vivenciado pela pessoa que recebe o diagnóstico e necessita comunicar ao parceiro sexual. É 

possível que a DST tenha sido contraída em relacionamentos anteriores. 

Considerando que a violência contra a mulher é uma realidade no Brasil, a 

dificuldade para revelar o diagnóstico de DST ao parceiro justifica-se, uma vez que, neste 

estudo, 62% referiram que esses reagiram com algum tipo de violência quando tomaram 

conhecimento do diagnóstico. Para minimizar os efeitos negativos do diagnóstico de DST 

no relacionamento, destaca-se a contribuição do aconselhamento como uma importante 

estratégia. Ocorre que, quando realizado, o aconselhamento para DST restringe-se aos 

aspectos técnicos da doença, é prescritivo e desconsidera questões abrangentes envolvidas na 

transmissão das DST, como é o caso da violência.25
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No Brasil, apesar da existência de políticas públicas voltadas para o combate 

da violência contra a mulher e DST, o problema não é abordado como consequência 

do diagnóstico de DST. Limita-se a definir protocolos para o atendimento em casos de 

violência sexual.26 Trata-se de um problema grave de saúde pública que se mantém invisível 

nos serviços de saúde. Os profissionais encontram dificuldade para manejar os casos e não 

associam as queixas das mulheres a uma possível condição de violência.13,18 Quando ocorre 

entre parceiros íntimos e é desencadeada após o diagnóstico de DST, a situação tende a 

ficar mais complexa, considerando que suscita outras questões do relacionamento, como 

afetividade e infidelidades. 

Cabe, então, aos gestores e profissionais de saúde o desenvolvimento de 

políticas públicas que promovam um cuidado holístico e práticas de proteção integral e 

prevenção dos maus-tratos entre pessoas com DST. Os profissionais devem estar sensibilizados 

e comprometidos com a implementação de ações de promoção de uma cultura de paz e 

prevenção de violência,26 entretanto estudos mostram que não estão devidamente preparados 

para lidar com essas situações no cotidiano dos serviços de saúde.13,18

Constata-se que o problema da violência, após o diagnóstico de DST, apesar de 

não ser abordado explicitamente na literatura, não é uma situação recente, considerando que 

estudos mostram a dificuldade das mulheres para adotar práticas preventivas mesmo após o 

diagnóstico de DST.24 Neste estudo, 42% das entrevistadas referiram não usar o preservativo, 

e mais da metade, 52,4%, não o faziam por resistência do parceiro, apesar da ciência do 

diagnóstico e da necessidade de adoção do uso do preservativo nas relações sexuais. 

Como observado neste estudo, o uso de álcool é muito frequente. Inquéritos 

populacionais realizados no Brasil e em São Paulo com homens e mulheres mostraram que 

a ingestão de bebida alcoólica pode contribuir para desencadear descontrole emocional e é 

considerada fator condicionante e precipitante da violência.27,28 Considerando que o álcool 

já é um grave problema de saúde pública, quando envolve uma DST, acredita-se poder 

potencializar e agravar ainda mais a situação da violência. 

Estes temas – violência e DST –, quando vivenciados isoladamente, não são 

facilmente explicitados, devido ao preconceito, à discriminação e à falta de habilidade dos 

profissionais em elucidá-los. Quando associados, acredita-se dificultar ainda mais a procura 

por ajuda.

Pode-se perceber, durante o aconselhamento no cotidiano dos serviços de saúde, 

que a violência após o diagnóstico de DST não é uma questão abordada pelos profissionais, o 

que pode estar contribuindo para o baixo percentual de parceiros sexuais tratados.16
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Encontrou-se uma frequência de violência superior ao que tem sido mostrado 

em alguns estudos sobre a temática.1,27-29 É possível que esse fato tenha ocorrido devido 

ao local de aplicação do questionário que, no caso deste estudo, foi o serviço de saúde, 

diferentemente das outras pesquisas. Encontrar-se longe do parceiro e no local onde 

receberam atendimento e aconselhamento, possivelmente favoreceu e facilitou o diálogo 

franco, uma vez que pode ter dado uma sensação de segurança e liberdade à mulher. 

Este estudo, apesar ter envolvido poucos participantes, apresenta dados 

significativos que dão indicativo importante da necessidade de maiores pesquisas sobre a 

problemática da violência e DST. Considera-se que a elucidação dos aspectos relacionados 

à temática trará benefícios para a melhoria do aconselhamento e dos cuidados a serem 

considerados na convocação dos parceiros sexuais. 

CONCLUSÃO

As mulheres com DST atendidas nesses serviços de saúde encontram dificuldade 

para revelar o diagnóstico ao parceiro sexual e, quando decidem fazê-lo, vivenciam situações 

de violência de gênero, cujo tipo mais frequente foi a sexual. 

Portanto, é necessário que os profissionais e gestores da saúde estejam atentos 

a essas questões e desenvolvam práticas de proteção integral e prevenção dos maus-tratos a 

pessoas com DST, comprometendo-se com a implementação de ações de promoção de uma 

cultura de paz e prevenção da violência. 
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