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O enfrentamento da violência contra as mulheres preocupa e mobiliza vários setores da sociedade, indo 
além dos marcos tradicionais da saúde e segurança pública. O combate requer conhecimento, superação de 
estigmas e preconceitos e uma abordagem ampla, com enfoque em sua integralidade, ou seja, no atendimento, 
tratamento e encaminhamento da mulher, com foco não somente nos sintomas físicos, mas emocionais e 
sociais da vítima.

Esse cenário é pano de fundo de motivação e chamada à responsabilidade para a consolidação do 
atendimento integral às mulheres em situação de violência e fortalecimento dos serviços socioassistenciais 
existentes. A violência contra as mulheres, portanto, exige ações articuladas e integradas para o seu efetivo 
enfrentamento como fenômeno social que compreende variadas causas e envolve diferentes atendimentos 
especializados. 

Dentre essas ações está a construção de redes especializadas de serviços públicos, cujo objetivo é articular 
a atuação governamental existente – a qual, na maioria das vezes, acaba por se dar de forma fragmentada em 
áreas como segurança, saúde, políticas para as mulheres, assistência social, justiça, etc. Organizar é colocar 
essas áreas intersetoriais em conexão umas com as outras, proporcionando a articulação desses serviços 
especializados, cada um com suas especificidades e atribuições. Espera-se, assim, que venha a contribuir para 
atender de forma eficaz, integral e integrada, humanizada e abrangente os casos de violência praticados 
contra mulheres.  

A atuação em rede se dá a partir da identificação dos serviços e instituições que atendem mulheres em 
situação de violência de acordo com as particularidades de cada local. Essas particularidades definirão a 
composição da rede, pela qual serão compartilhadas informações, técnicas, metodologias, recursos e saberes. 
Esses serviços funcionam como referência e contrarreferência.

A atuação em rede dos serviços especializados parte da premissa de que estes, embora diferentes e com 
rotinas e fluxos internos particulares, são complementares no objetivo maior, que é oferecer atendimento para 
a mulher que se encontra ou passou por situação de violência. O compartilhamento de saberes e expertises 
e a contribuição peculiar de cada serviço é valorizada nessa forma de conectar em rede, potencializando os 
atendimentos prestados. A iniciativa é ainda mais eficaz quando os serviços conseguem tirar proveito da 
diversidade que a constitui, somando e agregando novas experiências.

Atuar em rede torna possível a construção e o aprimoramento de procedimentos institucionalizados e 
de ações conjuntas, que facilitam o acesso das mulheres aos serviços e otimizam a tomada de decisões e a 
oferta de atendimentos. Permite também integrar ações de prevenção, identificação para encaminhamento, 
apoio e atendimento – tudo isso com o potencial inovador, criativo e democrático do trabalho articulado. As 
experiências positivas (e negativas) de cada serviço podem ser compartilhadas e provocar revisão de práticas, 
adoção de novas medidas e superação de dificuldades. 

Da mesma forma, a atuação em rede permite ampliar a visão para além das particularidades dos 
atendimentos, através dos estudos de casos, que integram diferentes instituições, profissionais, perspectivas 
e recursos. Os estudos de caso são uma ferramenta eficiente para a rede interagir e colocar em prática a 
integralidade do atendimento às mulheres em situação de violência. 

Uma rede de serviços é uma forma não hierárquica de reunir instituições públicas que trabalham por um 
mesmo interesse. Em uma rede de serviços o poder deve estar distribuído de maneira mais igualitária, pois as 
redes ganham força e dinamismo por meio da descentralização e da ação articulada. No entanto, para que 
a rede exista de fato, funcione, atenda e compartilhe de princípios que a tornem eficiente é preciso haver 
rotina, fluxos, acordos e coordenação. No caso de uma Rede de Serviços Especializados para Atendimento 
às Mulheres em Situação de Violência, a coordenação deverá ser exercida pelo organismo de políticas para 
as mulheres, cuja atribuição é articular e potencializar as diversas áreas e setores das políticas públicas que 
concorrem para a eliminação da violência contra as mulheres.

O papel de cada membro na rede deve ser discutido. As instituições participantes devem definir um 
cronograma de reuniões periódicas para tomar decisões, especificar linhas de trabalho e aprofundar 
o conhecimento do grupo acerca do problema da violência e do atendimento, convidando pessoas com 
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experiência na área ou em assuntos afins para ministrar aulas, fazer palestras, debates ou discussão de casos. 
Esse contato periódico fortalece a rede e dá visibilidade interna aos seus componentes. Já a divulgação dos 
resultados do trabalho propicia visibilidade externa, amplia a compreensão do processo por parte de outros 
profissionais e instituições, valoriza as iniciativas e facilita o acesso da clientela. 

A sensibilização e capacitação das equipes deve ser uma preocupação constante da rede. O enfoque da 
violência no contexto das políticas para as mulheres, o conceito de gênero e desigualdades sociais são temas 
que dão suporte para a compreensão do problema da violência contra a mulher como processo histórico, 
social e político. Por isso, sua inserção em todos os treinamentos é mais que justificada. 

A implantação dos protocolos e fluxos de atendimento, fundamental para o bom funcionamento da rede, 
não deve ser feita de maneira normativa ou impositiva. Os instrumentos comuns devem ser construídos de 
forma participativa, acordada, respeitando as funções de cada instituição e visando à adesão de todos os 
serviços. 

O estado do Rio de Janeiro possui os serviços necessários para o atendimento em rede, articulando os 
serviços e setores já existentes e em funcionamento. Na capital, essa rede de serviços existe e atua de forma 
articulada e organizada desde 2012, sob a coordenação da Subsecretaria de Estado de Políticas para as 
Mulheres, contribuindo para a melhoria da qualidade e assertividade dos serviços, com vistas à efetividade 
da atuação e ao favorecimento da identificação, atendimento e prevenção dos casos de violência.
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