O grupo de pesquisa das professoras Ana Flávia Pires Lucas d’Oliveira e
Lilia Blima Schraiber iniciaram um projeto colaborativo com o grupo de
Violência Doméstica e Violência da Universidade de Bristol, articulado
com o Centro de Violência de Gênero e Saúde da Escola de Higiene e
Medicina Tropical de Londres e a Divisão de Saúde Pública da
Universidade Nacional de An-Najah e financiado pelo Medical research
Center - UK, cujo título é “Improving the primary health care response to
violence against women in low and middle income countries: pathways to
impact”. Seu objetivo é elucidar como os sistemas de atenção primária em
países de baixa e média renda podem desenvolver e avaliar intervenções
para a violência contra a mulher (VCM).
Cerca 35% das mulheres no mundo sofreram violência física perpetrada
por parceiro ou violência sexual, com maior prevalência na maioria dos
países com baixa ou média renda - atingindo no Brasil uma taxa de 28,9%
de violência física ou sexual por parceiro íntimo.
O projeto pretende avaliar a prontidão para identificar e responder à
violência de serviços de atenção primária no Brasil e na Palestina,
identificando suas barreiras e seus facilitadores através de estudo
qualitativo, além de desenvolver e avaliar a viabilidade de uma
intervenção adaptada aos contextos regionais. O estudo ainda vai testar
uma ferramenta de avaliação de prontidão dos sistemas de saúde quanto
à violência por parceiro íntimo que está em desenvolvimento pela
Organização Mundial da Saúde e pretende traduzir e adaptar o PREMIS
(Physician Readiness to Manage Intimate Partner Violence), ferramenta
de avaliação da prontidão dos médicos para identificar o problema.
As professoras Ana Flávia e Lilia tem experiência prévia com diversas
pesquisas no tema e com o modelo de intervenção do CONFAD, para
identificação de violência e orientação de conflitos familiares difíceis, em
um processo de decisão compartilhada.
O grupo pretende que os achados de pesquisa sejam amplamente
disseminados na fase final do projeto com realização de conferências em
São Paulo e Nablus/Ramallah, publicações, webinars e relatórios.

