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Introdução

A violência sexual (VS) é um grave problema de

saúde pública. A vítima de VS não pode ser

revitimizada ao ser periciada em serviço de

referência. A implantação da campanha

Choosing Wisely (CCW), com a criação da lista,

promoveu discussão crítica da atuação pericial e

permitiu atividades de educação médica, afim

de evitar práticas desnecessárias.

Objetivo

O objetivo desse trabalho é avaliar se a

intervenção da CCW resultou na redução do

tempo de liberação dos laudos das vítimas de

VS, além de verificar se houve modificação na

solicitação de exames nessas perícias.

Metodologia

Trata-se de um estudo de modelo observacional

ambispectivo com revisão dos laudos de

Sexologia antes e depois das atividades da

CCW. Construção de tabelas com frequências e

percentuais, médias e desvios padrões.

Aplicado Teste qui-quadrado (comparação das

variáveis categóricas) e Teste t pareado

(comparação do tempo para liberação de

laudos).
Resultados

Foram comparadas pericias de vítimas de VS

realizadas antes (no segundo semestre de 2017,

n= 444) e depois da CCW (no segundo semestre

de 2019, n= 407) no município de Salvador. Na

tabela 1 observa-se que a Constatação de

Conjunção Carnal foi o exame mais solicitado

(80,9% e 72%, respectivamente). A maioria das

vítimas examinadas foi do sexo feminino

(84,4%). A mediana da idade dos periciados foi

de 12 anos (IIQ= 7-16). Dentre as vítimas de VS,

as crianças foram as mais periciadas (46,4% e

43,1%, respectivamente), Tabela 1, seguido pelos 

adolescentes (33,1% e 34,6%, respectivamente).

A tabela 2 mostra redução significativa do tempo

para liberação de laudos com a intervenção

(p˂0,05).

Observa-se na Tabela 3, que as solicitações de

exames laboratoriais nas perícias de VS,

diminuíram significativamente de 2017.2 para

2019.2 (p ˂ 0,05).

Discussão

Estudos nacionais e internacionais apontam o

sexo feminino como o mais suscetível à VS e as

crianças o principal grupo de vitimização. A CCW

busca promover o diálogo entre médicos e

pacientes, ressaltando a beneficência e o princípio

da não maleficência. O excesso de exames não

agrega valor à perícia e é um fator de atraso para

liberação do laudo. A celeridade na liberação dos

laudos gera benefícios para vítimas e para

sociedade.

Conclusão

A implantação da campanha CW, divulgação da

lista e medidas educativas resultaram na redução

de tempo para liberação dos laudos das vítimas de

violência sexual e a redução da solicitação de

exames.
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