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LEGENDA: 

1. Este fluxograma norteia-se pelo Protocolo para o atendimento às pessoas em situação de 

violência sexual (2 ed., 2018), onde poderão ser obtidas maiores informações relacionadas às 

condutas e ao processo de trabalho. 

A organização de serviços de atenção às vítimas de violência sexual requer o trabalho de 

equipes multiprofissionais, articuladas a outros serviços das redes de atenção à saúde e de 

proteção social. Independente de qual serviço seja a porta de entrada para o atendimento às 

violências sexuais, os procedimentos devem obedecer a uma mesma lógica, seguir orientações 

pré-definidas, sendo que cada serviço é corresponsável pelo atendimento. Ao encaminhar a 

outro serviço é fundamental discutir com a outra equipe e garantir a continuidade do cuidado. 

2. Os pontos de atenção que não dispõe de contracepção de emergência (CAPS, Centros de 

Especialidades) deverão realizar o acolhimento, notificar e encaminhar a vítima conforme 

tempo decorrido entre a violência e o atendimento: 

a. Até 72h: encaminhar ao Hospital de Referência; 

b. Após 72h: encaminhar à Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS). 

             

Quando a porta de entrada for às delegacias o encaminhamento é direto para o HRS.  

3. Para encaminhar a vítima ao hospital de referência, a equipe de saúde do município deverá 

fazer contato telefônico prévio com o setor de emergência do Hospital Regional (46-3520-

9308), assim como, deverá preencher e encaminhar a Guia de Referência e Contra-Referência e 

uma cópia da ficha de notificação. 

4. O atendimento psicológico às vítimas de violência, na modalidade de psicoterapia clínica 

continuada quando necessária, será oferecido pelos serviços de saúde, no âmbito do SUS. 

5. No âmbito da Política de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) é o equipamento de referência para atender as vítimas de violência, 

abuso e exploração sexual e também, as suas famílias. Dentre os serviços ofertados pelos 

CREAS está o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI). Esse serviço compreende o trabalho psicossocial especializado, no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou 

social, por violação de direitos. Preconizam ações e orientações psicossociais direcionadas a 

promoção de direitos, além da preservação e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, a fim de fortalecer a função protetiva das famílias diante das situações que as 

fragilizam. 

6. Nos casos em que a mulher demonstre interesse em realizar a entrega da criança para adoção, 

a mesma deverá ser encaminhada à Vara da Infância e Juventude, conforme determina o artigo 

13 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA, lei 8080/90), no seu Parágrafo único:"As 

gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhados à Justiça da Infância e juventude". Concomitante deverá 

garantir-se a assistência psicológica à gestante/mãe, cumprindo o que dispõem o artigo 8º do 

ECA,§ 4º e 5º. 

Os trâmites para efetivar o processo de adoção é de responsabilidade da Justiça da Infância e 

Juventude, que respeitará o Cadastro de Pretendentes à Adoção existente em cada comarca. 

7. O serviço de referência para interrupção de gravidez decorrente de violência sexual no 

âmbito da 8ª Regional de Saúde é o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HU, localizado 

no município de Cascavel/ PR (Deliberação CIB nº 27 – 11/03/2015). 

 


