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APRESENTAÇÃO 

 
A violência, além de ser uma questão política, cultural, policial e jurídica, é também, 
e principalmente, um caso de saúde pública. A violência não é um problema 
específico da área da saúde. No entanto, ela a afeta, já que muitas vítimas adoecem 
a partir de situações de violência. Considera-se que a violência é um fenômeno 
complexo, que envolve fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos. 
Logo, para compreender e enfrentar essa problemática, devemos analisar um 
conjunto de fatores, como condições de vida, questões ambientais, trabalho, 
habitação, educação, lazer e cultura. É importante destacar que a violência acontece 
no mundo todo e atinge pessoas de todas as idades; independe de sexo, raça, 
religião, nacionalidade, escolaridade, opção sexual ou condição social. No entanto, a 
violência apresenta-se nas classes menos favorecidas com mais facilidade devido às 
condições precárias de sobrevivência. Ela está presente na vida de todas as 
pessoas, sejam como vítimas sejam como agressores. Reproduz-se nas estruturas e 
subjetividades em diferentes espaços, como na família, escola, comunidade, 
trabalho e instituições. Ou seja, é um fenômeno socialmente construído, que 
necessita ser desconstruído, a partir de uma ação intersetorial e multidimensional. 
No entanto, para que crianças e adolescentes vítimas de violência sexual sejam 
atendidas de forma adequada, qualificada e resolutiva é necessário que os serviços 
da rede de atenção à saúde e de proteção social  e a conduta das equipes 
multiprofissionais estejam articulados entre sí.   
Os encaminhamentos de um serviço a outro, devem acontecer de forma resolutiva, 
fazendo com que a vítima que sofreu violência não repita a história várias vezes, 
resultando na demora do atendimento, na realização da contracepção de 
emêrgencia e na profilaxia das IST e do HIV. Por isso, cabe aos profissionais que 
realizam este atendimento, a frequente discussão dos procedimentos a serem 
realizados e o atendimento qualificado. As condutas da acolhida, a capacidade de 
escuta, a garantia do sigilo e o respeito as escolhas precisam ser rotineiramente 
trabalhadas entre os profissionais.  
Entretanto, o município sentindo esta necessidade de implantação da sistematização 
do processo de trabalho através deste protocolo, propõe que as ações descritas aqui 
sejam utilizadas por equipes multiprofissionais,viabilizando a continuidade do 
cuidado humanizado e realizando um atendimento integral e de qualidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa leitura! 
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 OBJETIVO 

 
Estabelecer  organização dos serviços de atenção as crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual, envolvendo todas as equipes multiprofissionais e 
articulando-as aos serviços das redes de atenção à saude e de proteção social. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
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 e, mais do que isso, cada serviço é corresponsável pelo 
atendimento. Encaminhar a outro serviço (outro ponto de atenção das Redes de 
Proteção) conforme a necessidade apresentada não significa passar o problema 
adiante e deixar de responsabilizar-se por ele. Ao contrário, é importante discutir 
com outras equipes e garantir a continuidade do cuidado. Portanto, a sistematização 
do processo de trabalho através da implantação do protocolo, é um instrumento 
importante para viabilizar o cuidado humanizado, propostos nas ações descritas 
neste protocolo.  
A violência sexual em crianças e adolescentes geralmente possui como agressores 
os companheiros das maes, pais biológicos, avôs, tios, padrinhos, mas é comum 
também a mãe, avó, a tia, e outras pessoas que deveriam desempenhar papel de 
proteção, afeto ou confiança. Nesta faixa etária, a anamnese e exames (clínico e 
pericial) podem requerer dos profissionais habilidades de acolhimento próprio à 
idade para levantamento do histórico e realização do exame. Por isso, se torna 
imprescindível determinar peioridades de atendimento, encaminhamentos e o 
preenchimento da Ficha de Notificação do SINAN.  
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DEFINIÇÕES 

 
AE- Anticoncepção de Emergência 
ARV- Antirretroviral 
BO - Boletim de ocorrência 
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
CSCN – Centro de Saúde Cidade Norte 
DIU - Dispositivo intrauterino 
DL - Divisão Laboratorial 
DNA - Ácido Desoxirribonucléico 
DTC - Direção Técnica 
ESF – Estratégia Saúde da Família 
HIV- Vírus da Imunodeficiência Humana 
HRS - Hospital Regional do Sudoeste 
IML - Instituto Médico Legal 
IST- Infecção Sexualmente Transmissível 
OBS - Observação 
PEP- Profilaxia Pós Exposição 
PSA - Antígeno Prostático Específico 
PSVS - Pessoa em Situação de Violência Sexual 
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
SESA - Secretria Estadual de Saúde 
SN - Se Necessário 
SSO - Serviço Social 
UAPS - Unidade de Atenção Primária à Saúde 
UBS - Unidade Básica de Saúde 
USF - Unidade de Saúde Familiar 
UPA - Unidade de Pronto Atendimento 
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
   A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo 
que envolve causas socioeconômicas e histórico-culturais, aliado a pouca 
visibilidade, à ilegalidade e à impunidade. Na primeira causa, pode-se destacar a má 
distribuição de renda, a migração, a pobreza, o acelerado processo de urbanização 
e a ineficácia das políticas sociais. No que tange aos aspectos histórico-culturais, 
identifica-se a concepção, ainda vigente, da criança e do adolescente como objeto 
de dominação dos adultos, merecedores de amor desvalorizado, contaminado pela 
idéia de fraqueza e inferioridade. 
   Geralmente, a família é o porto seguro, onde seus integrantes a têm 
como referência central para si mesmos e nela procuram refúgio sempre que 
ameaçados. No entanto, há vários casos em que, no núcleo familiar, acontecem 
situações extremamente dolorosas, que modificam para sempre a vida da criança e 
do adolescente, deixando marcas em sua existência. 
 
Principais tipos de violência: 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece diferentes tipos de violência: 
 

Violência autoprovocada/infligida 
 

É caracterizada por ato contra si mesmo, tais como tentativas de suicídio, suicídio, 
autoflagelação, autopunição e automutilação (SEDS, 2018) 
 

Violência interpessoal 
 

Pode ser subdivida em dois tipos. A violência extrafamiliar/comunitária é aquela 
que ocorre entre indivíduos sem relação pessoal, conhecidos ou não. Entre os casos 
estão a violência juvenil, o estupro ou outras formas de violência sexual e a violência 
institucional cometida, por exemplo, em escolas, locais de trabalho, prisões e 
instituições de saúde. Já a violência intrafamiliar/doméstica  é aquela ocorrida 
entre parceiros íntimos ou membros da família que tenham vínculos afetivos. 
(SEDS,2018) 
 

Violência Coletiva  
 

Cometida por grupos políticos e milícias. É subdividida em social, política e 
econômica. Caracteriza-se pela subjugação e dominação de grupos e do Estado, 
como guerras, ataques terroristas ou formas em que há manutenção das 
desigualdades sociais, econômicas, culturais, de gênero, etárias e étnicas 
(SEDS,2018)  
 

A OMS também categoriza os vários tipos de violências relacionando-os com a sua 
natureza. Essa tipologia é conceituada a seguir tendo por base o Instrutivo Ficha de 
Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada (BRASIL, 2016) e a Lei nº 
13431/2017 – Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência (BRASIL, 2017). 
 

Violência física: 
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Entendida como ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. (BRASIL, 2017). A 
violência física existe mesmo nos casos em a que não é possível identificar marcas 
pelo corpo. Pode ser chamada também de maus tratos físico ou abuso físico. As 
manifestações podem ser várias, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, 
arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações e 
ferimentos por arma de fogo ou arma branca.(CURITIBA, 2008, p.34). Apesar de ser 
mais fácil de ser caracteriza, a violência física nem sempre é verificada. Para isso, 
exige-se atenção aos sinais de alerta e ao trabalho da Rede de Proteção Social, 
conforme a competência de cada órgão dentro do processo de identificação e 
encaminhamento pertinente. (SEDS, 2018)  
 

Violência psicológica: 
Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeitos em relação à 
criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, 
exploração ou intimidação sistemática (bullyng) que possa comprometer seu 
desenvolvimento psíquico ou emocional. (BRASIL, 2017). Conduta que coloque em 
risco ou cause danos à autoestima, direta ou indiretamente, à identidade ou ao 
desenvolvimento da pessoa.(SEDS,2018) 
 

Violência Sexual 
Entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a 
praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive 
exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreendida: 
1- abuso sexual- entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do 
adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, 
realizado de modo presencial ou por meio eletrônico ou não,  para estimulação 
sexual do agente ou de terceiro; 2- exploração sexual comercial – entendida como 
o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração 
ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, 
apoio ou incentivo de terceiro seja de modo presencial ou por meio eletrônico; 3- 
tráfico de pessoas – entendida como recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território 
nacional ou para o estrangeiro, com fim de exploração sexual, mediante ameaça, 
uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, 
aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de 
pagamento, entre os casos previstos na legislação. (BRASIL, 2017).  
 

Negligência/abandono:  
É a omissão dos cuidados básicos necessários ao desenvolvimento integral de uma 
pessoa. A negligência também pode ser caracterizada como o abandono, o 
descuido e a falta de comprometimento e responsabilidade, caracterizados como 
seu dever. Entre os exemplos estão a dificuldade de garantir alimentação, a falta de 
cuidados com a saúde, a ausência de roupas adequadas ao clima, o descuido com a 
higiene e a privação de acesso à escola e a medicamentos. Inclui também, a falta de 
tempo para os filhos. A negligência é caracterizada ainda quando os pais não 
acompanham a rotina dos filhos ou deixam de dar o afeto necessário para o seu 
desenvolvimento. O abandono é uma forma extrema de negligência. (CURITIBA, 
2008; BRASIL, 2015b; ITAIPU BINACIONAL, 2016, apud SEDS, 2018) 
 

Intervenção legal/violência institucional: 
Entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando 
gerar revitimização (BRASIL,2017). Trata-se da Relação entre servidores e usuários 
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de uma instituição. A intervenção é realizada por um agente da lei no exercício da 
função. Esse tipo de violência pode ocorrer de diferentes formas: ineficácia e 
negligência no atendimento, intolerância e falta de escuta, desqualificação do saber 
do paciente, discriminação (de gênero,étnico-racial, econômica etc.), uso de poder 
com ou sem o emprego de força e massificação do atendimento. (Brasil, 2015b, 
apud SEDS, 2018, p.28) 
 

Trabalho Infantil:  
É caracterizado por qualquer tipo de atividade exercida por crianças e adolescente 
de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, e que coloque em risco 
seu desenvolvimento físico, psíquico, social e moral. Todo trabalho realizado por 
pessoas que tenham idade inferior à mínima permitida para trabalhar pode ser 
caracterizado como trabalho infantil. O ECA (BRASIL, 1990) proíbe o trabalho sob 
qualquer condição para crianças e adolescentes antes dos 14 anos. Para os maiores 
de 14 anos e com até 16 anos incompletos, as atividades laborais são permitidas 
apenas na condição de aprendiz. Entre os 16 e os 18 anos, o trabalho é permitido, 
desde que não seja em condições perigosas ou prejudiciais à saúde nem ocorra das 
22 h às 5h (Brasil, 2015b, apud SEDS, 2018, p.28-29).  
  É importante ressaltar que neste Protocolo, trataremos em especial do 
atendimento e encaminhamento das crianças e adolescentes vítimas de violência s 
sexual.  
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A ATENÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL  

O Acolhimento 
 
O acolhimento representa a primeira etapa do atendimento e nele sao fundamentais: 
ética, privacidade, confidencialidade e sigilo. O acolhimento pode ser feito pelo 
enfermeiro, assistente social, educador, psicólogo (ou qualquer outro técnico 
capacitado ou com habilidades para este tipo de atendimento). A criança ou 
adolescente deverá ser acolhido em ambiente reservado assim que procurar 
ajuda/atendimento. É importante observar se existe a presença de alguma pessoa 
que possa coibir o relato (seja familiar ou profissional do serviço), pois muitas 
crianças podem estar sendo abusadas pelos próprios acompanhantes, ou estes 
sendo coniventes.  
É necessário que neste momento, para fins de encaminhamentos e prioridades, o 
profissional confirme o tempo decorrido entre a violência sexual e a procura pelo 
atendimento (se a violência sexual aconteceu até ou após 72 horas do acolhimento). 
É importante identificar o tipo de agressão (com contato de fluído ou não), tudo isso 
para garantir agilidade para profilaxias.  
 
Todas as informações preliminares deverão ser registradas e enviadas por e-mail ou 
repassadas por telefone para o serviço que a criança ou adolescente for 
encaminhada (o), para que o menor não tenha que repetir várias vezes o fato 
ocorrido.   
 
O Atendimento Clínico 
O levantamento dos dados do abuso sexual deverá ser realizado o mais breve e 
pontual possível, considerando o momento de medo e ansiedade do indivíduo. 
Todas as informações levantadas em relação a violência sofrida, devem constar no 
prontuário do paciente. Não é papel dos profissionais emitir qualquer tipo de opinião 
própria sobre a violência, apenas descrever a história clínica.  
 
A Notificação dos Casos 
A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo território nacional 
(Portaria GM/MS nº 1.271 de 6 de julho de 2014) define que a notificação de 
violência sexual deve ser imediata (24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde. 
A notificação da violência deverá ocorrer na primeira porta de entrada do paciente.  
 
Recursos Humanos e Materiais e Equipamentos 
A equipe dos serviços de Referência para Atenção Integral às Pessoas em Situação 
de Violência Sexual, sendo: médico, clínico ou médico em especialidades cirúrgicas, 
enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e farmacêutico.  
Os materiais e equipamentos utilizados sao os mesmos do atendimento ambulatorial 
em ginecologia e osbtetrícia. Compõem os materiais para coleta de vestígios e 
exame de lesões corporais: régua, requisições específicas, rascunhos de laudos, 
termo de exibisição e cessão, swabs, tubos de sangue, frascos de urina, envelope 
de papel para armazenamento de vestimentas e/ou objetos, livro de protocolo e 
câmera fotográfica (opcional).  
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FLUXOGRAMAS PARA O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL (ATÉ E APÓS 72 

HORAS) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 

A identificação do tempo decorrido entre a violência sexual e a procura pelo 
atendimento, se torna crucial, pois é a partir desta confirmação que vai depender do 
fluxo que a criança ou adolescente seguirá entre os serviços oferecidos pelo 
município.  
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. 

   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  

 
 

1. VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 72 

HORAS 

As portas de entrada para o atendiemnto às crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual até 72 horas, nao se restringe apenas aos atendimentos 
relacionados à saúde. È importante ressaltar que a porta de entrada pode ocorrer na 
escola (educação), no âmbito das políticas de assistência social (CREAS) e nas 
delegacias. 
   No caso em que a criança ou adolescente tiver sofrido violência sexual até 72 
horas, seguirá o seguinte fluxo: 
 

1.1 PROCEDIMENTOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ÀS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES  – PORTAS DE ENTRADA 
MUNICIPAL  

 
O encaminhamento dar-se-à no prazo de até 72 horas da suspeita de 

violação/ violência sexual. A transferência será realizada através do SAMU e/ou 
pontos de atenção à saúde (UPA/CSCN/ESF/UBS/PSF), bem como através das 
Delegacias. Quando a porta de entrada nao for os serviços de saúde, as demais 
instituiçoes deverão encaminhar a vítima até o serviço mais próximo (que possua 
profissional médico). O encaminhamento não deverá ser realizado via central de 
leitos, apenas por contato telefônico. O serviço de saúde do qual o paciente será 
encaminhado enviará cópia da ficha do SINAN (anexo III) e ficha de referência e 
contrarreferência preenchida. É importante ressaltar, que o encaminhamento deverá 
ocorrer pelo profissional médico, nos casos em que as Unidades de Sáude 
(ESF/PSF e UBS) não dispozerem do profissional médico no momento do 
atendimento, a criança ou adolescente deverá ser encaminhada para  outro serviço 
de saúde (UPA ou CSCN), que dispõe deste profissional. A decisão de para onde 
encaminhar este paciente dependerá da hora e também da localização geográfica 
em que o mesmo se encontra. Neste momento é que os profissionais devem ficar 
atentos para que a pessoa não necessite repetir várias vezes o ocorrido. O 
acolhimento da pessoa em situação de violência sexual deve permear todos os 
locais e momentos de produção do cuidado. Por isso, o ideal é que no momento do 
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encaminhamento seja feita uma breve comunicação ao serviço encaminhado, que 
pode ser via telefone ou via e-mail, fazendo com que a história (fato ocorrido) nao 
precise ser contada a cada porta de entrada até chegar no hospital de referência 
(Hospital Regional do Sudoeste). A partir deste ano (2018) é que o HRS passou a 
ser o hospital de referência para as vítimas de violência sexual.  

 
 Casos de abuso sexual que envolva, exclusivamente, práticas como 

carícias nos orgãos genitais, masturbação, tentativa frustrada de 
relação sexual ou abuso sexual sem contato fisíco (assédio sexual, 
voyerismo, exibicionismo), não há indicação de encaminhamento da 
vítima ao HRS. Ressaltamos que nestes casos a vítima deverá seguir 
o fluxo de atendimento à criança e ao adolescente em situação de 
violência sexual “após 72h”. 

 
OBSERVAÇÃO: Quando o paciente for encaminhado pelas Delegacias de 
Policía, estes não necessitarão das Fichas do SINAN e  de Referência e 
Contrarreferência. Os pacientes nestes casos irão munidos até o HRS de 
encaminhamento formalizado, através de Boletim de Ocorrência (B.O), e/ou 
ofício para coleta de vestígios.  
 
 
1.2 PROCEDIMENTOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ÀS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA – 
HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE 

 
O encaminhamento dar-se-à no prazo de até 72 horas da suspeita de violação/ 
violência sexual. A transferência será realizada através do SAMU e/ou pontos de 
atenção à saúde (UPA/CSCN/ESF/UBS/PSF), bem como através das Delegacias. 
Cabe ressaltar que no caso, como a vítima é menor de idade (criança e/ou 
adolescente), deverão comparecer ao HRS munido de Boletim de Ocorrência, 
acompanhados de responsavéis ou do conselho tutelar. Caso o paciente seja 
encaminhado sem os devidos registros, os profissionais do HRS deverão realizar os 
encaminhamentos. Nos casos em que a vítima vier sem os documentos e 
acompanhada de responsavéis, estes deverão ser encaminhados à Delegacia de 
Policía Civil para a realização dos devidos trâmites legais. CONTATO DA POLICÍA 
CIVIL (46)3905-2420. O HRS poderá ainda solicitar o comparecimento da Policía 
Militar na instituição, através do 190. 

 
Sendo a equipe de enfermagem da emergência informada  do encaminhamento do 
paciente, a mesma deve chamar imediatamente o setor de Serviço Social ou 
Psiciologia (aquele que se encontrar disponível no momento) no caso de 
atendimento noturno acionar o sobreaviso .  
 
A equipe de enfermagem deverá repassar previamente a identificação do paciente 
(nome e município) para a recepção, e essa por sua vez deverá encaminhar a 
pessoa em situação de violência para a sala de acolhimento. Não havendo espaço 
para questionamentos. 
 
A recepção deverá cadastrar o paciente no GSUS, já na sua chegada. O 
acompanhante será o responsavél pelo repasse das informações junto à recepção. 
Na ausência deste, o paciente se,  em condições, fará o mesmo. 
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OBS: Em situações de demanda espontânea o paciente será recepcionado e 
encaminhado para sala de acolhimento, devendo acionar imediatamente um 
dos seguintes profissionais: Enfermeiro, Psicólogo ou Assistente Social. 

 
O ACOLHIMENTO 
 
O acolhimento deverá ser realizado pelo Serviço Social ou Psicologia (aquele que 
se encontrar disponível no momento).  
 
Informar a pessoa em situação de violência sexual ou seu responsável sobre tudo o 
que será realizado em cada etapa do atendimento e a importância de cada medida. 
Sua autonomia deve ser respeitada, acatando-se a eventual recusa de algum 
procedimento, bem como na decisão acerca do acompanhante.  

 
A ENTREVISTA  
 
A entrevista e o preenchimento da Ficha de atendimento PSVS será realizada na 
presença do médico clinico e o profissional de referência; 
 
Realizar a anamnese (tipo de violência, hora da violência, qual a relação do agressor 
com  a vítima, se o agressor fez uso de preservativo, número de agressores, última 
menstruação, uso de contraceptivo etc.);  
 
Se a agressão ocorreu no seu trajeto ou no próprio trabalho, atentar-se a orientar o 
paciente e a empresa a realizar a notificação de Acidente de Trabalho;  
 
AVALIAÇÃO E EXAMES 
 
Após acolhimento e entrevista, o paciente deverá ser encaminhado para a sala de 
exames, o qual será avaliado pelos médicos clínico e ginecologista além do 
profissional de enfermagem e que, um destes seja  preferencialmente do mesmo 
sexo  o qual o paciente se identifica. 
 
Verificar se o paciente deseja a presença do profissional de referência e se assim 
desejar o mesmo poderá acompanhar o processo na sua totalidade; 
 
Não será permitido a presença de estagiários nesse processo. 
   
SOLICITAÇÃO E COLETA DE EXAMES 
 
A coleta imediata de sangue deve ser realizada no momento de admissão da vítima 
de violação/violência sexual, sendo necessária para estabelecer a eventual 
presença de IST, HIV ou hepatites préviamente à violência sexual, bem como 
determinar as condições de saúde da vítima a fim de estabelecer parâmetros para o 
acompanhamento futuro. Entretanto, tal coleta não deve retardar o início da 
profilaxia que deve ser iniciada na sala de exames.  
 
Conteúdo vaginal: exame bacterioscópico (Clamídia, Gonococo e Trichomonas). 
Cultura para gonococo e PCR para Clamídia, se possível descrever se tem presença 
de espermatozóides no material. 
Sangue: Anti HIV; Hepatite B (HbsAG e anti Hbs); Hepatite C (anti HCV); Sífilis; 
Transaminases; 
Hemograma e ß HCG (para mulheres em idade fértil). 
Para os exames de HIV, Hepatite B e Sífilis serão realizados testes rápidos.  
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EXAMES FORENSES 
 
 Os exames laboratoriais de interesse médico legal são realizados pelo médico 
perito do IML e subsidiam a investigação e identificação do(s) agressor(es), assim 
como a elaboração de laudos periciais. São eles: 
 
Sangue da pessoa agredida (para possível posterior confronto de DNA, para 
dosagem alcoólica/toxicológica e ß HCG para mulheres em idade fértil). 
 
Urina para análise toxicológica. 
 
Swabs para pesquisa de sangue, espermatozóide e PSA (antígeno prostático 
específico),nas seguintes regiões: vagina, boca, vulva, ânus e pênis (esfregaços de 
regiões excepcionais podem ser realizados, dependendo do histórico da agressão - 
ex: swab sub-ungueal, região entre seios, interglútea, ou outras superfícies corporais 
com relato de ejaculação por parte do agressor). 
 
Realizar exame clínico e inspeção de genitais externos (sem utilização de 
instrumento como espéculo) ou exame invasivo como toque vaginal e/ou anal (se 
houver necessidade emergencial). 
 
Outros Materiais: absorvente, papel higiênico, vestes íntimas (calcinhas, cuecas, 
soutiens) e roupas em geral, ou outros produtos que possa conter material biológico 
do agressor como líquido seminal, sangue cabelo e outros.  
 
Neste caso os profissionais do serviço de saúde devem fornecer à vítima envelopes 
de papel para acondicionamento destes materiais. 
 
As amostras de exames especulares serão acondicionados em embalagem 
específica e armazenadas em geladeira própria que permanecerá  trancada até seu 
recolhimento.  
 
Estes exames de interesse Médico Legal somente poderão ser analisados pela 
Divisão de Laboratórios do IML/Curitiba ou Seções deste Instituto autorizadas. As 
normas de coleta, identificação, preservação/acondicionamento e encaminhamentos 
serão as adotadas pela Divisão de Laboratórios do IML/PR - Manual de 
Procedimento Operacional (DL/IML/Curitiba). 

 
ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (AE)  E PROFILAXIA DAS ISTs E HIV 
 
Tabela 01 -  Exames Laboratoriais 
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE Protocolo para o Atendimento ás Pessoas em Situação de Violência 
Sexual. 2018, p. 15. 

 
Indicada AE deve ser administrada o mais precocemente possível, dentro das 
primeiras 72 horas após o abuso e poderá ser administrada na Unidade de Atenção 
Primária á Saúde. A pessoa vítima de abuso sexual deve ser orientada quanto ao 
uso de preservativos nas relações sexuais subsequentes à violência até que sejam 
descartadas possíveis contaminações. 
 

. Tabela 02 - Métodos de Anticoncepção de Emergência Hormonal 

 
Método 

 
Dose 

 
Vias 

 
Posologia 

 
Levonorgestrel 

(Primeira 
escolha) 

0,75mg de 
levonorgestrel 

 
Oral 

 
02 comp. em dose 

única 

1,5mg de 
levonorgestrel 

 
01 comp. em dose 

única 

 
 

Anticonceptivos 
hormonais orais 

combinados 
(segunda 
escolha) 

0,05mg de etinil-
estradiol + 
0,25mg de 

levonorgestrel/ 
comp. 

 
 
 

Oral 

 
02 comp. 12/12 hs (total 

de 04 comp.) 

0,03mg de etinil-
estradiol + 
0,15mg de 

levonorgestrel/ 
comp. 

 
04 comp. 12/12 hs (total 

de 08 comp.) 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 
Sexual contra Mulheres e Adolescentes: Norma Técnica, 2012. 
 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
 

  
Admissão 

 
2 Semanas 

 
6 Semanas 

 
3 

Meses 

 
6 Meses 

Conteúdo 
Vaginal 

     

Sífilis      
Anti-HIV      

Hepatite B 
(HbsAg) 

     

Hepatite C      
Hemograma, 
glicose, ureia, 

creatinina, 
TGO, TGP, 
bilirrubinas 
diretas e 
indiretas 

Se uso 
profilático de 
medicação 

antirretroviral 

Se uso 
profilático de 
medicação 

antirretroviral 

   

ß HCG  Repetir Obs: 
poderá ser 

realizado nas 
unidades de 

atenção 
primária de 

saúde. 

   

  
Admissão 

 
2 Semanas 

 
6 Semanas 

 
3 

Meses 

 
6 Meses 

Conteúdo 
Vaginal 

     

Sífilis      
Anti-HIV      

Hepatite B 
(HbsAg) 

     

Hepatite C      
Hemograma, 
glicose, ureia, 

creatinina, 
TGO, TGP, 
bilirrubinas 
diretas e 
indiretas 

Se uso 
profilático de 
medicação 

antirretroviral 

Se uso 
profilático de 
medicação 

antirretroviral 

   

ß HCG  Repetir Obs: 
poderá ser 

realizado nas 
unidades de 

atenção 
primária de 

saúde. 
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Considerando a ampla gama de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a 
profilaxia pós-violência sexual contemplará os agravos mais prevalentes, de 
repercussão clínica de relevância e está indicada em situações de exposição com 
risco de transmissão, mesmo não sendo observadas lesões. Nos casos de abuso 
crônico ou quando houver uso de preservativo durante todo o crime sexual, a 
profilaxia de ISTs não virais não está recomendada, porém, a avaliação deverá ser 
individualizada.  
 
 
Tabela 03 - Profilaxia das ISTs Não Virais em Vítimas de Violência Sexual 

 
 
 

IST 

 
 
 

Medicação 

Posologia 

Adultos e 
adolescentes 
com mais de 

45Kg, incluindo 
gestantes 

Crianças e 
adolescentes com 

menos de 45Kg 

Sífilis Penicilina G 
benzatina 

2,4 milhões UI, 
IM, (1,2 milhão UI 
em cada glúteo) 

50 mil UI/kg, IM, dose 
única (dose máxima 
total: 2,4 milhões UI) 

Gonorreia Ceftriaxona 500mg, 1 
ampola, IM, dose 

única 

125mg, IM, dose única 

Infecção por 
Clamídia 

Azitromicina 500mg, 2 
comprimidos, VO, 
dose única (dose 

total 1g) 

20mg/kg peso, VO, 
dose única (dose 
máxima total 1 g) 

Tricomoníase Secnidazol* 1g, 2 
comprimidos VO, 
dose única (dose 

total 2g) 

15mg/kg/dia, divididos 
em 3 doses/dia, por 7 

dias (dose diária 
máxima 2g) 

 

Notas: Em indivíduos com história comprovada de hipersensibilidade aos 
medicamentos acima, deve-se utilizar drogas alternativas. Para maiores 
informações, consulte o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Infecções 
Sexualmente Transmissíveis”, disponível no link: 
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDT_IST_CP.pdf  
 
A administração profilática do metronidazol e das alternativas pode ser postergada 
ou evitada em casos de intolerância gastrointestinal conhecida ao medicamento. 
Também deve ser postergada nos casos em que houver prescrição de 
contracepção de emergência e de profilaxia antirretroviral.  
 
*Não poderá ser utilizado no primeiro trimestre de gestação. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Infecções Sexualmente 
Transmissíveis Relatório de Recomendação, 2015 
 

Hepatites Virais 
 

A Imunoglobulina Humana Anti- Hepatite - IGHAHB poderá ser administrada em até, 
no máximo, 14 dias após a violência sexual, mas recomenda-se aplicação nas 
primeiras 48 horas após a violência nos casos de não imunização, esquema vacinal 
desconhecido ou incompleto das vítimas e não deve estar condicionada a coleta e 
análise de exames. A primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser 
administrada na ocasião do atendimento e as doses posteriores realizadas nas 
unidades de atenção primária. V 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDT_IST_CP.pdf
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Vacina anti-Hepatite B: aplicar IM em deltóide - 0, 1 e 6 meses após a violência 
sexual. 
 
Nos casos de violência sexual em gestantes: vacinar o recém-nascido (RN) o 
mais precocemente possível (nas primeiras 12 a 24 horas de vida) associar IGHAHB 
em grupos musculares separados - esquema 0, 1 e 6 meses. Prematuros com idade 
gestacional menor que 33 semanas ou 2000 g deverão receber dose vacinal extra 
com dois meses de idade: esquema 0, 1, 2 e 6 meses. A gestação não contraindica 
a imunização com vacina ou soro, em qualquer idade gestacional. 
 
HIV 
 
A profilaxia ARV (antirretroviral) do HIV é considerada abordagem protocolar de 
emergência nos casos de violência sexual com contato de fluidos do agressor e 
deve ser iniciada idealmente nas primeiras 02 horas, ou, no máximo em 72 horas 
(após este intervalo não existem evidências para a indicação) e o esquema 
terapêutico deve ser mantido por quatro semanas consecutivas.  
Nos casos de abuso crônico, com exposição repetida ao mesmo agressor, a 
profilaxia não está indicada, devido às possibilidades de contaminação já terem 
ocorrido.  
 
Prescrever em duas vias, formulário próprio, o qual encontra-se disponível na 
INTRANET – pasta formulário – pasta Atendimento à Pessoa em Situação de 
Violência. (anexo II) 
 
Tabela 04 - Recomendações de Profilaxia para HIV Pós-Violência Sexual 

Recomendada Violência sexual 
ocorrida em menos de 
72 horas, sem uso de 
preservativo, via anal 

e/ou vaginal, com 
ejaculação. 

A falta de médico 
infectologista no momento do 
atendimento emergencial à 
vítima de abuso sexual não 

deve protelar o início da 
quimioprofilaxia. 

Individualizar decisão Penetração oral com 
ejaculação. 

Avaliar presença de lesões em 
mucosa oral, conhecimento do 
status sorológico do agressor 
e desejo da vítima em receber 

a profilaxia. 

Não recomendada Penetração oral sem 
ejaculação. 

 

Não recomendada Uso de preservativo 
durante toda agressão 

sexual. 

 

Não recomendada Agressor sabidamente 
HIV negativo. 

Ver Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para 
Profilaxia Antirretroviral Pós-

Exposição de Risco à Infecção 
pelo HIV/MS, 2015. 

Não recomendada Abuso sexual sofrido há 
mais de 72 horas. 

Avaliação para 
acompanhamento clínico e 
laboratorial e prevenção de 

outros agravos. 

Não recomendada Abuso crônico pelo 
mesmo agressor. 

Mas é necessário interromper 
o ciclo de agressão, avaliar o 

contexto e individualizar a 
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indicação da profilaxia. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE: Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 
Sexual contra Mulheres e Adolescentes: Norma Técnica; 2012. MINISTÉRIO DA SAÚDE: Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção 
pelo HIV, julho de 2015. Adaptado por SESA/SAS/DEPS, agosto de 2015. 
 
 

ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO 

TDF- Tenofovir 300 mg 
3TC- Lamivudina 300mg 
DTG- Dolutegravir 50 mg 
 
Tabela 05 - Apresentações e Posologias de Antirretrovirais Preferenciais para 
PEP 

Medicamento Apresentação Posologia 

TDF(a) + 3TC  
Comprimido coformulado 

(TDF 300mg + 3TC 
300mg) Na 

indisponibilidade da 
apresentação 
coformulada: 

Comprimido TDF 300mg 
+ Comprimido 3TC 

150mg 

 
1 comprimido VO 1x/dia Na 

indisponibilidade da 
apresentação coformulada: 
1 comprimido VO 1x/dia + 2 

comprimidos VO 1x/dia 

DTG Comprimido DTG 50mg 1 comprimido VO 1x/dia 
Fonte: DIAHV/SVS/MS. (a)Não indicado para pessoa exposta com insuficiência renal aguda. 

 
Tabela 06 - Esquema para PEP em Crianças e Adolescentes de Acordo com a 
Faixa Etária 

Faixa Etária Esquema Preferencial Medicações Alternativas 

0 - 14 dias AZT + 3TC + NVP(a) - 

14 dias - 2 anos AZT + 3TC + LPV/r Impossibilidade de uso de 
LPV/r: NVP 

2 anos - 12 anos AZT + 3TC + RAL Impossibilidade de uso RAL: 
LPV/r 

Acima de 12 anos seguir as recomendações para adultos. 
Fonte: DIAHV/SVS/MS. (a)Consultar também o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticos para 
Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes”, disponível em www.aids.gov.br/pcdt 

 
Tabela 07 -  Esquema para PEP em Crianças e Adolescentes de Acordo com a 
Faixa Etária 

Faixa Etária Esquema Preferencial Medicações Alternativas 

0 - 14 dias AZT + 3TC + 
NVP(a) 

- 

14 dias - 2 anos AZT + 3TC + LPV/r Impossibilidade de uso de 
LPV/r: NVP 

2 anos - 12 anos AZT + 3TC + RAL Impossibilidade de uso RAL: 

ESQUEMA PREFERENCIAL PARA PEP- PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO 
 

 
TDF + 3TC + DTG 

A duração da PEP é de 28 dias. 
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LPV/r 

Acima de 12 anos seguir as recomendações para adultos 
Fonte: DIAHV/SVS/MS. (a)Consultar também o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticos para 
Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes”, disponível em www.aids.gov.br/pcdt 
 

Tabela 08 -  Posologia das Medicações ARV na População Pediátrica 

Raltegravir (RAL) 

10kg a < 14kg: 75mg 12/12h  
14kg a < 20kg: 100mg 12/12h  
20kg a < 28kg: 150mg 12/12h  
28kg a < 40kg: 200mg 12/12h 
 ≤ 40kg: 300mg 12/12h 

Zidovudina (AZT) 

até 4kg: 4mg/kg/dose 12/12h  
4kg a 9kg: 12mg/kg 12/12h  
9kg a 30kg: 9mg/kg 12/12h (dose máxima 150mg 12/12h)  
≥ 30kg: 300mg 12/12h 

Lamivudina (3TC) 

RN: 2mg/kg 12/12h  
4mg/kg de 12/12h (dose máxima 150mg 12/12h) 

Lopinavir / ritonavir (LPV/r) 

Solução oral: 80/20mg/ml  
≥ 14 dias a 28 dias: 300mg/75mg/m² 12/12h  
1 mês a 6 meses: 1ml 12/12h  
6 a 12 meses: 1,5ml 12/12h  
1 a 3 anos: 2ml 12/12h  
3 a 6 anos: 2,5ml 12/12h  
6 a 9 anos: 3ml 12/12h 
9 a 14 anos: 4ml 12/12h  
Comprimido Infantil: 100mg/25mg  
10kg a 13,9kg: 2cp de manhã e 1 à noite 
 14kg a 19,9 kg: 2cp de manhã e 2 à noite  
20kg a 24,5kg: 3cp de manhã e 2 à noite  
25kg a 29,5kg: 3cp de manhã e 3 à noite  
> 35kg: 400mg/100mg de 12/12h 

Nevirapina (NVP) - uso neonatal 

Peso de nascimento 1,5 a 2kg: 8mg (0,8ml)/dose 12/12h  
Peso de nascimento > 2kg: 12mg (1,2ml)/dose 12/12h  
Peso de nascimento < 1,5kg: não usar NVP  
14 dias a 8 anos: 200mg/m² 1x/dia por 14 dias, depois: 200mg/m² 12/12h 
Fonte: DIAHV/SVS/MS. 

 
 
 
 
 
Tabela 09 -  Esquema Preferencial de ARV e Medicações Alternativas para PEP 
em Gestantes 

Fonte: DIAHV/SVS/MS. (a)O RAL está indicado a partir de 14ª semana de gestação (b)Em caso de 
gestação com menos de 14 semanas, recomenda-se o uso do ATV/r. 

Esquema Preferencial Medicações Alternativas 

TDF + 3TC + RAL(a) impossibilidade de TDF: AZT  
impossibilidade de RAL(b) : AVT/r 
impossibilidade de RAL e ATV/r: DRV/r 

http://www.aids.gov.br/pcdt
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Tabela 10 - Apresentações e Posologias de ARV Preferenciais para PEP em 
Gestantes 

Medicamento Apresentação Posologia 

TDF + 3TC Comprimido 
formulado (TDF 300mg + 

3TC 300mg) Na 
indisponibilidade da 

apresentação 
coformulada: 

Comprimido TDF 300mg 
+ Comprimido 3TC 

150mg 

1 comprimido VO 1x/dia 
Na indisponibilidade da 

apresentação 
coformulada: 1 

comprimido VO 1x/dia + 
2 comprimidos VO 1x/dia 

RAL Comprimido RAL 400mg 1 Comprimido VO 2x/dia 
Fonte: DIAHV/SVS/MS 

 
OBS: encaminhar para observação, afim de aguardar resultado dos exames, se 
possível alocar em isolameto, caso contrário, alocar em leito disponível. 
 

ABORDAGEM DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DOS EXAMES  
 
Após resultados de exames, se não houver indicação clínica de internamento, liberar 
alta; 
 
Caso o paciente permaneça internado, dar-se-à continuidade ao acompanahmento 
multidisciplinar; 
 
Preencher guia de referêcia e contra-referencia  no pós alta -  ECO-AR.  
 
Se uso profilático de medicação antirretroviral, o acompanhamento e continuidade 
do tratamento deverá ser realizado na Atenção Primária em Saúde. Devendo estas 
informações estarem contidas na Ficha de Referência e Contrarreferência. 
 

 
A Contrarreferência irá subsidiar a continuidade do cuidado na rede de atendimento 
do município de origem.  
 
Na necessidade de transporte até a Policía a solicitação ficará sob responsabilidade 
do profissional referência. 
 
 
O papel dos profissionais de saúde é de prevenir, atender e notificar. Não cabe 
a esses profissionais investigar a situação de violência. 
 

1.3 PROCEDIMENTOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ÀS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES PÓS ALTA HOSPITALAR 

 
A criança agredida sexualmente, após ser atendida em situação emergencial no 
hospital, deverá ser encaminhada para continuidade do cuidado em uma Unidade de 
atenção primária à saúde (HRS enviará a ficha de contrarefência para uma pessoa 
responsável na Secretaria Municipal de Saúde e esta encaminhará a mesma ao 
território pelo qual o paciente pertence),  ou outro serviço da rede de atenção à 
saúde conforme a necessidade apresentada. Neste contexto é importante o 
atendimento individual e familiar.  
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O atendimento psicológico às vítimas de violência, na modalidade de psicoterapia 
clínica continuada quando necessária, será oferecida pelo serviço de saúde mental 
do município, no âmbito do SUS.  
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. Nestes casos, o encaminhamento a este serviço deve ser 
relaizado.  

Nos casos em que ocorrer diagnóstico de gravidez decorrente da violência sexual e 
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. 

O trâmite 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. 

Nos casos em que a mulher não queira dar continuidade na gravidez que foi 
decorrente de violência sexual, 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). 

O tratamento dos casos de HIV positivo será realizado no SAE/CTA do município.  
Fluxograma para o atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência 
sexual, anexo I.  

É importante ressaltar que o vínculo com a atenção primária deve 
permanecer após alta hospitalar.  

2. VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES APÓS 72 

HORAS 

As portas de entrada para o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual após 72 horas, nao se restringe apenas aos atendimentos 
relacionados à saúde. È importante ressaltar que a porta de entrada pode ocorrer na 
escola (educação), no âmbito das políticas de assistência social (CREAS) e nas 
delegacias. 
No caso em que a criança ou adolescente tiver sofrido violência sexual após 72 
horas, seguirá o seguinte fluxo: 
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2.1  PROCEDIMENTOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL APÓS 72 
HORAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  – PORTAS DE ENTRADA 
MUNICIPAL  
 

Independentemente de qual seja a porta de entrada da criança ou adolescente 
vítima de violência sexual após 72 horas, as mesmas devem ser acolhidas e a 
família/responsável deve receber  orientações e encaminhamentos adequados. Por 
isso se torna de fundamental importância, conseguir identificar no momento da 
acolhida da vítima o tempo decorrido da violência sexual, pois isso define os 
encaminhamentos subsequentes.  
Se a porta de entrada nao for uma instituição de saúde, a vítima deve ser 
encaminhada a uma Unidade de Saúde (ESF/PSF ou UBS), pois a mesma terá que 
realizar investigação de ISTs (realização de exames), profilaxias (quando for o caso), 
notificação compulsória de violência (Ficha do SINAN) e agendamento para 
atendimento psicológico, encaminhamento ao CREAS e demais serviços da rede, 
conforme necessidade do caso. O Conselho Tutelar deve ser acionado 
obrigatoriamente, pois trata-se de abuso sexual em menor de idade.  
É importante ressaltar que para os casos de violência sexual após 72 horas, a 
orientação para que as informações da violência sejam repassadas por telefone ou 
e-mail antes de encaminhar ao próximo serviço, também sao válidas, evitando que a 
pessoa repita por várias vezes a história.  
Além do mais, se ocorrer gravidez em decorrência da violência, ou diagnóstico de 
ISTs, a continuidade do cuidado se dará na atenção primária à saude.  
Não é possível estabelecer com exatidão, o tempo limite para a introdução da 
profilaxia das ISTs não virais em situação de violência sexual, ao contrário da 
profilaxia para infecção pelo HIV, que é 72 horas. Estas situações devem ser clínica 
e individualmente avaliadas. A pessoa que procura atendimento após 72 horas do 
abuso deverá ser atendida pela Unidade de Atenção Primária em Saúde e realizar 
os exames de investigação de ISTs/HIV e atualização do seu estado vacinal no 
primeiro atendimento. O atendimento psicológico às vítimas de violência, na 
modalidade de psicoterapia individual ou coletiva, deverá ser oferecido pelos serviço 
de saúde mental do município, no âmbito do SUS.  
 
OBSERVAÇÃO: nos casos de que o primeiro atendmento ocorreu após 72 horas da 
violência sexual a vítima NÃO PRECISA SER ENCAMINHADA AO HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA – HRS.  
 

 Casos de abuso sexual que envolva, exclusivamente, práticas como 
carícias nos orgãos genitais, masturbação, tentativa frustrada de 
relação sexual ou abuso sexual sem contato fisíco (assédio sexual, 
voyerismo, exibicionismo), não há indicação de encaminhamento da 
vítima ao HRS. Ressaltamos que nestes casos a vítima deverá seguir 
o fluxo de atendimento à criança e ao adolescente em situação de 
violência sexual “após 72h”. 
 

O Fluxo de Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual após 
72 horas, está no Anexo II. 
 

CONTINUIDADE DO CUIDADO 

A pessoa agredida sexualmente, após ser atendida em situação de emergência no 
hospital, deverá ser encaminhada para continuidade do cuidado em uma unidade de 
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atenção primária à saúde, ou outro serviço da rede de atenção à saúde ou outro 
serviço da rede de atenção à saúde conforme a necessidade apresentada.  
Entre os atributos da atenção primária estão a longitudinalidade e integralidade do 
cuidado, a focalização na família e a orientação comunitária.  
É fundamental que cada equipe da atenção primária discuta os casos e garanta a 
continuidade do cuidado ao paciente.  
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ANEXO I- Fluxograma para o atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência 

sexual até 72h1  

 
Última atualização: 07/10/2018
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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). 
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ANEXO II – Fluxograma do atendimento à criança a ao adolescente vítima de violência sexual 
após 72 hs1 em Francisco Beltrão - PR 
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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 à saúde, são responsáveis pelo atendimento e acolhimento das vítimas. 
Quando estes, não forem a porta de entrada, as demais instituições devem encaminhar os pacientes 
para uma rede de atenção primária.  

3.Não é possível estabelecer com exatidão, o tempo limite para a introdução da profilaxia das ISTs não 
virais em situação de violência sexual, ao contrário da profilaxia para infecção pelo HIV, que é 72 horas. 
Estas situações devem ser clínica e individualmente avaliadas. A pessoa que procura atendimento após 
72 horas do abuso deverá ser atendida pela Unidade de Atenção Primária em Saúde e realizar os 
exames de investigação de ISTs/HIV e atualização do seu estado vacinal no primeiro atendimento. O 
atendimento psicológico às vítimas de violência, na modalidade de psicoterapia individual ou coletiva, 
deverá ser oferecido pelos serviços de saúde, no âmbito do SUS.  

4.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. 

O trâmite 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. 

5.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). 

6.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. 

Observações: 

- A Ficha de Notificação de Violência do SINAN deve ser preenchida na entrada da instituição de 
Saúde.  
- A interrupção da gravidez será realizada nos hospitais de referência das Macrorregiões de Saúde 
conforme pactuações estabelecidas. 
- O tratamento dos casos dos casos de HIV positivo será realizado nos SAE´s, conforme Protocolo do 
Ministério da Saúde. 

 
Última atualização: 07/10/2018 
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ANEXO III – Ficha de Notificação de Violência Interpessoal / Autoprovocada (SINAN) 
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