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NÃO 

SIM 

NÃO 

Porta de Entrada: 
Demais Instituições 

Comunicação obrigatória 

ao Conselho Tutelar  

Consulta de retorno para acompanhamento e resultado de 

exames na atenção primária 

Tratamento IST/AIDS; 
Encaminhamento ao SAE, 
se for o caso. 

- Pré-natal na UAPS; 
- Verificar interesse da 
mãe em ficar com a 
criança ou encaminhar 

para adoção4.  

- Atendimento 
multiprofissional; 
- Encaminhamento ao 
Serviço de Referência para 

Interrupção da Gravidez5. 

Porta de Entrada: 

Serviço de Saúde2 

SIM 

Mantém vínculo com a UAPS e CREAS para acompanhamento clínico e psicológico, 

e sob proteção dos demais serviços da rede, conforme necessidade de cada caso 6 

 

SIM Diagnóstico 
de gravidez? 

 

Deseja dar 
continuidade 
a gravidez? 

Diagnóstico 
de IST/AIDS? 

 

NÃO 

Orientações/encaminhamentos 
sobre a denúncia da violência 
sexual/ encaminhamento para 
atenção primária 

Realização de exames laboratoriais e profilaxias na atenção 

primária à saúde e atendimento psicológico3 

Fluxograma para o atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência sexual 
após 72h1 em Francisco Beltrão 

 



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. 
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