
Seminário Estadual: 
Construindo Redes de Atenção à Saúde das 
pessoas em Situação de Violência Sexual



Contextualização:

❏ Grupo de Trabalho  “Atenção às pessoas em Situação de Violência” 
(GTAPSV);

❏ Apoio aos municípios para implementação da Linha de Cuidado
❏ Ações:

❏ Miniestágio;
❏ Oficina de Atenção Básica e Violência;
❏ Notificação de Violência;
❏ Profilaxias em Situação de Violência;

❏ Elaboração de Material Educativo;



Guia de atendimento em saúde às pessoas em 
Situação de Violência sexual



❏ Lei Federal 12.845, 1º de agosto de 2013: 
Dispõe sobre obrigatoriedade de atendimento emergencial e 
multidisciplinar pelos Hospitais do SUS;

❏ Definição de violência Sexual:qualquer forma de atividade 
sexual não consentida;

❏ Não é necessário B.O para atendimento;
❏ Intervenção dos serviços de Saúde;



Rede de Cuidado



❏ Estratégia que visa garantir a integralidade da Atenção;
❏ Início do primeiro contato;

❏ O Acolhimento não é somente um espaço ou um local,mas um 
posicionamento ético; 

❏ Pode acontecer em qualquer ponto de atenção à saúde;



❏ O diagnóstico, 
tratamento, cuidados e 
profilaxias de acordo 
com o nível de atenção;

❏ Todos os Hospitais 
devem realizar 
atendimento 
emergencial,conforme 
Lei;



❏ Comunicação em Saúde;
❏ Compulsória para os 

trabalhadores de saúde;
❏ Identificação;
❏ Não é denúncia policial;
❏ Outros serviços da rede 

Intersetorial podem notificar;
❏ Encaminhamento da Ficha;
❏ 24 horas;
❏ Crianças e idosos;



❏ Introdução das profilaxias não virais a avaliação deve ser 
clinica;

❏ Profilaxia para infecção pelo HIV em até 72 horas;
❏ Procura  por atendimento após 72 horas: realizar exames 

ISTs\HIV e atualização do estado vacinal no 1ºatendimento;
❏ A anticoncepção de emergência deve ser prescrita a todas as 

mulheres, adolescentes e homens Trans expostas(os) à 
gravidez ;

❏ Em caso de abuso crônico com exposição repetida a profilaxia 
não está indicada;



❏ A interrupção da Gravidez resultante de ESTUPRO é 
legalmente permitida até a 20ª semana (ou até a 
22ªsemana quando o feto pesar menos de 500g);

❏ NÃO é necessário B.O e\ou autorização judicial bastando 
o desejo da mulher;

PORTARIA Nº 1.508/GM DE 1º DE 
SETEMBRO DE 2005.
Dispõe sobre o Procedimento de Justificação e 
Autorização da Interrupção da Gravidez nos 
casos previstos em lei, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde- SUS.



❏ Os serviços de saúde 
devem acolher a 
pessoa que sofreu 
violência e 
encaminhá-lo para o 
hospital que realiza o 
procedimento;



❏ Fatores de vulnerabilidade que potencializam as possibilidades de 
violência;

❏ Violência institucional (questões étnicos-raciais; orientação sexual e 
identidade de gênero; diferentes modos de “viver”...)

❏ Princípio da equidade-Políticas de Saúde específicas;
❏ Atenção humanizada e acolhedora para evitar novas situações de 

violência;





❏ Contatos:

Drean da Costa- 
Psicólogo e Sanitarista 
Trabalhador da Rede de Saúde  Mental de Viamão 

 Email:dreandacosta@gmail.com

Poala Vettorato- 
Especialista em Saúde
Coordenação Estadual de Atenção 
Básica-SES\DAS\RS
Email:poala-vettorato@saude.rs.gov.br

Obrigada pela Atenção!
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