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Risco de pegar zika nas 
Olimpíadas é menor que o de 

estupro, diz professor da USP
“O risco de uma mulher ser 
infectada pelo vírus da zika 

durante as Olimpíadas no Rio de 
Janeiro é 15 vezes menor do 

que o de ser estuprada. No 
caso dos homens, o risco 

é menor do que o de ser morto 
por um tiro”.

(O Estadão/ jun/16)



Criado em 2014 - Departamento de Ações em Saúde (DAS), Centro Estadual

de Vigilância em Saúde (CEVS), Secretaria Especial de Saúde Indígena

(Sesai);

Relevância epidemiológica;

Necessidade de saúde da população;

Publicação de normativas do Ministério da Saúde;

Necessidade de organização das redes de atenção à saúde e

para pessoas em situação de violência sexual.

linha de cuidado nos municípios gaúchos.

Grupo de Trabalho/Atenção às Pessoas em Situação de Violências 
Secretaria Estadual  de Saúde/ RS





100,00/pessoa atendida
Procedimento: 0301040052 – Atendimento Multiprofissional Para Atenção às 

Pessoas em Situação de Violência Sexual 



 Fomentar a implementação de serviços de referência para atenção integral

às pessoas em situação de violência sexual, considerando a regionalização

e humanização da assistência (Meta PES 2016-2019);

 Fomentar a implementação de serviços de referência para a interrupção de 

gravidez nos casos previstos em lei, considerando a regionalização e 

humanização da assistência (Meta PES 2016-2019); 

 Promover a implementação da Linha de Cuidado para Pessoas em Situação 

de Violência nos municípios Gaúchos. d

 Conhecer os fluxos e os serviços da rede que realizam assistência nos 
casos de violência sexual nos municípios do RS (mapeamento);

Objetivos do GT



Fragilidade técnica dos profissionais para 

atuar junto às pessoas em situação de VS;

Desconhecimento de profissionais e  

gestores/as  sobre indicadores de VS e a 

necessidade de saúde da população;

Inexistência de fluxos e serviços em saúde 

para o cuidado das pessoas em situação 

de VS

PRODUÇÃO TÉCNICA

Mapeamento: algumas considerações



I Edição do Miniestágio
Curso de Imersão em Serviços de Referência 
Violência Sexual

Porto Alegre: 07 a 10 
dezembro de 2015

Colaboradores:

HMIPV;

HNSC;

HF



II Edição do Miniestágio
Curso de Imersão em Serviços de Referência 
Violência Sexual

Porto Alegre: 27 a 30 
junho de 2016

Colaboradores:

HMIPV;

HNSC;

HF



Projeto de capacitação e
implementação de serviços para
o atendimento à violência
sexual e interrupção da
gestação nos casos previstos
em lei nos hospitais
universitários brasileiros

Secretaria Estadual de Saúde

Hospital Universitário de Santa 
Maria - HUSM

Hospital São Vicente de Paulo 
de Passo Fundo 

2016



Apoio técnico as CRS, municípios e estabelecimentos de saúde -planejamento, 

execução e avaliação de ações - acesso e a continuidade do cuidado das 

pessoas em situação de violências;

Oficinas temáticas: Atenção Básica e Violências: Orientações, Cuidado e 

possibilidades de enfrentamento; Notificação de violência; Profilaxias em 

situações de violência;

Parcerias intra e intersetoriais;

Formação Profissional – campo de prática da residência ESP (Gestão de 

Políticas Púbicas/Violência).

Ações do GT



Participação no Fórum Aborto Legal do RS:

2 Colóquios sobre Aborto Legal;

1ª conferência Estadual de Saúde das 

Mulheres do RS: Garantir o cumprimento da 

legislação que trata do aborto nos casos 

previstos em lei, bem como o cumprimento 

das Normas Técnicas de Prevenção e 

Tratamento de Agravos resultantes da 

Violência Sexual contra Mulheres, 

Adolescentes com Atenção Humanizada ao 

Abortamento.

MPF/RS - Inquérito Civil sobre não garantia 

do direito ao aborto legal: Parceria MPF, 

MPE, SES e SMS Porto Alegre.  



Protocolo Orientativo Aos Serviços de 

Referência para Atenção Integral às Pessoas 

em situação de Violência Sexual e o Direito à 

Interrupção da Gravidez Previsto em Lei

“O abortamento é Direito da Mulher! 

O Código Penal não exige qualquer 

documento para a prática do abortamento 

e a mulher violentada não tem o dever 

legal de noticiar o fato à polícia”.

“Em caso de omissão, o(a) médico(a) 

e/ou a instituição podem ser 

responsabilizados(as) por eventuais danos 

que a mulher venha a sofrer”.



Não é necessário autorização judicial e/ou BO para realizar o aborto legal!

Regionais com Hospitais Cadastrados para Interrupção da Gestação – Aborto Legal 

3 CRS com referência





Regionais com Hospitais Cadastrados como Referência para Atenção às Pessoas em Situação de 
Violência Sexual 

10 CRS com 
referência

9 CRS sem 
referência





Lei 12.845/2013
Dispõe sobre o atendimento 
imediato, obrigatório em todos os 
hospitais integrantes da rede do 
SUS às vítimas de violência sexual

Violência sexual é “qualquer forma de 

atividade sexual não consentida”







Contatos:
saudedamulher@saude.rs.gov.br
gisleine-silva@saude.rs.gov.br  
(51) 3288 5903


