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1. INTRODUÇÃO 
 

   A Organização Mundial de Saúde em seu Relatório sobre a Violência e Saúde 
(1) alerta os países a respeito da importância das violências no adoecimento e morte 

em especial das mulheres que sofrem violência seja ela física, sexual, psicológica, 

moral ou patrimonial. 

De acordo com a Constituição Federal, com a Lei 8.080 de 1990(2), Lei 

Orgânica da Saúde, e com as demais políticas em desenvolvimento, a saúde é um 

direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo que o acesso às ações e aos 

serviços seja universal e igualitário. 

Este protocolo, especificamente, prevê o atendimento às vítimas de violência 

SEXUAL, uma vez que contém fluxos de atendimento e profilaxias para tais casos. 

Por convenção nas unidades de saúde do município de Bauru, o pediatra atende 

pacientes com idade até 14 anos, 11 meses e 29 dias, os demais serão atendidos 

pelo plantonista de Clínica médica. 

Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real 

ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.(4), portanto, todos os casos 

de VIOLÊNCIA devem ser acolhidos e notificados pelos profissionais de saúde. 

Em relação aos casos de violência contra a mulher, a Lei 11.340/2006 Inciso 

III, Art 7º Cap. II diz que: A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 

ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou 

anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Está disponível o Formulário 

nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher: 

https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/conteudo/arquivo/2019/07/ab16d15c52f36a7942da171e930432bd.pdf

, que poderá ser preenchido oportunamente nas unidades de saúde para nortear o 

atendimento. 

Para crianças e adolescentes é obrigatório realizar a ESCUTA 

ESPECIALIZADA (Anexo I). De acordo com a Lei 13.431 Art. 7: A escuta 

especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança 

ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao 

necessário para o cumprimento de sua finalidade. 

 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/07/ab16d15c52f36a7942da171e930432bd.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/07/ab16d15c52f36a7942da171e930432bd.pdf
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2. OBJETIVO  
 

1. Prestar o melhor e mais sigiloso atendimento à vítima. 

2. Subsidiar os profissionais quanto à leis, fluxos, normas e protocolos oficiais. 

 

3. ACOLHIMENTO 
 

O acolhimento é elemento importante para a qualidade e humanização da 

atenção. Por acolher entenda-se o conjunto de medidas, posturas e atitudes dos (as) 

profissionais de saúde que garantam credibilidade e consideração à situação de 

violência. 

Ele deve ser realizado pelo primeiro profissional de saúde que atender e 

ouvir a queixa, com a finalidade de não expor a vítima à repetição do fato. A 

humanização dos serviços demanda um ambiente acolhedor e de respeito à 

diversidade, livres de quaisquer julgamentos morais. Isso pressupõe receber e 

escutar, com respeito e solidariedade, buscando-se formas de compreender suas 

demandas e expectativas; 

Deverá ser realizado por todos os profissionais de saúde, com postura 

profissional ética, prezando por princípios como o respeito à dignidade da pessoa, a 

privacidade, confidencialidade e sigilo; Todos os profissionais de saúde têm 

responsabilidade na atenção às pessoas que se encontram nessa situação e devem 

saber orientá-lo. 

As vítimas de violência sexual devem ser informadas sobre seus direitos e 

todas as etapas que serão realizadas no atendimento, respeitando suas decisões 

sobre os procedimentos que poderão ser realizados, acatando-se a eventual recusa 

de algum procedimento; 

É importante salientar que existem inúmeras situações e tipos de violência e 

caberá ao profissional prestar o melhor atendimento à vítima e, portanto, TODAS as 

unidades de saúde devem realizar o acolhimento, escuta especializada (anexo I – 

para crianças e adolescentes) e notificação (anexo II) em situação de violência.  

Ao identificar casos de violência sexual, realizar os testes rápidos (profissional 

capacitado), emitir laudos (anexo III), teste rápido de gravidez. Quando a vítima 

estiver na atenção primária em saúde (APS), encaminhar às unidades de referência 

ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima para administração de 

medicamentos do PEP=Post-Exposure Prophylaxis (p.7) e/ou avaliação médica. Ver 

apêndices 1 e 2 deste protocolo para crianças e adolescentes) 
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 É importante salientar que a vítima NÃO aguarde novamente na sala de espera 

da UPA, mas sim ter atendimento preferencial e, portanto, a unidade deve fazer 

contato prévio ao encaminhar a(o) paciente. (Ver lista de contatos Anexo IV). 

Contribuir para a reestruturação emocional e social da vítima é 

um componente importante que deve ser observado por todos os membros da equipe 

de saúde, em todas as fases do atendimento. O atendimento psicológico para 

superação da violência sofrida deve ser iniciado o mais breve possível, mantido 

durante todo o período de atendimento e pelo tempo que for necessário;  

 

4. NOTIFICAÇÃO 

A notificação das violências tem como instrumento de coleta a “Ficha de 

Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências”, 

composta por um conjunto de variáveis e categorias que retratam, minimamente, o 

perfil das violências perpetradas, principalmente contra as mulheres e adolescentes, a 

caracterização das pessoas que sofreram violências e dos(as) prováveis autores(as) 

de agressão.  

Os dados coletados por meio desta ficha são processados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) – Anexo II, que serão enviados ao 

Departamento de Saúde Coletiva (DSC): 

Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e 

adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e 

autoridades competentes (Delegacias de Proteção da Criança e do Adolescente e 

Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei no 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta ficha atende ao Decreto-Lei no 5.099 de 

03/06/2004, que regulamenta a Lei no 10.778/2003, que institui o serviço de 

notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 19 da Lei no 

10.741/2003 que prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos 

contra idoso são de notificação obrigatória 

A notificação destaca-se pela importância no papel estratégico no 

desencadeamento de ações de prevenção e proteção, além de ser fundamental nas 

ações de vigilância e monitoramento da situação de saúde relacionada às violências. 

5. PROFILAXIA 

A profilaxia pós exposição de risco a infecções por ISTs, HIV, Sífilis, Hepatite 

virais e gravidez consiste no atendimento qualificado e no uso de medicamentos e 

imunização para reduzir o risco de adquirir patologias; 

A prevalência de IST em grávidas que sofreram abuso sexual é maior quando 

comparada a não expostas a este tipo de violência; 
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Todas as medicações deverão estar no prontuário eletrônico como forma de 

registro das condutas para continuidade do tratamento entre os demais setores. E as 

cópias devem ser entregues às vítimas. 

5.1.  ANTIRETROVIRAL 

A infecção pelo HIV é uma das grandes preocupações para a maioria das 

vítimas em situação de violência sexual. Os estudos existentes indicam que o risco de 

transmissão em casos de violência sexual está entre 0,8 e 2,7%, sendo comparável, e 

até mesmo superior, ao observado em outras formas de exposição sexual 

(heterossexual) única ou em acidentes perfurocortantes entre profissionais de saúde. 

O trauma genital com lacerações pode chegar a 40% nas mulheres violentadas, 

comparando com 5% nas situações de sexo consentido.  

A profilaxia antiretroviral do HIV deve ser iniciada preferencialmente nas 

primeiras 2 horas após a exposição e até, no máximo, 72 horas da violência sexual; 

após esse período, não existem evidências que suportem sua indicação, já que os 

riscos potenciais (seleção de variantes resistentes, caso a transmissão já tenha 

ocorrido, toxicidade medicamentosa, dentre outros) superam os benefícios; 

O risco de infecção pelo HIV à semelhança do que ocorre com as IST, depende 

de muitas condições. 

Entre elas, destacam-se: 

• Tipos de exposição sexual (anal, vaginal, oral); 

• número de agressores; 

• a susceptibilidade da mulher; 

• a rotura himenal; 

• a exposição a secreções sexuais e/ou sangue; 

• a presença de IST ou úlcera genital; 

• a carga viral do agressor; e 

• o início precoce da profilaxia. 

A adesão à profilaxia antirretroviral é um dos fatores principais na redução do 

risco de transmissão da infecção pelo HIV. A não adesão ao esquema antirretroviral 

está diretamente relacionada ao risco. 

Figuras 1: Esquema PEP em adultos 
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Figuras 2: Esquema PEP em crianças e adolescentes de acordo com faixa etária 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2021 a 

Nos casos atendidos aos finais de semana e feriados, a unidade de saúde 

(24h) deverão fornecer o tratamento suficiente até o próximo dia útil e orientar o 

seguimento nos locais indicados: 

• CTA: PEP violência sexual Masculina Adulto >18 anos; 

• Casa da Mulher: PEP violência sexual feminina >13 anos; 

• CRMI: PEP violência sexual Crianças e Adolescentes (FEM <13 anos e 

MASC < 18 anos; 

Obs: as medicações não podem ser dispensadas pelas UPAS para os 28 dias, 

pois a vítima deve fazer o seguimento (coleta de exames/controle de ISTs e 

toxicidade) nas unidades referenciadas conforme fluxo pactuado. 

O profissional farmacêutico das UPAs é o responsável por controlar as 

medicações dispensadas, validade e solicitação de reposição de estoque. 
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5.2.  PROFILAXIA: ISTs não virais 

A profilaxia (7) das IST não virais visa proteger as vítimas contra agentes mais 

prevalentes e de repercussão clínica relevante. Está indicada nas situações de 

exposição com risco de transmissão dos agentes, independentemente da presença 

ou gravidade das lesões físicas e idade; 

Está indicado para vítimas que tenham sofrido violência sexual, através do 

contato certo ou duvidoso com sêmen ou sangue; O profissional deve avaliar cada 

caso; 

As medicações a serem administradas estão na Figura 3. Para gestantes 

acessar: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_

profilaxia_pos_exposicao_risco_infeccao_hiv_ist_hepatires_virais_2021.pdf página: 

48. 

Figura 3: Tratamento para profilaxia de ISTs não virais em situação de violência 

sexual.  

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pos_exposicao_risco_infeccao_hiv_ist_hepatires_virais_2021.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pos_exposicao_risco_infeccao_hiv_ist_hepatires_virais_2021.pdf
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Fonte: Ministério da Saúde, 2021a 

SUGESTÃO: que as farmácias das UPAs tenham um “kit” de atendimento com 

controle de validade e dispensação. 

 

5.3.  HEPATITE B 

A imunoprofilaxia contra a hepatite B está indicada em casos de 

violência sexual nos quais ocorra exposição ao sêmen, sangue ou outros fluidos 

corporais do agressor.  

Em condições de desconhecimento ou dúvida sobre o status vacinal ou 

esquema incompleto, a profilaxia deverá ser administrada. Iniciar ou completar o 

esquema inicial com as doses necessárias (zero, 30 e 180 dias). 

Cabe ressaltar, que a decisão de iniciar a imunoprofilaxia contra a hepatite B 

não deve estar condicionada à solicitação ou à realização de exames 

complementares. Deverá ser realizada na UBS/ USF quando houver indicação; 

Checar esquema vacinal, se completo: conduta encerrada. 

Imunoglobulina: Não se recomenda o uso rotineiro de IGHAHB, exceto se a 

vítima for suscetível e o responsável pela violência seja AgHBs positivo ou 

pertencente a grupo de risco (usuários de droga, por exemplo). Quando indicada, a 

IGHAHB deve ser aplicada o mais precocemente possível, até, no máximo, 14 dias 

após a exposição (BRASIL,2019). A unidade básica deverá solicitar no Centro de 

Referência de Imunobiológicos Especiais – CRIE. Telefone setor Imunização Bauru: 

14-3227-1514. (Ver doses/impresso SIBE) e enviar para imunizacao@bauru.sp.gov.br 

5.4.  CONTRACEPÇÃO 

I. Pílula do dia seguinte 

Entre as consequências da violência sexual, a gravidez se destaca pela 

complexidade das reações psicológicas, sociais e biológicas; 

Grande parte dos crimes sexuais ocorre durante a idade reprodutiva da mulher. 

O risco de gravidez, decorrente dessa violência, varia entre 0,5 e 5%, considerando-

se a aleatoriedade da violência em relação ao período do ciclo menstrual, bem como 

se a violência foi um caso isolado ou se é uma violência continuada. No entanto, a 

gravidez decorrente de violência sexual representa, para grande parte das mulheres, 

uma segunda forma de violência. A complexidade dessa situação e os danos por ela 

provocados podem ser evitados com a utilização da Anticoncepção de Emergência; 

O método anticonceptivo deve ser administrado assim que possível e em até 

72h da ocorrência e pode prevenir a gravidez forçada e indesejada utilizando 

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/saude/vigilancia-em-saude-e-seguranca-do-paciente/crie-centro-de-referencia-de-imunobiologicos-especiais/
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/saude/vigilancia-em-saude-e-seguranca-do-paciente/crie-centro-de-referencia-de-imunobiologicos-especiais/
mailto:imunizacao@bauru.sp.gov.br
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compostos hormonais concentrados e por curto período. O município tem a 

responsabilidade de garantir a disponibilidade e o acesso adequado a Anticoncepção 

de Emergência; 

Figura 4: Anticoncepção de emergência deverá obedecer a indicação de dose e 
posologia a seguir: 

MÉTODO DOSE VIA POSOLOGIA 

LEVONORGESTREL 0,75 mg de levonorgestrel 
por comprimido 

Oral 2 comprimidos/ 

dose única 

A mulher em situação de violência sexual deve ser orientada a retornar ao 

serviço de saúde, assim que possível, se ocorrer atraso menstrual, que pode ser 

indicativo de gravidez. No entanto, devem estar informadas de que, na maioria das 

vezes, pouca ou nenhuma alteração significativa ocorrerá no ciclo menstrual.  

A Anticoncepção de Emergência não provoca sangramento imediato após o 

seu uso, e cerca de 60% das mulheres terão a menstruação seguinte ocorrendo 

dentro do período esperado, sem atrasos ou antecipações. Em 15% dos casos a 

menstruação poderá atrasar até sete dias, em outros 13%, pouco mais de sete dias. 

II. Interrupção da gestação 

Alguns casos de violência sexual são tardiamente relatados pela vítima e 

podem acarretar uma gravidez indesejada, sendo protegida pela lei que dispõe:  

Aborto é permitido no Brasil apenas em três casos (5):  

a) gravidez de risco à vida da gestante;  

b) gravidez resultante de violência sexual ;  

c) anencefalia fetal – conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012.  

A realização do aborto nos casos citados acima não depende de decisão 

judicial, bem como, não se condiciona ao Boletim de Ocorrência Policial (6). 

Essa paciente deverá ser acolhida, notificada e encaminhada à Maternidade 

Santa Isabel para condução do caso, no mais absoluto sigilo que a situação 

determina. 

6. UNIDADE DE ATENDIMENTO/REFERÊNCIA 

 
É importante salientar que existem inúmeras situações, assim como o tipo de 

encaminhamento. A depender da situação, entregar os seguintes documentos/cópias 
à vítima: 

1. SINAN – Violência (cópia) 
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2. Profilaxias. Medicações realizadas e entregues (colocar a prescrição e 

checagem no prontuário eletrônico - SIGSS); 

3. Solicitação ou imunização de HEPATITE B nas UBS/USF ou Carteira de 

vacinação; 

4. Laudos de testagem para HEP B, HEP C, Sífilis e HIV (Anexo III); 

5. Teste de gravidez; 

6. Escuta especializada (Crianças e Adolescentes – entregar cópia para o 

acompanhante legal). 

Lembrando que TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE devem iniciar o 

atendimento, de acordo com este protocolo e realizar as ações de acordo com sua 

atribuição. 

6.1 Unidades de Pronto Atendimento 

As UPAS funcionam 24 horas por dia com porta aberta aos usuários, mantendo 

acolhimento aos agravos apresentados, proporcionando efetiva intervenção clínica e 

quando necessário promove contrarreferência para as unidades especializas, básicas 

ou internações hospitalares. 

Os atendimentos clínicos são prestados em cinco unidades distribuídas em 

quatro bairros e uma no centro, sendo UPA BELA VISTA, UPA GEISEL, UPA MARY 

DOTA, UPA IPIRANGA e PSMC. Os atendimentos de urgência e emergência 

pediátricas são realizados em duas unidades, na UPA Geisel e UPA Bela Vista. No 

Pronto Socorro Municipal Central – PSMC se concentra os atendimentos de 

Politraumas, casos clínicos e cirúrgicos de maior gravidade. 

São responsáveis por iniciar o protocolo, quando realizar o primeiro 
atendimento ou dar continuidade nos fluxos estabelecidos. 

6.2  Unidades Ambulatoriais (APS) UBS/USF:  

A rede municipal de atenção primária à saúde tem como missão principal 
atender toda a população usuária do Sistema Único de Saúde do município de Bauru, 
servindo como porta de entrada para todos os demais serviços públicos de saúde. 

São responsáveis por iniciar o protocolo, quando realizar o primeiro 
atendimento e encaminhar para os demais serviços de acordo com a situação ou 
fluxo estabelecidos. 

6.3 Casa da Mulher:  

O Ambulatório de Apoio a Mulher em Situação de Violência – AMSV da Casa 
da Mulher visa auxiliar a mulher superar a situação de violência vivenciada, baseada 
no gênero, seja ela física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial (Lei Maria da 
Penha, lei 11.349/2006). Oferece atendimento multidisciplinar, a mulheres a partir de 
13 anos, contando com equipe de profissionais, todas mulheres: ginecologista, 
infectologista, assistente social, psicóloga, enfermeira bem como orientação jurídica 
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através do Projeto OAB por Elas, mantendo-se em articulação com a Rede de 
Combate à Violência do município de Bauru. 

Casos atendidos e notificados nos serviços de saúde: UBS/USF, UPAs, 
unidades especializadas e Maternidade Santa Isabel deverão ser encaminhados à 
CASA DA MULHER via telefone (14) 3234-3968 (7:00 às 16:00). Para as ocorrências 
aos finais de semana, o serviço social deverá comunicar a casa da mulher e orientar a 
vítima a procurar o serviço no próximo dia útil. 

Orientar a paciente que terá avaliação ginecológica (HPV, herpes, corrimento, 
ITU e outras patologias) monitoramento laboratorial, solicitação e checagem de 
exames de acompanhamentos periódicos, avaliação de eventos adversos e 
toxicidade dos antirretrovirais, reforço das estratégias e adesão ao tratamento 
solicitado;  

6.4  Unidade de Transporte de Paciente ou Frota (SMS): 

 

A Divisão de Transportes da SMS irá verificar a possibilidade de dispor uma 

viatura para realizar as transferências entre unidades de saúde e delegacia para a 

vítima, mulher, criança ou adolescente no dia do primeiro atendimento da ocorrência. 

Verificar a possibilidade de a viatura policial acompanhar esse trajeto devido ao risco 

de o agressor ainda ser uma ameaça. 

Fazer contato com o setor de frota no 3104-1481 (dias úteis e horário 

comercial) ou Unidade de Transporte de Pacientes (UTP) nos demais dias e horários 

no 3212-2560. 

Estes setores irão verificar a possibilidade de fazer o transporte por uma 

profissional mulher, em não havendo a unidade fica responsável por fazer contato 

prévio com as unidades de destino e a vítima deve ir por meios próprios. 

Exemplos de possíveis trajetos: 

UBS – UPA – Casa da Mulher – Delegacia  

UPA – CRMI – Caps Infantil 
 

6.5  Centro de Atenção Psicosocial Infanto Juvenil 

 
Quando encaminhado a este serviço, a equipe do CAPS irá desenvolver 

atividades de cuidado em saúde mental e psicoterapia individual às vítimas. 
Recomenda-se que vítimas > 12 e < 18 anos, vítimas de violência sexual, estejam 

acompanhadas para o atendimento neste serviço, porém, nestes casos, não 
necessitam de autorização de pais ou responsáveis para o atendimento. Ver 
atendimento linha de cuidado da Criança e Adolescente 

• Ao atender vítimas de violência sexual, somente O CAPS AD - adulto realiza 
teste rápido desde que o profissional capacitado esteja de plantão no momento do 
relato. 
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6.6  PROMAI 

Quando encaminhado a este serviço, a equipe irá dar seguimento ao atendimento 
e desenvolver atividades de cuidado psicológico individual às vítimas maiores de 60 
anos. 

As mulheres devem ser encaminhadas à Casa da Mulher. 

6.7  CRMI 

Esta unidade é responsável por entregar as medicações antiretrovirais a todas 

as vítimas quando houver indicação de PEP. E fará o seguimento de crianças, sendo: 

Fem: < 13 anos 

Masc: <18 anos 

**Apenas o CRMI tem a permissão para entrega das medicações por ser centro de 

referência e cadastro no SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos). 

6.8  CTA  

Está responsável pelo seguimento das vítimas, sexo masculino maiores de 18 

anos. 

6.9  Conselho Tutelar 

São atribuições do Conselho Tutelar: 

I. atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 
necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao 
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e 
as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família 

Disponível em: https://sites.bauru.sp.gov.br/conselhotutelar/atribuicoes.aspx  

6.10 Maternidade Santa Isabel e Hospital Estadual Bauru 

Casos de violência sexual atendidos nos serviços de saúde de atenção primária 
dentro das primeiras 72hs, encaminhar para UPA (apêndice 2). Os casos graves 
deverão ser encaminhados à Maternidade Santa Isabel ou Hospital Estadual Bauru 
(pediatria < 18 anos) via CROSS. 

Pacientes com lacerações ou traumas vaginais e/ou perianais, ou lesões pérfuro-
cortantes na região genital e/ou perianais deverão ser encaminhadas a Maternidade 
Santa Isabel de Bauru onde serão atendidas em caráter de urgência pelo 
ginecologista do plantão.  

6.11 Delegacia (Da Mulher – DDM) 

https://sites.bauru.sp.gov.br/conselhotutelar/atribuicoes.aspx
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Após o atendimento médico, se a vítima tiver condições e quiser, poderá ir à 
delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência Policial, ou a unidade poderá solicitar a 
Polícia Militar na unidade para prestar depoimento. 

Nos casos de violência sexual contra a criança ou adolescente, a unidade de 
saúde deve acionar, obrigatoriamente, a polícia militar e o conselho tutelar (apêndices 
I e II). 

 Se, por alguma razão, não for mais possível a realização dos exames periciais 
diretamente pelo IML, os peritos podem fazer o laudo de forma indireta, com base no 
prontuário médico. Assim, os dados sobre a violência sofrida e suas circunstâncias, 
bem como os achados do exame físico e as medidas instituídas, devem ser 
cuidadosamente descritos e registrados em prontuário. 

O Boletim de Ocorrência Policial registra a violência para o conhecimento da 
autoridade policial, que determina a instauração do inquérito 
e da investigação. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) é documento 
elaborado para fazer prova criminal. A exigência de apresentação destes 
documentos para atendimento nos serviços de saúde é incorreta e ilegal. 

O atendimento de pessoas em situação de violência sexual exige o 
cumprimento dos princípios de sigilo, de ética e segredo profissional.  

O artigo 154 do Código Penal Brasileiro caracteriza como crime “revelar 
alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem”. Da 
mesma forma, o Código de Ética Médica, artigo 103, estabelece que “é vedado ao 
profissional de saúde revelar segredo profissional referente a paciente”. 

6.12 Centro De Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 

de Bauru – CRM (CREAS II) 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência de 

Bauru foi implantado em 2010, como estrutura essencial do programa de prevenção e 

enfrentamento à violência contra a mulher, com o objetivo de promover a ruptura da 

situação de violência e a construção de cidadania por meio de ações globais e de 

atendimento interdisciplinar à mulher em situação de violência, sem ferir o seu direito 

à autodeterminação, mas promovendo meios para que ela fortaleça sua autoestima e 

tome decisões relativas à situação de violência por ela vivenciada. 

No Município de Bauru, a orientação jurídica à mulher é realizada por meio de 

uma equipe de advogados que prestam serviços no CRM em parceria com uma 

Organização da Sociedade Civil (OSC) e também por meio de convênio entre a 

Prefeitura Municipal e a Defensoria Pública que mantém plantões quinzenais no local 

com a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres, 

ampliando o acesso à justiça e a garantia do acompanhamento de seus processos.
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7. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DESTE PROTOCOLO 
 

• Publicação deste protocolo no INFO-SAÚDE;  

• Assinatura/Ciência do protocolo pelas chefias das unidades de saúde; 

• Capacitação entre os profissionais envolvidos, sendo: 

Interprofissionais: médicos, enfermagem, serviço social, psicólogos, farmacêuticos. 

Intersetores: saúde, bem-estar social, polícia/DDM, imprensa, educação; 

• AMPLA DIVULGAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO (escolas, rádio, 

banners no comércio, ônibus, etc), SITE da prefeitura; 

• 192/190 (TARMs) e outros telefones que divulguem a informação à vítima 
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APÊNDICES  

Apêndice 1 - Fluxograma de atendimento à criança e adolescente em situação de 

violência da URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Lembrando que para os casos de violência sexual, o paciente deverá ser encaminhado 
para seguimento e/ou entrega dos medicamentos: 

• FEM < 13 anos e MASC < 18 anos: encaminhar ao CRMI ou vaga CROSS nos 
hospitais de referência (casos graves); 

• > 18 anos sexo masculino: encaminhar ao CTA ; 

• >13 anos sexo feminino: encaminhar à casa da mulher ou para os casos graves de 
lacerações, ruptura do hímen encaminhar à Maternidade Santa Isabel. 
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Apêndice 2 - Fluxograma de atendimento à criança e adolescente em situação de 

violência da atenção primária, especializada e saúde mental:  

Lembrando que para os casos de violência sexual, o paciente deverá ser encaminhado 
como cópias dos documentos  

UPA GEISEL ou UPA BELA VISTA: Unidades com Pediatria (até 14 anos, 11 meses e 29 
dias, >15 anos serão atendidos pelo profissional de Clínica Médica).  
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ANEXOS 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA (Criança e adolescente <18 anos) 

À DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER 
C/C AO MINISTÉRIO PÚBLICO, AO CONSELHO TUTELAR I E À VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DE BAURU 
Delegada: Dra.  
Referência:  

RELATÓRIO INFORMATIVO  
(enviar para: escutaespecializadasaude@bauru.sp.gov.br) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome (Criança/Adolescente):   

Data de nascimento:  

Filiação:   

Endereço:  

Telefone:   

ESCUTA ESPECIALIZADA 

Data e hora do atendimento 

 

Órgão que realizou o atendimento 

 

Nº do RDO 

 

Nome da Vítima 

 

Data de Nascimento 

 

Local de residência 

 

Sexo 

  

Responsável Legal - Relação de parentesco: 

Nome do suposto agressor 

 

Relação/Parentesco com a vítima 

 

Local de residência do suposto agressor Reside com a vítima (  ) SIM  (  ) NÃO 

                 

Há necessidade de aplicação de Medidas de Proteção? 

 

Demanda algum atendimento específico?     

 

Primeiro Atendimento? (se não, indicar órgão anterior e existência de documentos de registro do caso, como 

Boletim de Ocorrência, Ficha de Notificação, Prontuário ou outros relatos e registros) 

 

Descrição objetiva dos possíveis fatos/relatos do responsável ou acompanhante: 

 

Livre relato da ocorrência pela vítima (descrever com as palavras utilizadas pela vítima, atentando para 

observação do ambiente, da situação da reincidência e indicação de possível agressor): 

 

Encaminhamentos:  

Nome do Profissional (carimbo): ____________________ 
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ANEXO II – Ficha SINAN de notificação de violência doméstica/sexual e outras violências 

Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/via/violencia_v5.pdf  

 

 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/via/violencia_v5.pdf
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 ANEXO III – LAUDOS DE TESTES RÁPIDOS 

 IDENTIFICAÇÃO - Laudo Resultado: TRT Sífilis (R), TRD HIV, TRT Hep.B e C  

 Nome social:                     

 NOME CIVIL (RG):  

 DATA DE NASCIMENTO: SEXO:  Masc ( )   Fem (   ) 

 MATRÍCULA:  DATA DA COLETA:  

TESTE RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS ( Teste TPHA- SÍFILIS) 

AMOSTRA:  Sangue total por punção digital ou punção venosa 

NOME DO PRODUTO:                                         Lote:                                                         Val:   

MÉTODO:  IMUNOCROMATOGRAFIA 

RESULTADO DO TESTE: Amostra (NÃO) Reagente para SÍFILIS  

“Uma amostra por punção venosa deverá ser colhida imediatamente para a realização do Fluxograma Laboratorial para Sífilis. 
” De acordo com a PORTARIA SVS-MS Nº 2.012, de 19 DE OUTUBRO DE 2016.  

“O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica.” 

 
TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 

AMOSTRA:  Sangue total por punção venosa  

NOME DO PRODUTO:  HIV (T1):                                                         Lote:                                          Val:  

MÉTODO:  IMUNOCROMATOGRAFIA 

RESULTADO DO TESTE: Amostra (Não) Reagente para HIV 

Resultado obtido com a utilização do Fluxograma 1, realizado não presencialmente em amostra coletada por punção venosa, conforme estabelecido 
pela Portaria Nº29, de 17 de DEZEMBRO de 2013. 

Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra. 

 
 TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE HEPATITES VIRAIS – HEP B 

AMOSTRA:  Sangue Total por punção digital ou punção venosa 

TESTE HBsAg – HEPATITE B 

NOME DO PRODUTO:                                                                 Lote:                                          Val:  

MÉTODO:  IMUNOCROMATOGRAFIA 

Resultado Do Teste: “Amostra (NÃO) Reagente para o antígeno de superfície do vírus da hepatite B 
(HbsAg)”.  

De acordo com a PORTARIA SVS-MS Nº 25, de 01 de DEZEMBRO de 2015 

OBS: “Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para a 
realização de um novo teste.”  

 
 TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA DETECÇÃO DE HEPATITE VIRAIS – HEP C 

 AMOSTRA:  Sangue Total por punção digital ou punção venosa 

 TESTE HCV – HEPATITE C 

 NOME DO PRODUTO:                                                                Lote:                                       Val:  

 MÉTODO:  IMUNOCROMATOGRAFIA 

RESULTADO DO TESTE: “Amostra (NÃO) Reagente para o anticorpo anti-HCV”.  
De acordo com a PORTARIA SVS-MS Nº 25, de 01de DEZEMBRO DE 2015. 

OBS.: “Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para 
realização de um novo teste.” 

“A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação para crianças de 5 meses até 5 anos de idade. Além disso, 
está disponível nos CRIE, sendo indicada para situações previstas no Manual dos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especias.”  

““AA  vvaacciinnaa  ccoonnttrraa  aa  hheeppaattiittee  BB    ffaazz  ppaarrttee  ddoo  ccaalleennddáárriioo  ddaa  vvaacciinnaaççããoo  ddaa  ccrriiaannççaa..  AAlléémm  ddiissssoo  eessttáá  ddiissppoonníívveell  nnaass  ssaallaass  ddee  vvaacciinnaa  

ddoo  SSUUSS  ppaarraa  ttooddaass  aass  ppeessssooaass  aattéé  4499  aannooss  ddee  iiddaaddee  ee  ppaarraa  ssiittuuaaççõõeess  pprreevviissttaass  nnoo  MMaannuuaall  ddooss  CCeennttrrooss  ddee  RReeffeerrêênncciiaa  ppaarraa  

IImmuunnoobbiioollóóggiiccooss  EEssppeecciiaaiiss..""    

  

Liberado por: (assinatura e carimbo ): _____________________________ 
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ANEXO IV – TELEFONES E  ENDEREÇOS ÚTEIS (por ordem alfabética) 

 
Serviços de Saúde do município de Bauru: 
https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/servicos_saude.aspx. Acesso em 30/11/2022. 
 

Unidade Endereços Telefones Horário de 
funcionamento 

CAPS AD III  - Infanto 
Juvenil  

R. Azarias Leite, 1328 - Vila Mesquita. 
Capsad3@bauru.sp.gov.br 

3222 – 3937  24h 

Acolhimento:2ª a 

6ª das 8h às 10h 

e das 13h às 16h 
Casa da Mulher 
 

Av. Nações Unidas, 27-28, Jardim 
Panorama 
Email:casadamulher@bauru.sp.gov.br 

3234-3968 Segunda a Sexta 
07:00 – 17:00 

Centro de Referência 
da Mulher – 
CRM/CREAS II 

Rua Raposo Tavares 11-35, Vila 
Brunhari 

3227 – 7533  Segunda a Sexta 
08:00 – 17:00 

Centro de Referência 
em Moléstias 
Infecciosas - CRMI 

Rua Silvério São João, quadra 1, 
Centro. 
Email: smi@bauru.sp.gov.br 
 

3224-2380 Segunda a Sexta 
07:00 – 17:00 

Centro de Testagem e 
Aconselhamento - 
CTA 

Rua XV de Novembro, 3-36, Centro 
email: cta@bauru.sp.gov.br 
 

3234- 2576  Segunda a Sexta 
08:00 – 16:00 

Conselho Tutelar 1 Rua Raposo Tavares, 3-42 Vila Santo 
Antonio 
 
conselhotutelar@bauru.sp.gov.br 

99114-0837 
99148-1203 
(plantão 
18:00 - 8:00) 

Senha das 8:00 
às 16:00  

Atendimento das 
09:00 às 17:00 

Conselho Tutelar 2 Rua Silva Jardim 2-77 2º andar Bela 
Vista 
conselhotutelar@bauru.sp.gov.br 

3227 – 3339 
99148-
1203(plantão) 

Senha das 8:00 
às 16:00 

Atendimento das 
09:00 às 17:00 

Delegacia de Defesa 
da Mulher – DDM - 
Polícia Civil 

Praça Dom Pedro II, 2-70 Centro. 3224-3301 
3234 -3887  

Segunda a Sexta: 
08:00 – 17:00 

Instituto Médico Legal Rua Pascoal Luciano 3-74. Centro 
(próx à Rodoviária) 

3232 - 7820 Atendimento das 
08:00 às 18:00 

Maternidade Santa 
Izabel 

Rua Araújo Leite 26-27, Vila Santa 
Teresa 

3213 – 2800  24h 

Polícia Civil - Bauru Rua Azarias Leite 5-100 Centro 3224 – 3771 
 

Horário 
comercial e/ou 

plantão 24h 

UPA BELA VISTA Rua Marçal de Arruda Campos, nº 4-
45, Vila Lemos 

3102 – 1213 
3102 – 1212 
3102 – 1234 

24h 

UPA GEISEL Rua Antonio Manoel da Costa, quadra 3104 – 1515 24h 

https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/servicos_saude.aspx
mailto:cta@bauru.sp.gov.br
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10, s/nº esquina com Avenida 
Hipódromo. Jd Olimpico 

3104 – 1510 
 

UPA IPIRANGA Rua José Miguel, 21-45 (esquina com 
Antonio Walderramas Daro), Vila 
Nipônica 

3104 – 1121 
3106 – 1122 
3106 – 1125  

24h 

UPA MARY DOTA Rua Pedro Salvador, quadra 2 s/nº . 
Mary Dota 

 3109 – 2460 
 3109 – 2463  

24h 

UTP (unidade de 
Transporte de 
Pacientes) 

Frota SMS: 3104-1481 3212 - 2560  24h 

 
 

 

 


