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Como Ajudar1?

DISQUE 100

Disque denúncia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes.
Serviço Gratuito. Funciona todos  
os dias da semana, mesmo feriados,  
das 08:00h às 22:00h.

DISQUE 180

Central de Atendimento à Mulher, 
recebe denúncias, orienta  
e encaminha casos de violência. 
Serviço Gratuito. Funciona  
de segunda a sexta-feira  
das 07:00h às 18:40h. 

¹  http://www.datasus.gov.br/rnis/secretarias.htm (sites das Secretarias Estaduais de Saúde do País).
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Apresentação
A violência sexual contra crianças e adolescentes, grave violação dos direitos sexuais 
e reprodutivos, é uma das áreas prioritárias de atenção da Área Técnica de Adolescen-
tes e Jovens (ASAJ) do Ministério da Saúde, figurando em documentos oficiais como o 
Marco Legal: saúde, um Direito de Adolescentes (2007) e Marco Teórico e Referencial: 
Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jovens (2007) .

Tanto nas unidades básicas como nos níveis de maior complexidade do setor saúde,  
desde 2002, Ipas- Brasil vem atuando em parceria com Ministério da Saúde sob a forma 
de cooperação técnica de tal modo a atender a mais constante demanda dos/as pro-
fissionais de saúde – a da necessária atualização em serviço de sua formação técnica 
para uma adequada atenção a adolescentes e jovens em situação de violência. 

A presente publicação, fruto de nossa experiência de apoio às equipes de saúde em 
todo o território nacional e, em particular, na região norte, visa criar condições para 
que as unidades de saúde estejam aptas, do ponto de vista dos Direitos Sexuais e Di-
reitos Reprodutivos de Adolescentes e Jovens, a acolher esta população, identificando 
“violências” não nomeadas (tão comum nesta faixa etária), realizar procedimentos 
emergenciais dos aspectos de saúde, da justiça e da segurança. 

O formato e a linguagem utilizada na publicação dirige-se aos/as profissionais de dife-
rentes áreas de atuação de tal modo que, TODA a equipe na unidade de saúde possa  
assimilar o conteúdo apresentado, facilitando a integralidade das ações e integrando-
a interna e externamente na rede de serviços.

Desde já consideramos que este documento poderá contribuir para melhoria da qua-
lidade da atenção, estimulando o protagonismo juvenil e incentivando o diálogo entre 
jovens e profissionais que prestam a assistência. 

Leila Adesse, Diretora Ipas Brasil
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QUAL O OBJETIVO DESTA PUBLICAÇÃO?

Contribuir para a atenção integral a adolescentes e jovens, de ambos os sexos, ví-
timas de violência sexual, através da visibilização do importante papel da atenção 
básica neste processo. São disponibilizadas ferramentas teórico-conceituais e 
práticas objetivando contribuir para a organização das Unidades Básicas de Saú-
de para o atendimento a esta população.  

Na primeira parte é apresentado o marco de direitos humanos que embasa o esta-
belecimento dos direitos sexuais e direitos reprodutivos e os marcos éticos e le-
gais da perspectiva do atendimento acolhedor a adolescentes e jovens. 

Na segunda parte  a violência sexual é discutida conceitualmente. São apresenta-
das definições encontradas nos documentos oficiais e não-oficiais, podendo ser 
útil para a identificação de casos, em ambos os sexos. São discutidas também 
questões que devem ser levadas em conta na abordagem da violência sexual, tais 
como: gênero, diversidade sexual e uso de drogas.   

Na parte final são apresentadas sugestões práticas que visam auxiliar a organiza-
ção da unidade básica de saúde para o atendimento inicial de casos de violência 
sexual. São sugeridos: processos para o fortalecimento da unidade, da rede de saú-
de e intersetorial;  fluxos de atendimento e instrumentais necessários para o mo-
nitoramento do caso. Algumas situações são destacadas, pois apresentam singu-
laridades que merecem maior cuidado por parte da equipe de saúde, tais como: 
violência sexual intrafamiliar, deficiência física ou cognitiva e diversidade sexual. 

Esta publicação se destina a todos/as os/as profissionais envolvidos/as no atendi-
mento a adolescentes e jovens, desde a sua chegada na unidade de saúde, monito-
ramento, encaminhamento e resolutividade do caso.



1.



na adolescência e juventude

Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos
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1.1 O que são direitos sexuais e direitos reprodutivos?

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos são Direitos Humanos universais baseados nos 

princípios de liberdade, dignidade e igualdade para todas as pessoas. Esses direitos encon-

tram-se garantidos por tratados internacionais e por leis nacionais. 

Entre os principais documentos se destacam Declaração dos Direitos Humanos (1948); Con-

venção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mu-

lher - CEDAW (1981); Convenção dos Direitos da Criança (1989); Plataforma de Ação da Con-

ferência Internacional de População e Desenvolvimento realizada no Cairo (1994) e 

Plataforma de Ação da Conferência Mundial da Mulher realizada em Beijing (1995). Em nível 

nacional podemos citar a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescen-

te (1990) e os códigos de ética das diferentes profissões privilegiadas para atuar na promo-

ção e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos tais como, profissionais da área da saúde.  

Tais instrumentos são fontes e estabelecem princípios gerais do direito, tendo por isso for-

ça de lei, gerando jurisprudência e constituindo-se em doutrina democrática. Portanto, 

devem ser utilizados como bússola nas atividades de elaboradores e gestores de políticas 

públicas, de legisladores, de magistrados e demais operadores do direito (VENTURA, 2003). 

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos (DSDR) são direitos humanos relacionados à 

sexualidade e à reprodução e só podem ser exercidos livres de discriminação, coerção e 

violência. Os DSDR entraram na arena internacional através da primeira conferência mun-

dial sobre direitos humanos realizada em Teerã em 1968, na qual foi reconhecido o direito 

de determinar livremente o desejo de ter ou não filhos, o número de filhos e os intervalos 

entre os seus nascimentos” (Advocaci; Ipas Brasil, 2005).

Estes direitos estão previstos nos documentos internacionais de direitos humanos, tais como:

 X   Direito à vida: a vida de nenhuma pessoa deve ser colocada em risco ou ameaçada devido 

à falta de acesso a serviços de saúde e/ou informação, aconselhamento ou serviços relacio-

nados à saúde sexual e reprodutiva. (Programa de Ação do Cairo, parágrafo 7.2) (IPPF, 2003).

 X   Direito à igualdade e de estar livre de todas as formas de discriminação: todas as pes-

soas têm o direito à igualdade no acesso à educação e informação para assegurar a sua 

saúde e bem-estar, sem discriminação por razões de raça, cor, pobreza, sexo, orientação 

sexual, estado civil, idade, religião. (Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, Artigo 1)(IPPF, 2003)

 X   Direito à informação e à educação: todas as pessoas têm o direito de receber suficiente 

educação e informação para assegurar que qualquer decisão em relação à sua vida sexu-

al e reprodutiva seja tomada com total e livre consentimento informado. (Convenção 

para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, Artigo 10) ) (IPPF, 2003)
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 X   Direito à atenção e à proteção da saúde: todas as pessoas têm o direito ao mais alto 

padrão de saúde física e mental, incluindo a mais alta qualidade na atenção à saúde 

sexual e saúde reprodutiva. (Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Cul-

turais, Artigo 10.2.) (IPPF, 2003)

 X   Direito à liberdade e segurança: todas as pessoas têm o direito de estar livres de gravi-

dez, esterilização e aborto forçados (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

Artigo 9.1.)  (IPPF, 2003)

 X    Direito de estar livre de tortura e maus tratos: todas as crianças e adolescentes têm o 

direito de proteção contra todas as formas de exploração sexual, prostituição infantil e 

todas as formas de abuso sexual e assédio sexual. (Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos, Artigo 7 e Convenção dos Direitos da Criança, Artigo 34) (IPPF, 2003)

Profissionais de saúde têm papel importante na garantia desses direitos ao lidar direta-

mente com a população. Nesse sentido, cabe destaque para a promoção e defesa dos direi-

tos sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes e jovens por conta de sua maior vulne-

rabilidade a diversos agravos em saúde, em especial, a violência sexual. 

1.2  Como promover Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos  
de Adolescentes e Jovens durante o atendimento? 

Vivemos em uma sociedade que tende a negar a existência da sexualidade na infância, cri-

ticar duramente sua vivência na adolescência e ridicularizar sua vivência na chamada ter-

ceira idade. Esforços para reverter esse quadro vêm sendo feitos tanto por campanhas e 

programas governamentais quanto por organizações não governamentais. No entanto, 

quando falamos de direitos sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes e jovens, ainda 

são grandes o desconhecimento e desrespeito. A maioria dos/as adultos/as vê a sexualida-

de na adolescência vinculada à irresponsabilidade e inconseqüência, vislumbrando apenas 

as consequências danosas, como: doenças sexualmente transmissíveis, consumo de dro-

gas, violência e gravidez não planejada.

ADOTANDO UMA VISÃO POSITIVA SOBRE ADOLESCENTES E JOVENS, PROFISSIONAIS DE SAÚ-
DE ESTÃO CONTRIBUINDO PARA REDUÇÃO DOS AGRAVOS VINCULADOS À SEXUALIDADE.

Nem todas as pessoas se sentem à vontade para abordar assuntos relacionados à sexuali-

dade, seja no âmbito de sua própria família ou na esfera profissional. No entanto, é impor-

tante que no espaço profissional toda a equipe tenha conhecimento e faça respeitar os di-
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reitos sexuais e direitos reprodutivos dos/as adolescentes, para além de valores pessoais, 

que não podem se sobrepor aos direitos garantidos por leis, códigos de ética profissionais,  

documentos internacionais e legislação nacionais.  

Os serviços de saúde são locais privilegiados para a promoção de direitos, pois são procu-

rados por adolescentes e jovens para resolução de diversas questões. As mais frequentes: 

odontológicas, dermatológicas, busca de preservativos ou informações para trabalhos de 

escola. Os/as profissionais que alí estão são reconhecidos/as por essa população como 

uma autoridade e alguém que tem conhecimentos que eles/as não possuem. No entanto, 

se o/a adolescente ou jovem é recebido/a com críticas, se sente infantilizado/a ou julgado/a, 

provavelmente não voltará ao serviço. Quando isso acontece perdeu-se uma grande opor-

tunidade de sensibilizar e informar este/a jovem sobre assuntos que poderiam lhe proteger 

de diversos agravos à sua saúde. 

No caso da violência sexual contra adolescentes, muitas vezes ela é crônica, ou seja, é um 

tipo de violência que vem ocorrendo há muito tempo, provavelmente dentro da própria 

casa ou praticada por algum/a conhecido/a, amigo/a ou parente. As unidades básicas de 

saúde são campos importantes e privilegiados para a detecção da violência sexual crônica, 

pois o/a adolescente pode procurar a unidade por outras queixas, mas o/a profissional 

atento/a poderá identificar ou, ao menos, suspeitar da violência e proceder a maiores inves-

tigações na anamnese do caso. Tendo em vista que a maioria dos/as adolescentes procura 

a unidade de saúde por demandas odontológicas ou dermatológicas, esses/as profissio-

nais têm importante papel na identificação deste tipo de violência.

É IMPORTANTE RECONHE-
CER E RESPEITAR A SEXUA-
LIDADE DAS PESSOAS, IN-
DEPENDENTE DE SUA FAI-
XA ETÁRIA.

ADOLESCENTEES E JOVENS TÊM DIREITO A UM ATENDI-
MENTO LIVRE DE PRECONCEITOS, ONDE RECEBAM TO-
DA A INFORMAÇAO CIENTÍFICA ATUALIZADA DISPONÍ-
VEL, PARA QUE FAÇAM SUAS PRÓPRIAS ESCOLHAS.

Toda a equipe deve conhecer e estar sensibilizada quanto aos direitos sexuais e direitos 

reprodutivos de adolescentes e jovens, de modo que desde a recepção até o consultório 

médico esses direitos sejam promovidos e garantidos.

Abaixo podem ser observados alguns exemplos de desrespeito aos direitos de adolescentes 

e jovens:

 X   críticas sobre a idade e o fato de estar no serviço buscando preservativos: “você não 

acha que é muito novo pra já estar aqui querendo camisinha, não?”;
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 X   comentários pejorativos sobre a gravidez na adolescência: “eu, na sua idade ainda es-

tava brincando, não estava por aí fazendo filho”; “olha essa menina ainda é uma criança 

e já tá esperando outra criança!”;

 X   comentários pejorativos sobre o orientação sexual: “tá vendo esse que acabou de sair? 

é gay, por isso que está sempre aqui com alguma doença!”  

 X   omissão de informação correta e atualizada devido a valores pessoais: “você não deve usar 

anticoncepção de emergência porque não é para adolescentes e, além disso, é abortiva”;

 X    imposição de normas que afastem o/a adolescente ou jovem do serviço: “atendimento só 

com responsável” ou “não atendemos adolescentes com barriga de fora ou de saia curta”.

 X   comentários que culpabilizam a vítima em casos de violência sexual: “também com essa 

roupa curta ela esperava, o quê? ...”o que ela tava fazendo na rua essa hora da noite?”

No caso de violência sexual contra adolescentes infelizmente é comum o pensamento de 

que a adolescente seduziu o violador, ou o levou a praticar a violência. No caso dos adoles-

centes e jovens homens, é comum o pensamento de que permitiram a violência porque são 

homossexuais. Tanto para adolescentes, homens quanto mulheres, impera o pensamento 

de que “eles/as sabiam o que estavam fazendo” ou “buscaram a violência de algum modo”. 

É importante observar que adolescentes e jovens são seres humanos em desenvolvimento 

e cabe à sociedade, ou seja, a todos/as nós possibilitar que se desenvolvam adequadamen-

te e que tenham seus direitos garantidos.  

1.3 Quais Direitos a equipe de saúde precisa conhecer e promover?

Direito a prioridade no atendimento
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 13 de julho de 1990, em suas Disposições 

Preliminares, parágrafo único, garante a primazia de receber proteção e socorro em quais-

quer circunstâncias; precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública.

A Constituição Federal em seu artigo 227 dispõe que é dever da família, sociedade e do 

Estado assegurar à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

Direito a ser atendido sem que esteja acompanhado de um dos pais ou responsável
O “Marco Legal – Saúde, um direito de adolescentes” (Brasil, Ministério da Saúde, 2007) co-

loca que qualquer exigência, como a presença de um responsável para realização do aten-

dimento, que possa afastar ou impedir o exercício pleno do adolescente de seu direito fun-
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1
  Alterações na Norma Técnica Prevencão e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres 

e Adolescentes,. Edição revista 2008, no prelo. Informações disponibilizadas pela ASAJ/MS

damental à saúde e à liberdade, constitui lesão ao direito maior de uma vida saudável. Caso 

a equipe de saúde entenda que o/a usuário/a não tem condições de decidir sozinho/a sobre 

alguma intervenção em razão de sua complexidade, deve, primeiramente, realizar as inter-

venções urgentes e, em seguida, informá-lo/a da necessidade de que um responsável o/a 

assista e o auxilie no acompanhamento1 .

Por outro lado, o/a adolescente também tem o direito de ser atendido/a na presença de 

seus pais ou acompanhante se desejar.

O “Marco Teórico e Referencial – Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jo-

vens” (Brasil, Ministério da Saúde, 2007) orienta que a exigência de presença de responsá-

vel no acompanhamento do adolescente ao serviço, de modo que possa afastá-lo e com-

prometer o exercício do direito à saúde e à liberdade, representa uma violação do direito 

à vida saudável.

Direito à confidencialidade e à privacidade
A privacidade diz respeito ao direito do/a adolescente ser atendido/a sozinho/a em um 

ambiente físico que contribua para garantir que as informações que fornecer não serão 

ouvidas e/ou utilizadas por pessoas não envolvidas no atendimento. A confidencialidade 

implica uma relação de confiança entre profissional e usuários/as.

O Código de Ética Médica prevê em seu Capitulo IX, artigo 103, que é vedado ao médico re-

velar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 

responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema.

O Código de Ética do Psicólogo prevê em seu artigo 9º que é dever do psicólogo respeitar o 

sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pesso-

as, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

O Código de Ética do Assistente Social discorre em seu Capítulo V sobre o dever do profis-

sional de garantir o sigilo e ressalva que mesmo em equipes multidisciplinares as informa-

ções prestadas a outros membros da equipe devem se ater ao estritamente necessário.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo IV, artigo 29, dispõe que 

é dever do/a enfermeiro/a manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento 

em razão de sua atividade profissional.  

As exceções se fazem em casos de déficit intelectual importante, distúrbios psiquiátricos 

graves e em especial, em casos de constatação de violência sexual, quando o Conselho 

Tutelar ou Vara da Infância e Juventude deverão ser imediatamente notificados. Recomen-

da-se ainda, nos atendimentos a vítimas de violência,  a presença de outro profissional e a 

intervenção conjunta da equipe (Brasil, Ministério da Saúde, 2007). 
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Direito a informações claras, atualizadas e livres de juízo de valor de modo que 
possam tomar suas próprias decisões
O Código de Ética Médica prevê que é vedado ao/a médico/a efetuar qualquer procedimen-

to sem o esclarecimento e consentimento prévios do/a paciente ou de seu/sua responsável 

salvo em caso de iminente perigo de vida (Capítulo IV, Art. 46).

A Lei de Planejamento Familiar, no. 9.263 de 1996, Art. 5º, prevê que é dever do Estado, atra-

vés do Sistema Único de Saúde - SUS, em associação, no que couber, às instâncias compo-

nentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacio-

nais, técnicos e científi cos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar.

Em seu Art. 9º, a mesma lei coloca que serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 

concepção e contracepção cientifi camente aceitos e que não coloquem em risco a vida e 

a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.O Código Penal permite a realização 

de aborto em duas circunstâncias excepcionais, descritas no artigo 128: em caso de ne-

cessidade, se não há outro meio de salvar a vida da gestante (inciso I) ou em caso de gra-

videz resultante de estupro. Muitos/as profi ssionais deixam de informar a 

adolescentes e jovens, vítimas de violência sexual, sobre o direito ao abor-

tamento legal, e também se recusam a informar onde a adolescente ou 

jovem pode ter acesso ao serviço. Muitas vezes tentam convencê-la a 

não fazê-lo baseando-se em valores pessoais e violando diversos di-

reitos.   

Direito a não sofrer discriminação

O Código de Ética Médica estabelece que é proibido ao médico discrimi-

nar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto (Capí-

tulo IV, Art. 47). 

Segundo o Código de Ética é vedado ao psicólogo induzir a convicções 

políticas, fi losófi cas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação 

sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas 

funções profi ssionais (Art.2ºb).

Os Códigos de Ética do Assistente Social e do Profi ssional de Enfer-

magem também buscam garantir o atendimento livre de juízos de 

valor ou preconceitos. É um dever do assistente social abster-se, no exer-

cício da profi ssão, de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento 

da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 

ocorrência aos órgãos competentes (Disposições Gerais, Art. 3º c). Os/as 

profi ssionais de enfermagem devem prestar assistência à clientela, sem 

discriminação de qualquer natureza (Capítulo IV, Art.23).
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da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 

ocorrência aos órgãos competentes (Disposições Gerais, Art. 3º c). Os/as ocorrência aos órgãos competentes (Disposições Gerais, Art. 3º c). Os/as 
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Direito a fazer suas próprias escolhas e tê-las respeitadas
É vedado ao/a médico/a exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do/a paciente 

de decidir livremente sobre a sua pessoa e seu bem-estar (Art.48).  

O Código de Ética da Enfermagem dispõe que o profissional deve respeitar e reconhecer o 

direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.   

O Plano de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada 

no Cairo em 2004, coloca que os serviços de saúde voltados para adolescentes e jovens 

devem resguardar o direito destes/as à privacidade, confidencialidade, respeito e ao con-

sentimento informado. O que significa que adolescentes e jovens devem decidir sobre suas 

vidas de forma mais ampla. Especificamente no atendimento em saúde sexual e  saúde re-

produtiva, devem decidir sobre se irão ou não utilizar métodos anticoncepcionais, quais 

utilizarão, se terão filhos ou não, quantos terão e quem são seus/suas parceiros/as sexuais, 

independentemente ao sexo destes/as. 

Questões mais delicadas para a equipe de saúde como a adolescente menor de 14 anos que 

tem vida sexual ativa, também encontram respostas no bom senso, na capacidade investi-

gativa e resolutiva da equipe. A situação pode ou não configurar violência sexual. Cada caso 

deve ser tomado de modo singular e as soluções encontradas conjuntamente e através de 

informações obtidas através de anamnese profunda e pesquisa em documentos oficiais 

(vários listados ao final desta publicação).

O Marco Teórico e Referencial – Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jovens 

do Ministério da Saúde coloca que, quanto à atividade sexual de adolescentes  do sexo 

feminino menores de 14 anos, a presunção legal de estupro deixa de existir se descrita em 

prontuário como atividade sexual consentida. Esta orientação permite que o/a profissio-

nal se sinta mais seguro quanto à prescrição de anticoncepcionais, porque elimina a prer-

rogativa de estupro. (Brasil, Ministério da Saúde, 2006). 

Direito de acesso ao serviço e aos insumos necessários para o exercício de seus 
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos 
Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que o atendimento ao/a 

adolescente é prioritário e é dever de todos garantir o direito à saúde destes cidadãos e 

cidadãs, toda e qualquer regra interna do serviço que possa dificultar o acesso está violan-

do este direito. Recente pesquisa realizada pelo IPAS BRASIL (2007) identificou algumas 

práticas deste tipo em serviços de saúde de diferentes regiões do Brasil.

1.4 A importância da atenção integral para a garantia de direitos

A equipe de saúde deve ter uma visão ampla da saúde de adolescentes e jovens, vendo essa 

pessoa num todo e não apenas através da queixa ou demanda que a traz ao serviço de saúde. 
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Devem ser identificadas demandas não verbalizadas, mesmo de outros setores de atenção 

e, a partir disso, agir de modo integrado dentro do setor saúde e em parceria com outras 

instituições governamentais ou não governamentais de atendimento a essa população. 

A perspectiva de atenção integral em saúde implica na ampliação da escuta por parte dos/

as profissionais e no deslocamento da atenção da perspectiva estrita do adoecimento e 

seus sintomas para o acolhimento da história dos/as usuários/as, de suas condições de 

vida e de suas necessidades em saúde, respeitando e considerando suas especificidades 

e potencialidades. Essa perspectiva oportuniza a identificação de casos de violência sexu-

al que não são verbalizados por adolescentes e jovens, especialmente aquelas praticadas 

por pessoas próximas à vítima, que geralmente são ocultadas por medo ou vergonha. 

Todo atendimento a adolescentes e jovens deve ser uma oportunidade para identificação de 

demandas em saúde. Um/a jovem pode, por exemplo, chegar à unidade de saúde com histó-

rico de tentativa de suicídio. Sugere-se que o caso seja profundamente investigado pela 

equipe, pois muitos/as casos de tentativa de suicídio na infância ou adolescência estão re-

lacionadas à vivência de violência sexual (UNICEF, Ellery, Gadelha,  2004; CARNEIRO, 2007). 

Outra situação vinculada a violencia sexual é o abuso de drogas. Portanto, a equipe de saú-

de que suspeita ou identifica um caso de abuso de drogas em um/a adolescente, pode tam-

bém suspeitar de violência sexual e aprofundar a investigação do caso.

Caso a violência identificada seja aguda2, deve-se realizar os procedimentos emergenciais 

e, caso a unidade básica não tenha condições de realiza-los deve garantir que a vítima os 

receba em outra unidade do sistema de saúde. Caso a violência suspeita ou identificada seja 

crônica3 a equipe deve, de todo modo, identificar todas as demandas e proceder aos enca-

minhamentos necessários contribuindo para que a violência pare e que a vítima seja atendi-

da, de modo integral, tanto pelo setor saúde quanto por outros setores da rede intersetorial.

TODO CASO DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA O/A ADOLESCENTE DEVE TER 
PRIORIDADE NO ATENDIMENTO.

2
  Violência sexual aguda corresponde aos “assaltos sexuais”, correlacionados com a violência urbana e com ocorrên-

cia principalmente no espaço público. São mais freqüentes nos períodos de trânsito entre casa/escola/trabalho/la-
zer. As ameaças à vida ou à integridade física são bastante explícitas. O agressor geralmente é desconhecido, sem 
vinculação com a vítima. 

3
  Violência sexual crônica são situações que ocorrem por períodos de tempo mais extensos, de maneira progressiva, 

cometidas principalmente contra crianças e adolescentes, por pessoas próximas, que contam com a confiança des-
tas e das famílias. As ameaças são mais veladas, e o uso de violência física nem sempre está presente. 

  http://www.condeca.sp.gov.br/eventos_re/ii_forum_paulista/c6.pdf
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2.1 O que é violência sexual?

Define-se violência sexual como: “qualquer conduta que constranja a presenciar, manter 

ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça coação ou 

uso da forca; comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade; impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que force um matrimônio, à gravidez, ao aborto, à pros-

tituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercicio de seus Direitos Sexuais e reprodutivos. Tal prática é considerada crime, mesmo 

se exercida por um familiar, seja ele pai, mãe, padrasto, madrasta, companheiro/a, esposo/a, 

ou seja, é toda ação na qual uma pessoa, podendo envolver situação de poder. Obriga uma 

outra à realização de práticas sexuais, contra a vontade, por meio de força física , influência 

psicológica, uso de armas ou drogas” (Brasil, Ministério da Saúde/SVS/CGDANT, 2008).

É importante que profissionais de saúde sejam capazes de identificar diferentes tipos de 

violência de modo a facilitar o diagnóstico e prognóstico. No entanto, a equipe deve consi-

derar que todas SÃO FORMAS DE VIOLÊNCIA e, portanto, VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMA-

NOS, e não devem ser toleradas, sejam de que tipo forem. 

Para fins didáticos, seguem algumas definições de violências sexuais:

Abuso Sexual4 
Utilização de criança ou de adolescente em uma relação de poder desigual, geralmente prati-

cada por pessoas muito próximas, que podem ou não ser da família. Esses/as adultos/as ou 

adolescentes mais velhos/as, geralmente, estão em um estágio de desenvolvimento psicosse-

xual mais adiantado que a vítima, e se aproveitam dessa relação de poder e confiança para 

satisfazer seus desejos sexuais. Pode ocorrer com ou sem violência física, mas a violência psi-

cológica está sempre presente (UNICEF, Ellery, Gadelha, 2004; Brasil, Ministério da Saúde, 2002).

Violência Sexual Intrafamiliar
Em algumas publicações e documentos oficiais esta pode estar englobada como um tipo 

de abuso sexual. Aqui será categoria destacada  por ser o tipo mais freqüente de violência 

sexual cometida em nosso país contra crianças e adolescentes, que também pode ser de-

nominada: incesto.

É observada certa dificuldade na elaboração de um conceito único e totalizante de incesto 

pois implica também a conceituação de família. Nos dias atuais, vivemos numa sociedade 

onde são vários os arranjos familiares, onde a família nuclear idealizada, composta por 

“pai-mãe-filhos” vivendo em harmonia não reflete a realidade e, portanto, o conceito “famí-

lia” também não é unamidade.

Cohen e Gobbetti (1998) propõem uma definição na qual incesto é o relacionamento sexual 

entre pessoas que são membros de uma mesma família (exceto os cônjuges), sendo a famí-

4
  Este é um termo amplamente utilizado na literatura sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. É um ter-

mo que parece buscar dar conta das especificidades da violência sexual praticada contrva essa faixa etária. Por ou-
tro lado, o termo também recebe críticas dos/as profissionais da área, pois parece amenizar a gravidade da violência 
cometida ao nomeá-la como “abuso”. Aqui será apresentado para que o/a profissional compreenda de que se trata ao 
se deparar com o termo em outras leituras e possa adotar uma postura crítica em relação ao mesmo.
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lia compreendida também pela afinidade e pela função social de parentesco exercida pelas 

pessoas dentro do grupo. Assim, pode ser considerado incesto a violência sexual cometida 

por padrasto ou madrasta, que não têm, necessariamente, laços consaguíneos mas, assu-

mem a função social de pai e mãe. Para a vítima da violência são pessoas de sua total con-

fiança, são pessoas de sua família. 

O incesto não consta como tal no Código Penal Brasileiro. A denúncia é, portanto, difícil do 

ponto de vista jurídico, mesmo porque este tipo de violência sexual geralmente não é pra-

ticado com o uso de violência física. Quando a criança ou adolescente se dá conta de que 

está sendo submetida a uma violência sexual o crime já se consumou. Muitas vezes, a víti-

ma sequer consegue definir para si mesma quando tudo começou e teme ser acusada de ter 

seduzido o/a autor/a da violência ou por não ter denunciado antes.

Este é o tipo de violência sexual mais praticada contra crianças e adolescentes, mas é tam-

bém aquela da qual ninguém quer falar e perpetua justo pelo silêncio que a envolve.

Exploração Sexual
Utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro. Acontece quan-

do adolescentes são induzidos/as a manter relações sexuais com adultos/as ou outros/as 

adolescentes mais velhos/as, quando são usados/as para a produção de material porno-

gráfico ou levados/as para outras cidades, estados ou países com propósitos sexuais (UNI-

CEF, Ellery, Gadelha, 2004). 

Milenarmente, a “troca de favores sexuais” por dinheiro tem sido denominada “prostitui-

ção”. No entanto, dentro da perspectiva de defesa de direitos humanos e levando-se em 

conta que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, e a sociedade tem o 

dever de protegê-los/as, o termo adequado nestes casos é “exploração sexual”. Ao se aderir 

a esta denominação há um posicionamento que compreende que esta é uma violação fun-

damental aos direitos humanos e não uma forma de trabalho, como pode ser encarada no 

caso de adultos/as, por algumas correntes. “A exploração sexual tem ligação direta com 

categorias como pornografia, turismo sexual e tráfico de pessoas para fins sexuais” (Brasil, 

Ministério da Educação, 2004, p.89).

Violência Psicológica
Não deixa marcas, mas é tão ou mais perversa que a violência física, porque deixa marcas 

na emoção, diminuindo a autoestima, provocando culpas e medos com os quais a vitima 

não sabe e não consegue lidar. Na maioria das vezes, é necessário acompanhamento tera-

pêutico por longos períodos para que se possa superá-la. Todos os tipos de violência são 

acompanhados de violência psicológica. Por outro lado, pela falta de evidências concre-

tas, é o tipo mais difícil de violência a ser identificado, necessitando, por parte da equipe 

de saúde, conhecimento sobre este tipo de violência, sensibilidade, disponibilidade, deta-
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lhamento do caso e acompanhamento regular (UNICEF, Ellery, Gadelha 2004; Brasil, Minis-

tério da Saúde, 2002; 2006).  

A equipe de saúde deve estar atenta aos vários tipos de violência sexual que podem afligir 

adolescentes e jovens para que, com sensibilidade e dedicação, não deixe de acolher a víti-

ma e tomar as providências necessárias para resolução do caso.

 2.2 Qual a relação entre gênero e violência sexual?

Na última década, fundamentalmente, após as Conferências Internacionais de Cairo (1994) 

e Beijing (1995) muito tem sido falado sobre gênero. No entanto, não é obvio para todas as 

pessoas como questões de gênero influenciam nossas vidas pessoais e profissionais e 

como devem ser observadas.  

Dependendo do contexto histórico-cultural são moldadas formas de ser homem e ser mu-

lher em cada sociedade. As características atribuídas em nossa sociedade às mulheres – 

passividade, receptividade, delicadeza e ternura, bem como as atribuídas aos homens – 

agressividade, coragem, heroísmo, não são características inatas, mas construídas ao 

longo da história (Silva, 2002). No entanto, são tomadas como imutáveis e isso tem grandes 

implicações na vida cotidiana e, em especial, para o tema aqui tratado, a violência sexual.   

Alguns mitos criados em torno da violência sexual têm suas origens em questões de gênero, 

por exemplo, o de que a adolescente é culpada de ser violentada porque se veste dessa ou 

daquela forma, porque tem comportamento sedutor e, afinal, porque “homem é homem”. 

Adolescentes e jovens “corretas” não andam por aí com saias curtas, decotes e, se o fazem, 

estão mandando uma mensagem que permite ao homem violentá-la, e este por sua vez 

está apenas cumprindo seu papel de homem, cujo “instinto sexual” é irrefreável. 

Nada disso é verdade! 

Essa forma de encarar o problema está profundamente vinculada à forma como nossa so-

ciedade lida e constrói seus homens e mulheres. É uma forma de ver o mundo e encarar a 

violência sexual é uma forma enviesada de gênero que atribui à mulher o papel de culpada 

pela violência e exime ou minimiza a responsabilidade do agressor.

Dentro da perspectiva da construção da identidade de gênero de homens e mulheres, é impor-

tante estar atento/a ao fato de que, muitas vezes, adolescentes e jovens cometem atos de vio-

lência por acreditarem que realmente “homem que é homem deve agir dessa forma”. Essa é a 

mensagem passada para eles de diversas formas. A equipe de saúde que atende ao  adolescente 

ou jovem agressor deve buscar apóia-lo para que se recupere, pois, são vários os exemplos em 

nossa sociedade de que apenas punir não resolve o problema, mas sim, contribui para perpetuá-

lo. Por isso, é necessário que existam serviços de apoio a adolescentes e jovens agressores/as.
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Vítimas de violência sexual são na maioria das vezes do sexo feminino e os agressores do 

sexo masculino. Nos casos de exploração sexual, é maior o número de adolescentes explo-

radas por homens, mas já se pode observar um crescimento na violência e exploração se-

xual de adolescentes do sexo masculino.

Por isso, é fundamental que o/a profissional esteja atento/a ao fato de que adolescentes 

homens também sofrem violência sexual. Muitas vezes, eles têm ainda mais medo e vergo-

nha que as adolescentes de expor a violência sofrida por terem  sido criados dentro de pa-

drões de gênero onde devem ser fortes, viris e não se submeterem a nada e nem a ninguém.

A abordagem deve ser ainda mais atenta, mais sensível e acolhedora para que o adolescente ou 

jovem possa expor situações de violência sexual e possa ser devidamente tratado e encaminhado. 

2.3 Qual a relação entre diversidade sexual e violência sexual?

Assim como as identidades de gênero são constructos sociais, onde a sociedade atribui 

características culturais a homens e mulheres como se estas fossem inatas, o desejo sexu-

al também é atravessado pela cultura. Nossa sociedade, por exemplo, é heterossexista, ou 

seja, acredita que todas as pessoas são, ou ao menos deveriam ser, heterossexuais.

A sexualidade é muito mais ampla e permite diversas formas de expressão. O termo “diver-

sidade sexual” visa sensibilizar e conscientizar as pessoas para essas diferentes possibili-

dades e para a existência de diversas orientações sexuais.

Orientação Sexual é a atração afetiva e sexual que uma pessoa sente por outra. É o termo 

mais correto, no momento, a ser utilizado sob a ótica dos direitos sexuais, em substituição 

ao termo “opção sexual”. Hoje já se sabe que a orientação sexual não é uma questão de 

escolha. Adolescentes e jovens não escolhem ser gays, lésbicas ou bissexuais, assim como 

heterossexuais também não escolhem sê-lo, apenas o são!

Outros termos que não devem ser utilizados sob a ótica dos direitos são “Homossexualis-

mo” ou “Bissexualismo”, pois o sufixo ismo remete a idéia de doença. Nenhum tipo de orien-

tação sexual é um distúrbio ou está associada a qualquer tipo de doença; assim, os termos 

adequados seriam Homossexualidade e Bissexualidade. 

Nunca utilizamos o termo “heterossexualismo” mas sempre “heterossexualidade”, o que 

comprova o viés preconceituoso da linguagem utilizada para nos referirmos às demais 

orientações sexuais, quando utilizamos o sufixo ismo.

É IMPORTANTE QUE PROFISSIONAIS DE SAÚDE UTILIZEM LINGUAGEM LIVRE  
DE PRECONCEITOS, ADEQUADA À PERSPECTIVA DE PROMOÇÃO DE DIREITOS.
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Podem ser identificadas diferentes formas de orientação sexual, dentre as mais conhecidas:

 X Homossexual: quando o desejo sexual se manifesta por alguém do mesmo sexo.

 X Bissexual: quando o desejo sexual se manifesta tanto por homens quanto por mulheres.

 X Heterossexual: quando o desejo sexual se manifesta por pessoas do sexo oposto. 

A orientação sexual nem sempre está ligada à identidade de gênero, ou seja, um jovem pode 

possuir todas as características socialmente atribuídas a um homem, mas seu desejo sexu-

al ser também por homens. O mesmo acontecendo com a jovem. Outra situação possível é 

aquela em que a jovem, por exemplo, tem a identidade de gênero construída com diversas 

características que em nossa sociedade são atribuídas ao jovem – postura agressiva, modo 

de caminhar desleixado, não usa adornos ou maquiagem – mas seu desejo sexual é por jo-

vens homens. Existem travestis e transgêneros5 cuja identidade de gênero é feminina e seu 

desejo sexual é por mulheres. 

As pessoas acreditam que determinada forma de vestir, falar, se comportar, são indicativos 

infalíveis da orientação sexual do outro. Isso não é verdade.

No caso de adolescentes e jovens o cuidado para não aprisionar as pessoas em estereóti-

pos deve ser redobrado. É comum que adolescentes tenham experiências com pessoas do 

mesmo sexo, sem que isso represente, necessariamente, que tenham sua orientação se-

xual definida como homossexual ou bissexual. 

Quando a equipe de saúde recebe um/a adolescente ou jovem parte do princípio de que ele 

é heterossexual e daí todas as perguntas envolvendo sexualidade serão feitas a partir des-

sa premissa. Isso pode significar o afastamento deste/a do serviço. A jovem lésbica, por 

exemplo, pode se sentir intimidada quando o/a profissional pergunta qual método anticon-

cepcional usa e a critica caso diga que não usa nenhum. Na verdade, ela não usa porque, 

para evitar filhos/as, não precisa. Em casos assim, a jovem, na maioria das vezes, terá difi-

culdades de expor que é lésbica e devido à atitude do/a profissional poderá não voltar a 

procurar esse serviço.

Nesse caso, terá sido perdida uma grande oportunidade de contribuir para redução dos 

agravos aos quais estão sujeitos adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transgêneros (LGBTT).

A intolerância à diversidade sexual faz com que muitos/as jovens homossexuais sejam vio-

lentados/as. Ao identificar que um/a jovem foi vítima de violência sexual é importante que 

sejam ministradas todas as medidas necessárias, independente da orientação sexual da 

vítima. Por exemplo, a jovem lésbica que foi vítima de violência sexual precisa receber o 

quanto antes a anticoncepção de emergência, de modo a evitar uma gravidez  porque, por 

sua orientação sexual, certamente não faz uso de anticoncepcional regular.

5
  Travesti: pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo 

biológico, assumindo papéis de gênero diferentes daquele imposto pela sociedade. Muitas travestis modificam seus 
corpos através de hormonioterapias, aplicações de silicone e ou cirurgias plásticas, porém vale ressaltar que isso 
não é regra para todas (Conferência Nacional de GLBT, 2008). 

   Transgêneros:  aqueles que estão “além de”um gênero estabelecido, ou seja, aqueles que ultrapassam as categorias 
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CADA PESSOA DECIDE SE QUER OU NÃO REVELAR SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL  
E CASO, QUEIRA, QUANDO REVELAR.

Adolescentes e jovens que não são heterossexuais ou que têm uma identidade de gênero 

que possui características atribuídas ao sexo oposto, são estigmatizados/as e encontram-

se em situação de vulnerabilidade acrescida para diversos agravos em saúde, dentre eles a 

Violência Sexual (ABIA, 2007, 2008). 

Adolescentes e jovens homossexuais também são alvo fácil da exploração sexual. Geralmen-

te estigmatizados/as, humilhados/as e violentados/as de diversas formas na sociedade, es-

ses/as jovens acabam saindo da escola, fugindo de casa, não procurando serviços de saúde 

e, por fim, perdem o convívio com um círculo maior de pessoas e possibilidades que poderiam 

significar um futuro melhor. A família, a escola, a falta de serviços de saúde acolhedores e a 

sociedade heterossexista contribuem em muito para essa situação (Lacerda et al, 2002). 

A equipe de saúde tem papel privilegiado na prevenção, detecção e enfrentamento de situ-

ações de violência sexuais vinculadas à diversidade sexual. É importante que adolescentes 

e jovens identifiquem que o serviço de saúde é um local que acolhe pessoas com diferentes 

orientações sexuais. Isso pode ser feito através de palestras sobre Direitos Humanos e di-

versidade sexual ou através da afixação de cartazes que promovam os direitos sexuais de 

adolescentes e jovens LGBTT e indiquem que naquele serviço essa população é atendida e 

respeitada. A postura respeitosa e livre de preconceitos da equipe é fundamental para o 

retorno desses/as jovens ao serviço6.

2.4 Qual a relação entre uso de drogas e violência sexual?

O uso de drogas é um fenômeno que não é exclusividade de nossos dias. Vários estudos 

apontam que a história da humanidade é perpassada pelo uso de substâncias psicoativas, 

seja na busca do prazer, para aplacar a dor, buscando a transcendência, em rituais religio-

sos, dentre outros. No entanto, a sociedade moderna promove o individualismo e o consu-

mismo desenfreado, o que aprofunda ainda mais as desigualdades sociais. 

Nesse contexto, adolescentes e jovens demandam atenção especial, pois eles/as têm sido 

os/as mais prejudicados/as diante de uma atualidade mundial política e econômica que 

dificulta em muito as possibilidades de sobrevivência (PAIS, 1993; GIFFIN, 2007). Os/as jo-

vens vivem toda a pressão da ideologia do consumo, da necessidade de formação educa-

cional em altos níveis, a falta de acesso a bens e serviços básicos e um mercado de trabalho 

que não absorve a juventude. Geralmente, é nesta etapa da vida que costuma ocorrer a 

experimentação de drogas e, por isso, esta questão deve ser amplamente discutida objeti-

vando a prevenção de possíveis agravos em saúde vinculados ao uso.

binárias de gênero que compõem o feminino e o masculino (NEPOMUCENO, Margarete Almeida. Sexualidades, corpo-
ralidades e transgêneros: narrativas fora da ordem- ST 16, UFPB. Disponível em: http://www.fazendogenero7.ufsc.br/
artigos/M/Margarete_Almeida_Nepomuceno_16.pdf ) Transgêneros não tem seus corpos modificados por terapias 
hormonais ou cirurgias plásticas, mas transitam entre a identidade de gênero masculina e feminina como por exem-
plo as drag queen, que via de regra, optam por não modificar seus corpos por isso não lhes fazer questão. Preferem 
apresentar-se como homens ou mulheres conforme lhes convém.
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As unidades de saúde devem estar atentas a algumas questões sobre o uso de drogas que 

podem estar vinculadas a situações de violência sexual. Uma questão importante diz res-

peito a maior vulnerabilidade em que se encontra a pessoa que tenha consumido drogas, 

especialmente aquelas que alteram, de algum modo, a consciência (álcool, maconha, coca-

ína, crack, dentre outras). Os/as jovens que consomem drogas podem perder o controle 

sobre alguma situação em decorrência das alterações causadas pela substância, ou mesmo 

pelas circunstâncias sociais que envolvem seu uso (como por exemplo ter que comprar com 

traficantes) tornando-se mais vulneráveis à violência sexual. 

Como visto anteriormente, gênero perpassa a vida e não é diferente em relação ao consumo 

de drogas. A invisibilidade das usuárias de drogas é uma constante e fruto de um viés de 

gênero. Apesar de um número cada vez maior de mulheres que apresentam problemas re-

lacionados ao uso de álcool e outras drogas, os/as profissionais de saúde têm dificuldades 

em vislumbrar essa possibilidade para as mulheres. O uso de drogas é visto como uma prá-

tica vinculada ao universo masculino e, em geral, não problematizada como algo que possa 

afligir adolescentes e jovens mulheres (KERR-CORREA, 1999; SIMÃO et ali, 2002; GIUSTI et ali, 

2002; SILVA 2002, 2007;  ZILBERMAN, 2003).  Por outro lado, a mulher identificada como usu-

ária de drogas é mais estigmatizada socialmente que os homens. No caso de ser vítima de 

violência sexual costuma ser culpabilizada pelo ocorrido, já seu agressor pode ser descul-

pado ou justificado, justo por estar sob influência de drogas.

Outra questão importante é que crianças, adolescentes e jovens violentados/as sexual-

mente tendem a fazer uso abusivo de drogas, ou seja, um tipo de uso que implica em preju-

ízos e problemas em diversas áreas da vida do indivíduo. Quando identificado, um caso de 

abuso de drogas por adolescentes e jovens é importante a investigação também para vio-

lência sexual. Assim como, quando identificado um caso de violência sexual entre adoles-

centes, é importante estar atento para a possibilidade de abuso de drogas concomitante 

para a realização de trabalho preventivo e de atenção adequados.  

A relação entre abuso de drogas e exploração sexual também deve ser observada. Adoles-

centes e jovens podem ser aliciados/as em consequência de sua fragilidade e necessidade 

de obtenção da droga. Sob esta ótica as unidades de saúde têm papel fundamental, pois, 

ao identificar, encaminhar e tratar casos de abuso de drogas, os/as profissionais de saúde 

podem também estar contribuindo para a resolução de casos de exploração sexual.

A Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas (Ministério da Saúde, 

2003) preconiza a apreensão biopsicossocial do fenômeno, admite que o uso de álcool e 

outras drogas é um problema de saúde pública e reforça que a abstinência não dever toma-

da como a única possibilidade de tratamento (reforçando a importância da estratégia de 

redução de danos7). 

6
  O governo brasileiro desenvolveu um programa chamado Brasil Sem Homofobia, O Programa foi lançado em 2004 a 

partir de uma série de discussões entre o Governo Federal e a sociedade civil organizada com o intuito de promover a 
cidadania e os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) a partir da equiparação 
de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas. Para maiores informações ver: 

 http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/brasilsem
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Objetivando a atenção integral é importante que os/as profi ssionais de saú-

de conheçam instituições de outros setores que trabalhem com a temática 

de modo a realizar os encaminhamentos devidos quando necessário. Um 

importante instrumento do qual os/as profi ssionais podem lançar mão 

são os grupos de mútua-ajuda tal como Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcó-

ticos Anônimos (NA). Apesar de vir crescendo nos últimos anos a presen-

ça de adolescentes e jovens nas salas de AA, ainda é nas salas de NA, 

voltada para usuários/as de diferentes tipos de drogas (inclusive o álco-

ol), que os/as jovens encontram seus pares. Por ser um serviço gratuito, 

de fácil acesso, que em sua essência promove a inclusão de todos/as os/

as interessados/as, geralmente é uma boa opção para os/as jovens.

O/a profi ssional não familiarizado/a com o funcionamento de grupos de 

mútua-ajuda, pode assistir a algumas reuniões desses grupos, não apenas 

para conhecer o programa utilizado, mas, também, estabelecer uma parce-

ria com a unidade de saúde. A maioria desses grupos realiza trabalho infor-

mativo gratuitamente. Desse modo, podem realizar palestras nas unidades 

de saúde, conversar com grupos de jovens, relatando sua própria experiên-

cia, dentre outros.

Nos serviços de saúde é importante acolher adolescentes e jovens sem julgar 

seu uso. É preciso escuta sem emissão de valores, ou críticas, buscando com-

preender o contexto do uso; se implica riscos e qual a dimensão dos mesmos. O 

melhor caminho para trabalhar o tema com essa população é partir de seus co-

nhecimentos, suas expectativas com o uso, seus ganhos e prejuízos e aí sim, proble-

matizar as questões levando-os/as a refl etir sobre o próprio uso. O/a jovem pode 

concluir que o uso que faz não implica em prejuízos a sua vida e que continuará usando, 

pode passar a tomar cuidados que não o/a deixem tão vulnerável ao buscar e utilizar a dro-

ga, pode decidir que precisa de ajuda para parar de usar. O mais importante é que em todos 

os casos esse/a jovem que se sentiu ouvido/a, acolhido/a e informado/a no serviço de saúde 

e certamente saberá onde procurar ajuda, caso necessite.  

O uso de drogas é um fenômeno histórico-cultural, multifatorial e sempre polêmico. As 

questões aqui colocadas visam apenas alertar o/a profi ssional para algumas possibilida-

des no atendimento, para relações que muitas vezes não são percebidas como o abuso de 

drogas, que pode estar denunciando a violência sexual sofrida. A questão mais importante 

é o/a profi ssional ter a disponibilidade interna para abordar o tema sem preconceitos e 

emissão de valores.

7
 Documento disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pns_alcool_drogas.pdf

Objetivando a atenção integral é importante que os/as profi ssionais de saú-Objetivando a atenção integral é importante que os/as profi ssionais de saú-

de conheçam instituições de outros setores que trabalhem com a temática de conheçam instituições de outros setores que trabalhem com a temática 

Um Um 

importante instrumento do qual os/as profi ssionais podem lançar mão importante instrumento do qual os/as profi ssionais podem lançar mão 

são os grupos de mútua-ajuda tal como Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcó-são os grupos de mútua-ajuda tal como Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcó-

 Apesar de vir crescendo nos últimos anos a presen- Apesar de vir crescendo nos últimos anos a presen-

ça de adolescentes e jovens nas salas de AA, ainda é nas salas de NA, ça de adolescentes e jovens nas salas de AA, ainda é nas salas de NA, 

voltada para usuários/as de diferentes tipos de drogas (inclusive o álco-voltada para usuários/as de diferentes tipos de drogas (inclusive o álco-

ol), que os/as jovens encontram seus pares. Por ser um serviço gratuito, ol), que os/as jovens encontram seus pares. Por ser um serviço gratuito, 

de fácil acesso, que em sua essência promove a inclusão de todos/as os/de fácil acesso, que em sua essência promove a inclusão de todos/as os/

O/a profi ssional não familiarizado/a com o funcionamento de grupos de O/a profi ssional não familiarizado/a com o funcionamento de grupos de 

mútua-ajuda, pode assistir a algumas reuniões desses grupos, não apenas mútua-ajuda, pode assistir a algumas reuniões desses grupos, não apenas 

para conhecer o programa utilizado, mas, também, estabelecer uma parce-para conhecer o programa utilizado, mas, também, estabelecer uma parce-

ria com a unidade de saúde. A maioria desses grupos realiza trabalho infor-ria com a unidade de saúde. A maioria desses grupos realiza trabalho infor-

mativo gratuitamente. Desse modo, podem realizar palestras nas unidades mativo gratuitamente. Desse modo, podem realizar palestras nas unidades 

de saúde, conversar com grupos de jovens, relatando sua própria experiên-de saúde, conversar com grupos de jovens, relatando sua própria experiên-

Nos serviços de saúde é importante acolher adolescentes e jovens sem julgar Nos serviços de saúde é importante acolher adolescentes e jovens sem julgar 

seu uso. É preciso escuta sem emissão de valores, ou críticas, buscando com-seu uso. É preciso escuta sem emissão de valores, ou críticas, buscando com-

preender o contexto do uso; se implica riscos e qual a dimensão dos mesmos. O preender o contexto do uso; se implica riscos e qual a dimensão dos mesmos. O 

melhor caminho para trabalhar o tema com essa população é partir de seus co-melhor caminho para trabalhar o tema com essa população é partir de seus co-

nhecimentos, suas expectativas com o uso, seus ganhos e prejuízos e aí sim, proble-nhecimentos, suas expectativas com o uso, seus ganhos e prejuízos e aí sim, proble-

matizar as questões levando-os/as a refl etir sobre o próprio uso. O/a jovem pode matizar as questões levando-os/as a refl etir sobre o próprio uso. O/a jovem pode 



Violência sexual contra adolescentes e Jovens26

NA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE É NATURAL A EXPERIMENTAÇÃO  
E O USO DE DROGAS PODE SER PARTE DESSE CONTEXTO. NEM TODO USO  

DE DROGAS SERÁ CONTINUO OU DESENCADEARÁ ABUSO OU DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA. NO ENTANTO, TODO USO PODE IMPLICAR RISCOS E ESSA QUESTÃO 

DEVE SER AMPLAMENTE DISCUTIDA.

2.5  Como identificar situações de violência sexual contra 
adolescentes e jovens?

Nem sempre casos de violência sexual são de fácil identificação. A equipe deve estar atenta 

a um conjunto de sinais e sintomas que isolados podem indicar outros quadros ou mesmo 

nada específico. De todo modo, em se configurando a suspeita ou confirmação de violência 

sexual, medidas devem ser tomadas. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais e sin-

tomas de diversas formas. 

O/a agente comunitário/a de saúde (ACS) é fundamental no processo de identificação de 

casos de violência sexual. Ao reconhecer um conjunto de sinais e sintomas, o/a ACS pode 

identificar mais facilmente, através das visitas domiciliares, casos de violência sexual 

que estejam ocorrendo na comunidade onde atua. No caso de suspeita, o/a ACS deverá 

levar a situação para a equipe de saúde para que sejam planejadas, conjuntamente, as 

estratégias para conduzir o/a adolescente à unidade de saúde e à rede mais ampla de 

atenção intersetorial.  

Sinais e Sintomas Emocionais e/ou Comportamentais:
 X    Mudança repentina de comportamento, por exemplo: medo de ficar sozinho/a; medo de 

determinada pessoa; medo do escuro ou lugares fechados; pesadelos; agressividade; 

excesso ou falta de apetite; queda no rendimento escolar. 

 X    Regressão a comportamentos infantis, por exemplo: fala infantilizada; dependência 

para executar tarefas comuns como tomar banho sozinho/a e vestir-se; choro excessivo 

e repentino; chupar dedo; enurese noturna. 

 X  Masturbação visível e continuada.

 X  Interesse súbito e não usual sobre questões sexuais.

 X  Comportamento erotizado em situações e/ou idade inapropriadas.

 X  Isolamento, tristeza, abatimento.

 X  Tensão, ansiedade

 X  Excessiva preocupação em agradar os outros.

 X    Agressividade contra irmãos/irmãs e contra um dos responsáveis, geralmente, aquele/a 

que não é o/a agressor/a.
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 X  Relato de investidas sexuais por parentes, responsáveis ou outras pessoas.

 X  Aversão ao contato físico.

 X  Autoflagelação e/ou tentativas de suicídio.

 X  Abuso de álcool e outras drogas 

 X  Fugas de casa.

 X    Capacidade de compra súbita e além de sua realidade, objetos pessoais novos, brinque-

dos, roupas, dentre outros. Este é um indicador importante para identificação de casos 

de exploração sexual contra adolescente e jovens.

Indicadores Físicos:
 X    Canal vaginal alargado, hímen rompido e pênis ou reto edemaciados ou hiperemiados 

(inchados). 

 X  Hemorragia vaginal e/ou anal.

 X  Baixo controle dos esfincteres, constipação ou incontinência fecal.

 X  Queixa constante de gastrite e dor pélvica. 

 X  Sêmen na boca, nos genitais ou roupa.

 X  Roupas rasgadas ou manchadas de sangue.

 X  Infecção urinária.

 X  Gravidez não planejada ou aborto.

 X  Ganho ou perda de peso súbita.

 X  Traumatismos físicos ou lesões corporais.

 X  Doenças Sexualmente Transmissíveis.     

Especificidades de adolescentes do sexo masculino:
 X    Preocupações homofóbicas: um adolescente violentado costuma tentar constantemen-

te convencer seus colegas de que não é gay, agride os outros acusando-os de serem ho-

mossexuais, inicia conversas constantes com adultos sobre seu desejo por mulheres.

 X    Imagem corporal distorcida: o adolescente tende a se perceber menor e mais fraco do 

que realmente é.

 X  Comportamento intimidador, agressivo ou violento com mulheres e crianças menores.

A SUSPEITA DE VIOLÊNCIA SEXUAL DEVE SER VALORIZADA E PROCEDIMENTOS COMO A ANA-
MNESE APROFUNDADA E VISITA DOMICILIAR DEVEM SER REALIZADOS, PARA QUE A HIPÓ-
TESE DIAGNÓSTICA SEJA MELHOR FUNDAMENTADA.



3.



na	atenção	básica

Violência Sexual
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3.1 Organizando o território para o atendimento inicial 

A violência sexual contra adolescentes costuma ser pensada mais como uma questão que 

diz respeito à ação policial e à Justiça, e pouco como um problema de saúde pública. Quan-

do a violência sexual figura no sistema de saúde, geralmente é tratada apenas nos níveis 

especializados, de média e alta complexidade. Neste caso, perde-se uma grande oportuni-

dade de preveni-la e/ou detectá-la nas unidades básicas de saúde (UBS).  

Neste tópico, são apresentadas ações iniciais necessárias a serem desenvolvidas pela aten-

ção básica, no sentido de garantir a atenção integral e continuada às vítimas8. 

3 1.1. Rede Intersetorial de Atenção à Violência Sexual:

a) Mapeamento da Rede Intersetorial
A identificação das instituições locais que atuam de forma ampla nas áreas de promoção 

e garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes e jovens (e na aten-

ção específica à violência sexual), é um passo fundamental para que o serviço de saúde 

realize um atendimento acolhedor, promotor de direitos e eficaz ao/à adolescente vítima 

de violência sexual. 

Uma sugestão para a realização inicial desse diagnóstico é a visita ao Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente que, de hábito, tem um cadastro das instituições que 

desenvolvem ações com esta população. A partir daí podem ser realizadas visitas às insti-

tuições com o objetivo de conhecer seus endereços, telefones, modo de funcionamento, 

equipe e pessoas-chave que possam contribuir para a resolutividade nos casos suspeitos e 

identificados de violência sexual. Para que estas visitas sejam realizadas, é preciso o envio 

de um ofício às instituições, assinado pelo/a gestor/a do setor da saúde, esclarecendo o 

motivo da pesquisa e solicitando apoio para realização das atividades.

Algumas unidades de saúde já realizaram esta etapa e possuem um cadastro de institui-

ções de diferentes setores tais como: Educação, Cultura, Lazer, Trabalho, Esportes, dentre 

outros. É fundamental que este cadastro esteja em local acessível, disponível à consulta 

por toda a equipe, e atualizado. 

b) Identificação e/ou estabelecimento de fluxos de atendimento
Durante o mapeamento das instituições que compõem a Rede é importante  verificar a 

existência de fluxos de atendimento específicos para adolescentes e jovens vítimas de vio-

lência sexual. Isso quer dizer que as instituições devem conhecer umas às outras e, princi-

palmente, ter claro para onde devem encaminhar as vítimas de acordo com as demandas 

identificadas, que podem ser as mais diversas: apoio psicológico, familiar, social, jurídico, 

inserção em projetos comunitários, educacional, formação para o mercado de trabalho, 

etc. É importante que os fluxos estabelecidos levem em conta as especificidades de cada 

8
  As ações sugeridas nesta parte da publicação são baseadas em experiências exitosas desenvolvidas pela ASAJ/MS e 

Ipas Brasil em diferentes cidades brasileiras. 
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vítima, considerando-se, por exemplo, se são homens ou mulheres, tipo de  orientação se-

xual que possuem,  se são defi cientes, dentre outros.  

Caso seja identifi cado que as instituições não trabalham conjuntamente, não conhecem 

umas às outras e/ou que não existem fl uxos de atendimento estabelecidos, serão necessá-

rias estratégias para a elaboração dos mesmos. Esta tarefa deverá ser desenvolvida pelos 

Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção da Cultura da Paz (vinculados à Secretaria de 

Saúde, através do setor de Vigilância em Saúde), nas localidades onde este Núcleo já tiver 

sido criado.  Onde não houver o Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Cultura da 

Paz a Atenção Básica será responsável por mobilizar a Rede. A Secretaria Municipal de Saúde 

deverá contribuir, articulando, juntamente com a Atenção Básica, um encontro inicial com 

as instituições mapeadas com o objetivo de fortalecer a Rede de Atenção Integral a Adoles-

centes Vítimas de Violência. Outros encontros serão necessários para a capa-

citação da Rede na temática sobre violência e para a elaboração conjunta 

de fl uxogramas de atendimento. 

Ação fundamental para o fortalecimento da Rede intersetorial é a reali-

zação de encontros regulares. Nessas ocasiões devem ser utilizadas di-

nâmicas que facilitem a identifi cação de pontos problemáticos no aten-

dimento que mereçam maior atenção e resolutividade, do 

funcionamento dos fl uxogramas estabelecidos e realização dos 

estudos de caso. 

c) Identifi cação e/ou Elaboração de Instrumentais de Refe-
rência e Contra-Referência 
Processo, importante e capaz de fortalecer o funcionamento da 

rede intersetorial, é a existência de instrumentos institucionali-

zados de referência e contra-referência que contribuirão para a 

qualidade da atenção e o monitoramento dos casos.

Ao longo do processo de mapeamento e/ou encontros da Rede 

deve ser identifi cada a existência ou não de formulários das ins-

tituições que sirvam como instrumentos formais para o encami-

nhamento dos/as adolescentes vítimas e posterior verifi cação 

na instituição que os encaminhou, se houve efetivo atendimento, 

ou quais as barreiras encontradas para que tal não se concretizas-

se.

Caso seja identifi cada a inexistência destes, será necessário que 

sejam criados, preferencialmente, em conjunto com toda a Rede. 

Um único documento ou modelo facilitará o monitoramento dos 

centes Vítimas de Violência. Outros encontros serão necessários para a capa-centes Vítimas de Violência. Outros encontros serão necessários para a capa-

citação da Rede na temática sobre violência e para a elaboração conjunta citação da Rede na temática sobre violência e para a elaboração conjunta 
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Um único documento ou modelo facilitará o monitoramento dos Um único documento ou modelo facilitará o monitoramento dos 
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casos e a comunicação entre as instituições.    

d) Institucionalização do trabalho da Rede Intersetorial de Atenção a Adolescen-
tes, de ambos os sexos, Vítimas de Violência Sexual:
É importante a pactuação em nível de Gestão Estadual e Municipal das ações realizadas na 

prevenção e enfrentamento da violência sexual. Algumas estratégias a serem adotadas 

são: que cada representante institucional da rede sensibilize e mantenha informado seu/

sua respectivo/a gestor/a sobre o que vem sendo desenvolvido. Para isso a elaboração de 

sumário executivo auxilia o processo de relatoria sobre tudo o que foi produzido: # de en-

contros, # instituições envolvidas, fluxogramas e instrumentos elaborados, instâncias go-

vernamentais que estão à frente do processo. 

O ideal é que um comitê composto por instâncias governamentais e não governamentais, 

instituído formalmente, tome a frente do processo de modo a mobilizar os/as gestores/as 

locais para que reconheçam, pactuem e fortaleçam o trabalho.  

A atuação em Rede contribui para aliviar medos e frustrações dos/as profissionais que se 

sentem muitas vezes impotentes e desacreditados/as do sistema de garantia de direitos da 

criança e adolescente. 

Realizar encaminhamentos, monitorá-los, estabelecer vínculos interinstitucionais e trocar 

experiências, permitem que várias instituições e profissionais de diferentes áreas façam 

aquilo que individualmente, nenhuma instituição ou profissional seria capaz de fazer.

3.1.2 Rede de Saúde
Todo o processo realizado para articulação e/ou fortalecimento da Rede de Atenção Inter-

setorial deve ser também realizado, internamente, pelo Setor Saúde.

a) Mapeamento das unidades da Rede de Saúde nos três níveis de atenção
Para iniciar um trabalho consistente na atenção básica para as vítimas de violência sexual 

é necessário identificar unidades e equipes disponíveis, endereços, horários de 

funcionamento,ações desenvolvidas e pessoas-chave para agilização e resolutividade de 

futuros encaminhamentos.

b) Identificação e/ou estabelecimento de fluxos de atendimento
Inicialmente deve ser identificada a existência de fluxos internos nas unidades de saúde, 

nos três níveis de atenção, de modo a facilitar o encaminhamento e monitoramento dos/as 

adolescentes vítimas dentro do setor saúde. Em caso de inexistência de fluxos é importan-

te que cada unidade estabeleça a sua rotina de atendimento. 

Posteriormente, um fluxo próprio do setor envolvendo todas as unidades mapeadas, deve 

ser estabelecido conjuntamente e, amplamente, divulgado para toda a Rede Intersetorial e 
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para a comunidade em geral.

Na elaboração de todos os fluxos internos e conjuntos devem ser priorizadas questões apon-

tadas nesta publicação quanto aos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos de adolescentes 

e à diversidade que compõe este público, tais como homens adolescentes vítimas, adolescen-

tes e jovens com diferentes orientações sexuais e adolescentes e jovens deficientes.

c) Identificação e/ou Elaboração de Instrumentais de Referência e Contra-Referência
Internamente também devem ser identificados e socializados para toda a rede de saúde os 

instrumentais capazes de facilitar o encaminhamento e monitoramento dos casos de ado-

lescentes e jovens, de ambos os sexos, vítimas de violência sexual.

d) Institucionalização do trabalho da Rede de Saúde para atenção a Adolescentes 
e Jovens, de ambos os sexos, Vítimas de Violência Sexual:
Assim, como para a rede intersetorial, é fundamental que todo o trabalho seja pactuado em 

nível de gestão. Especificamente para o setor saúde é fundamental que as ações sejam 

institucionalizadas em cada unidade, por seu/sua gestor/a, e pactuada no âmbito da Secre-

taria Municipal de Saúde. 

3.1.3 Acesso de adolescentes e jovens, de ambos os sexos, às unidades de saúde
Muitos/as adolescentes encontram-se em situação de violência sexual, mas não têm infor-

mação sobre o que estão vivendo, sobre seus Direitos em relação a isso ou onde conseguir 

ajuda. Nesse sentido, outra importante vertente da preparação para o trabalho com ado-

lescentes e jovens vítimas de violência sexual, de ambos os sexos, é ampliar o acesso e 

adesão destas pessoas às unidades de saúde, identificando-as como acolhedoras às neces-

sidades e demandas específicas desta faixa etária e prestadoras de serviços capazes de 

ajudá-los/as. A experiência mostra que, unidades de saúde que trabalham com uma visão 

positiva da adolescência e juventude, são os serviços mais procurados por este público. 

a) Informação 
Algumas estratégias podem contribuir para que adolescentes e jovens identifiquem a uni-

dade de saúde como um local capaz de acolhê-los/as em suas necessidades, o que é muito 

importante em casos de violência sexual.

A unidade pode planejar atividades educativas como salas de espera ou grupos informati-

vos, onde seja abordada também a temática da violência sexual bem como apresentar ser-

viços disponíveis, horários de atendimento. Durante estas atividades deve-se enfatizar a 

importância de a vítima não silenciar e demonstrar, com experiências práticas, como a uni-

dade de saúde pode ajudar.

Agentes comunitários de saúde são profissionais fundamentais para divulgação da unida-

de de saúde como acolhedora para adolescentes e jovens vítimas de violência sexual. Em 
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seu contato direto com a comunidade, pode informar sobre os serviços, horários, profissio-

nais disponíveis e ainda incentivar que adolescentes e jovens busquem a unidade e partici-

pem das ações preventivas de educação em saúde. Pode ainda disponibilizar informações 

sobre violência sexual e referenciar a unidade de saúde como capaz de realizar o atendi-

mento inicial, onde o/a adolescente ou jovem poderá conversar com profissionais que ten-

tarão apoiá-lo/a e ajudar a resolver a situação.

Outras estratégias para ampliar a informação:  
 X   Afixar cartazes em locais estratégicos da unidade de saúde, informando sobre horários, 

dias e tipos de serviços oferecidos, incluindo a atenção inicial à violência sexual. Esses 

cartazes devem ter uma linguagem acessível e ser visualmente atrativos e coloridos, 

preferencialmente construídos com adolescentes e jovens, de ambos os sexos. 

 X    Disponibilizar folhetos e/ou folders com informações sobre violência sexual e sobre os 

serviços. Esse material deve estar em local de fácil acesso para que o/a jovem possa 

consultá-lo ou levá-lo consigo sem que precise pedir a autorização de alguém da equipe 

ou passar por algum procedimento burocrático.  

 X    Estabelecer parceria com escolas e instituições que trabalhem com adolescentes e jo-

vens, de ambos os sexos, para afixação de cartazes informativos dos serviços e dispo-

nibilização de folhetos e folders. O objetivo é prevenir a violência sexual e favorecer o 

acesso à unidade de saúde.

 X    Aproveitar momentos de atendimento ao público adulto (potenciais pais, mães, paren-

tes e amigos/as de adolescentes) para enfatizar a importância de adolescentes e jovens, 

de ambos os sexos, frequentarem as unidades de saúde. Divulgar a perspectiva acolhe-

dora utilizada pelo setor saúde e informar sobre a possibilidade de a unidade realizar o 

atendimento inicial,  em casos de violência sexual contra adolescentes e jovens.
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9
  Nesta perspectiva o acolhimento “é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a to-

dos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, 
escutar e dar respostas mais adequadas aos usuários” (Brasil, 2006: 05). Toda perspectiva do acolhimento prevista 
pelo Ministério da Saúde pode ser  vista na publicação: 

ENFATIZAR QUESTõES TAIS COMO: 

1)  ADOLESCENTES E JOVENS HOMENS PRECISAM DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ENTANTO, 
PROCURAM MENOS OS SERVIÇOS SE COMPARADOS ÀS MULHERES JOVENS;

2)  ADOLESCENTES E JOVENS HOMENS TAMBÉM SÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL E PRE-
CISAM DE CUIDADOS EM SAÚDE;

3)  OS PRECONCEITOS SOBRE ADOLESCENTES E JOVENS COM DIFERENTES ORIENTAÇõES 
SEXUAIS CONTRIBUEM PARA QUE ELES/AS SE AFASTEM DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MES-
MO TENDO SIDO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL; 

4)  ADOLESCENTES E JOVENS DEFICIENTES DE AMBOS OS SEXOS SÃO MAIS VULNERÁVEIS À 
VIOLÊNCIA SEXUAL;

5)  A ADESÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PODE CONTRIBUIR 
PARA A IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇõES DE VIOLÊNCIA PELA EQUIPE QUE OS/AS ATENDE 
REGULARMENTE.

b) Acolhimento
O acolhimento é um requisito de suma importância para o atendimento aos/as adolescen-

tes e jovens em situação de violência sexual. A Política Nacional de Humanização, adotada 

pelo Ministério da Saúde, o compreende como uma ação tecno-assistencial que pressupõe 

a mudança da relação profissional/usuário, através de parâmetros técnicos, éticos, huma-

nitários e de solidariedade (Brasil, 2006)9.

A perspectiva de “acolhimento” deve perpassar todo o atendimento realizado durante a per-

manência do/a adolescente e jovem na unidade de saúde.  Trata-se de um conjunto de ações 

e posturas que fazem com que o/a usuário/a sinta-se bem recebido pelo serviço de saúde em 

todos os momentos do atendimento e por todos os profissionais com os quais tenha contato. 

Esse processo é fundamental para a constituição de vínculos e compromissos, e favorece o 

encaminhamento adequado do/a usuário/a (Brasil, Ministério da Saúde, 2005). 

Toda a equipe de saúde deve procurar ter uma postura acolhedora. Os/as profissionais que 

atuam na recepção, por exemplo, têm grande responsabilidade para o estabelecimento do 

vínculo e fidelização, do/a adolescente e jovem com a unidade de saúde, por isso é funda-

mental que tenham uma atitude acolhedora, Reconhecer a prioridade e o sigilo no atendi-

mento às pessoas jovens vítimas de violência, encaminhá-los/as, o mais breve possível, 

dentro do fluxo já estabelecido na unidade; informar e  esclarecer dúvidas sobre horários e 

serviços, dentre outros, são atitudes fundamentais. Por este motivo, é importante que es-

tes/as profissionais sejam contemplados/as em sensibilizações e capacitações na área de 

saúde de adolescentes, em especial, na violência sexual.  
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Todos os momentos do atendimento são oportunos para promover a atenção acolhedora. 

A sala de espera, por exemplo, é um ambiente excelente para a realização de atividades 

educativas e sensibilização de adolescentes e jovens. Estas atividades podem ser conduzi-

das por qualquer membro da equipe ou ainda por jovens promotores/as de saúde, desde 

que capacitados/as para tal. Outro momento importante é a própria consulta médica ou de 

enfermagem, onde é preciso que o/a médico ou o/a enfermeiro use linguagem acessível, 

explicando de modo tranquilo todos os procedimentos que serão realizados e certifi cando-

se de que o/a jovem compreende e concorda. Deve ter uma postura diante do/a usuário/a 

que permita o diálogo, onde ele/ela  deve sentir-se à vontade para fazer perguntas.   

A adesão do/a jovem à rede de atenção depende em muito da atuação dos/as profi ssionais 

que realizam o atendimento. No atendimento acolhedor, a equipe deve 

ser capaz de identifi car demandas para além da queixa que levou 

o/a adolescente e jovem ao serviço, deste modo, oportunizará, 

por exemplo, a identifi cação de violências não explicitadas 

(crônicas). 

 A perspectiva acolhedora a adolescentes e jovens em saú-

de envolve uma série de atitudes e ações, tais como: pro-

cedimentos internos facilitadores, privacidade para o/a 

adolescente e jovem, validação da queixa, não culpabili-

zação, respeito à confi dencialidade, explicação detalha-

da e anuência da vítima a todos os procedimentos que 

serão necessários, incluindo a promoção de Direitos. To-

das essas medidas estão detalhadas para o caso especí-

fi co de vítimas de violência sexual no ítem 3.1.

c) Acessibilidade 
A localização do serviço pode infl uenciar no acesso de ado-

lescentes e jovens em situação de violência sexual. Por exem-

plo, o/a adolescente pode ter sido ou estar sendo vítima e 

não querer ir ao posto de saúde próximo de sua casa temen-

do que sua família e/ou vizinhos/as tomem conhecimento 

do fato. Neste caso, poderá procurar ajuda em uma unidade 

de atenção básica em outro bairro. Esse/a adolescente ou 

jovem DEVERÁ SER ATENDIDO/A INCIALMENTE nesse outro 

bairro pela unidade básica de saúde, levando-se em conta as 

prioridades: ser adolescente ou jovem vítima de violência 

sexual. Entretanto, após este atendimento inicial é im-

portante encaminhar o caso, negociando com a vítima a 

   Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 
Acolhimento nas práticas de produção de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico 
da Política Nacional de Humanização. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

que realizam o atendimento. No atendimento acolhedor, a equipe deve que realizam o atendimento. No atendimento acolhedor, a equipe deve 

ser capaz de identifi car demandas para além da queixa que levou ser capaz de identifi car demandas para além da queixa que levou 

o/a adolescente e jovem ao serviço, deste modo, oportunizará, o/a adolescente e jovem ao serviço, deste modo, oportunizará, 

por exemplo, a identifi cação de violências não explicitadas por exemplo, a identifi cação de violências não explicitadas 

(crônicas). (crônicas). 

 A perspectiva acolhedora a adolescentes e jovens em saú- A perspectiva acolhedora a adolescentes e jovens em saú-

de envolve uma série de atitudes e ações, tais como: pro-de envolve uma série de atitudes e ações, tais como: pro-

das essas medidas estão detalhadas para o caso especí-das essas medidas estão detalhadas para o caso especí-

fi co de vítimas de violência sexual no ítem 3.1.fi co de vítimas de violência sexual no ítem 3.1.

c) Acessibilidade c) Acessibilidade 
A localização do serviço pode infl uenciar no acesso de ado-A localização do serviço pode infl uenciar no acesso de ado-

lescentes e jovens em situação de violência sexual. Por exem-lescentes e jovens em situação de violência sexual. Por exem-

plo, o/a adolescente pode ter sido ou estar sendo vítima e plo, o/a adolescente pode ter sido ou estar sendo vítima e 

não querer ir ao posto de saúde próximo de sua casa temen-não querer ir ao posto de saúde próximo de sua casa temen-

do que sua família e/ou vizinhos/as tomem conhecimento do que sua família e/ou vizinhos/as tomem conhecimento 

do fato. Neste caso, poderá procurar ajuda em uma unidade do fato. Neste caso, poderá procurar ajuda em uma unidade 

de atenção básica em outro bairro. Esse/a adolescente ou de atenção básica em outro bairro. Esse/a adolescente ou 

jovem DEVERÁ SER ATENDIDO/A INCIALMENTE nesse outro jovem DEVERÁ SER ATENDIDO/A INCIALMENTE nesse outro 

bairro pela unidade básica de saúde, levando-se em conta as bairro pela unidade básica de saúde, levando-se em conta as 

prioridades: ser adolescente ou jovem vítima de violência prioridades: ser adolescente ou jovem vítima de violência 

   Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 
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continuidade do atendimento na unidade básica próxima a sua residência, que terá maio-

res e melhores condições de acompanhamento. Neste caso, agentes comunitários de saúde 

podem ajudar no acompanhamento da família, identificando possíveis reincidivas da vio-

lência.  

Ainda assim, adolescentes podem procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua 

casa com certa frequência por outras queixas podendo ser uma grande oportunidade, nas 

consultas, para identificação de violência sexual, especialmente a crônica. 

d) Equipe profissional:
Pesquisa realizada pelo IPAS BRASIL e Ministério da Saúde/ASAJ (2007) aponta que muitas 

vezes adolescentes e jovens estão presentes nos serviços, procuram atendimento, no en-

tanto, não são “vistos/as”. Essa invisibilidade de adolescentes e jovens nas unidades de 

saúde parece estar vinculada ao fato dos/as profissionais os/as verem e/ou tratarem como 

crianças ou como adultos/as. Por isso, é importante que o profissional possa vislumbrar 

que desde o acolhimento até os procedimentos clínicos devem-se considerar adolescentes 

em suas especificidades, não os tomando nem como crianças, nem como adultos.

O ideal é que a equipe multiprofissional atue somando esforços e trocando experiências. 

No entanto, o fato de não se ter este ou aquele profissional não deve ser impeditivo para 

o atendimento.

NO CASO DE EQUIPES MUITO REDUZIDAS, SUGERE-SE QUE FIQUE A FRENTE DAS AÇõES 
COM ADOLESCENTES E JOVENS AQUELE/A PROFISSIONAL QUE RECEBEU CAPACITAÇÃO OU 
QUE TENHA MAIOR INTERESSE E EMPATIA POR ESTE PÚBLICO. ESTA DEVE SER UMA MEDI-
DA PROVISÓRIA, NO ENTANTO, O OBJETIVO FINAL É O DE SENSIBILIZAR E CAPACITAR OU-
TROS/AS PROFISSIONAIS PARA A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO ACOLHEDOR E PROMO-
TOR DE DIREITOS DE ADOLESCENTES E JOVENS.

É comum ouvir a afirmativa de que adolescentes e jovens não buscam serviços de saúde. Em 

parte, isso é verdade e por isso é importante pensarmos em questões que podem contribuir 

para ampliar o acesso deste público, especialmente de jovens em situação de violência sexual.

A adoção de uma visão ampla e positiva da adolescência e juventude como etapas da vida, 

diferentes da experiência adulta, mas nem por isso menos importantes ou necessariamen-

te envoltas em “problemas”, pode ser um fator decisivo para o acolhimento desse público. 

Profissionais de saúde capazes de ver a potencialidade de adolescentes e jovens para 

aprendizagem, mudança de comportamentos, adoção de boas práticas em saúde, dentre 
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outras, costumam ser procurados/as por essa população e tornam-se grandes aliados/as 

na prevenção e enfrentamento da violência sexual. 

3.2 Identificando casos de violência sexual na atenção básica 

3.2.1 Violência Sexual Intrafamiliar
Os casos mais frequentes de violência sexual até a adolescência são decorrentes de violên-

cia intrafamiliar, geralmente, incestuosa, ou seja, quando o/a agressor/a tem ou mantém 

algum grau de parentesco com a vítima, determinando muito mais grave lesão psicológica 

do que na agressão sofrida por estranhos (Pfeiffer, Salvagni, 2005). O diagnóstico de violên-

cia sexual crônica e a proteção necessária à vítima dependem, em muito, da equipe de saú-

de, especialmente na atenção básica, estarem atentas a essa possibilidade diagnóstica. 

Este tipo de violência é de costume identificado através de sinais indiretos da agressão 

psicológica somados aos fatos relatados pela vítima ou por adulto/a próximo/a a ela. Para 

detecção da violência sexual intrafamiliar a atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva de 

adolescentes e jovens deve ser parte obrigatória da rotina de atendimento na unidade de 

saúde, em especial no atendimento médico e de enfermagem, incluindo pesquisa sobre 

atividade sexual e conhecimento do/da usuário/a sobre a sexualidade. 

O exame físico de todo/a adolescente e jovem deve ser completo e a inspeção dos genitais 

e ânus, uma rotina. Desta forma, o/a profissional familiariza-se com os dados “normais” e 

fica mais atento/a e seguro/a para reconhecer qualquer alteração destas áreas, indicativas 

de violência sexual (Pfeiffer, Salvagni, 2005).

A situação familiar da suposta vítima deve ser investigada minuciosamente com o objetivo 

de identificar a participação de outros/as na manutenção da violência, seja por impotência, 

conivência ou negligência. 

Realizar anamnese detalhada com a vítima, com pais e/ou acompanhantes pode fazer vir à 

tona incongruências e inconsistências que fechariam o diagnóstico para violência sexual.

SE A VÍTIMA FOR REFERENCIADA PARA OUTRO NÍVEL DE ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE, A 
ANAMNESE DEVE SER ENVIADA PARA ESSA REFERÊNCIA, EM CARÁTER SIGILOSO. ESTE PRO-
CEDIMENTO EVITA A REVIMITIZAÇÃO DO/A USUÁRIO/A, UMA VEZ QUE O OUTRO SERVIÇO 
APENAS COMPLEMENTARÁ AS INFORMAÇõES QUE FOREM NECESSÁRIAS.
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10  
O Programa Brasil sem Homofobia, lançado pelo governo federal em 2004, formula políticas e programas específicos 
para a melhoria da situação de vida dos grupos GLBT. No Ministério da Saúde o Comitê Técnico de Saúde da Popula-
ção LGBTT (Portaria Nº 2.227, do Gabinete do Ministro, de 14 de outubro de 2004) se constitui em espaço de articula-
ção, debate e ausculta de demandas de representações do movimento social, para promover a inserção das 
especificidades de saúde desse contingente populacional nas políticas e ações do SUS. 

3.2.2 Deficientes Físicos e/ou Sensoriais:
Especial importância deve ser dada aos/às adolescentes deficientes, que muitas vezes têm seus 

sinais e sintomas de violência sexual ignorados, uma vez que o foco da atenção na consulta, 

nestes casos, costuma estar direcionado para o quadro de saúde vinculado à doença principal. 

As equipes de saúde devem ter claro que deficientes físicos e/ou sensoriais encontram-se 

em vulnerabilidade acrescida para todo tipo de violência, em especial, a sexual. O caso do/a 

deficiente cognitivo é ainda mais grave devido ao fato de sua idade mental não acompa-

nhar o desenvolvimento de seu corpo. Isso faz com que ele e ela estabeleçam, mais facil-

mente laços de confiança com as pessoas. Esse pode contribuir para que eles/elas se tor-

nem mais vulneráveis frente ao/a violentador/a, fazendo tudo que lhe for proposto e se 

submetendo a todo tipo de violação (Pfeiffer, Salvagni, 2005).

A observância de alguns sinais pode ajudar a equipe de saúde no diagnóstico:

 X    resistência importante do/a usuário/a aos momentos de higiene, troca de fraldas, troca 

de roupas e/ou durante o banho;

 X   fuga e/ou medo visível de determinada(s) pessoa(s) ou de pessoas de determinado sexo;

 X   piora progressiva do desempenho intelectual;

 X    comportamento sexual adiantado para a idade cronológica ou principalmente para sua 

idade mental (em caso de deficientes cognitivos).  

3.2.3 Adolescentes e Jovens com diferentes orientações sexuais10

Jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais(LGBTT) representam um grupo em 

maior vulnerabilidade para diversos agravos em saúde, em especial para vários tipos de 

violência, dentre elas a exploração sexual.

Devido à estigmatização à qual estão submetidos/as na sociedade de um modo geral, jo-

vens com diferentes orientações sexuais não costumam procurar as unidades de saúde 

justo pelo medo de não serem bem atendidos/as, de serem discriminados/as ou mesmo ri-

dicularizados/as, ainda que sejam vítimas de violência sexual. Para modificar essa realida-

de algumas medidas devem ser tomadas pela gestão e unidades de saúde, tais como:

 X    Incluir conteúdos sobre a saúde de jovens LGBTT na capacitação de profissionais de saúde; 

 X    Incluir quesitos de orientação sexual e identidade de gênero nos formulários e registros 

das unidades de saúde;

 X   Combater a homofobia institucional através da ampliação da perspectiva acolhedora;



Violência	sexual	na	unidade	básica40

 X    Prevenir agravos em saúde como abuso de álcool e outras drogas vinculados à estigma-

tização e preconceitos que jovens LGBTT sofrem;

 X  Garantir a extensão do direito à saúde ao/a companheiro/a entre casais LGBTT;

 X  Garantir acesso à reprodução assistida para lésbicas ou bissexuais;

 X  Implementar ações de vigilância, prevenção e atenção à violência contra homossexuais;

 X  Viabilizar a assistência em urologia e proctologia para jovens homens homossexuais.

 X    A unidade de saúde ao se deparar com um/a jovem não deve partir da premissa da hete-

rossexualidade. Deve fazer com todos/as uma abordagem  que leve em conta as diferen-

tes possibilidades de orientação sexual. Os próprios formulários utilizados na unidade 

devem contemplar essa possibilidade. 

Por exemplo, ao realizar o atendimento a uma travesti, o nome que consta no prontuário 

certamente será o nome masculino do documento de identidade, no entanto, é fundamen-

tal que o/a profissional pergunte como a jovem gosta de ser chamada e chamá-la durante 

todo o atendimento pelo nome informado pela jovem.

3.3  Especificidades no atendimento aos/as adolescentes vítimas  
de violência sexual

3.3.1 Procedimentos Internos
Algumas medidas podem ser adotadas por cada unidade individualmente para facilitar 

o acesso e atenção a adolescentes e jovens vítimas, tendo em vista que a violência sexu-

al é sempre uma urgência (em destaque no texto): 

 X    viabilizar o atendimento mesmo que o/a adolescente ou o/a jovem não disponha dos 

documentos exigidos pelo serviço ou esteja sozinho/a; 

 X    informar que a unidade de saúde atua na prevenção e atenção à violência sexual e pode 

ajudar adolescentes e jovens que estejam nessa situação;

 X     oferecer o máximo de informações sobre horários de atendimento e profissionais  

de referência;

 X   agilizar o acesso aos diferentes serviços da unidade necessários ao caso 

 X  reduzir barreiras burocráticas para a prestação do serviço.  

Uma adolescente/jovem pode chegar à unidade de saúde pedindo anticoncepção de emer-

gência, mas esta lhe é negada porque o ginecologista não está na unidade. É preciso obser-

var que pode ser um caso de violência sexual não revelado como tal, mas adolescente/jo-
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vem, por ter a informação, está tentando evitar uma gravidez não planejada. Agilizar o 

acesso dela ao método, neste caso, é fundamental. Outros profissionais, além do ginecolo-

gista, podem estar capacitados/as para fornecer o método e fazer o aconselhamento sobre 

a utilização ou podem realizar o encaminhamento da adolescente ou da jovem e garantir 

assim seu acesso ao método necessário. 

 X    criar mecanismos mais flexíveis de organização dos serviços tendo em vista a especifi-

cidade da faixa etária mas, principalmente, a prioridade de casos suspeitos ou identifi-

cados de violência sexual;

 X   viabilizar a referência para outros serviços. 

3.3.2 Equipe profissional
Algumas características e atitudes são fundamentais por parte dos/as profissionais que 

irão acolher, identificar e tratar adolescentes vítimas de violência sexual, tais como:

 X  Respeito por adolescentes e jovens de ambos os sexos;

 X  Disponibilidade interna para trabalhar a temática da violência sexual;

 X  Veracidade;

 X  Flexibilidade;

 X  Confidencialidade; 

 X    Capacidade de respeitar e promover Direitos de adolescentes/jovens vítimas para além 

de suas posições pessoais. 

 X    Demonstrar interesse pelas experiências relatadas pelos/as jovens; valorizar suas quei-

xas e demandas e acreditar em seus relatos são algumas dessas atitudes. 

 X    Ter tido algum tipo de sensibilização ou capacitação em temas de Direitos e de Saúde 

Sexual e Saúde Reprodutiva de adolescentes/jovens, com foco na atenção integral à saú-

de da vitima de violência sexual.

3.3.3 Acolhimento:
Conforme observado anteriormente o acolhimento de adolescentes e jovens é fundamen-

tal para adesão deste público aos serviços de saúde e, no caso de vítimas de violência se-

xual, é ainda mais importante que a equipe tenha uma postura acolhedora e esteja atenta 

às suas especificidades.

O acolhimento do/a adolescente vítima e o reconhecimento de sua dor é o primeiro passo 

para um bom resultado do tratamento físico e emocional que serão necessários. A equipe 

deve lembrar que está diante de um/a adolescente ou jovem extremamente fragilizado/a, 
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confuso/a em seus sentimentos de humilhação, vergonha, culpa, medo e desamparo. O/a 

profissional deve estar atento/a ao relato da vítima, deve primar pela escuta livre de precon-

ceitos, sem interrupções ou solicitações de detalhamentos desnecessários, explicar sempre 

o que será feito e porque, não prometer o que não poderá ser cumprido. Tudo isso demons-

trará respeito pelo/a adolescente e contribuirá para o estabelecimento de um bom vínculo. 

A seguir são apresentadas algumas questões que devem ser observadas pela equipe de 

saúde no acolhimento e atenção de adolescentes e jovens, de ambos os sexos, vítimas 

de violência sexual:

a) Garantir a privacidade:
No caso de violência sexual é imprescindível identificar um local reservado onde a vítima 

possa ser ouvida de tal modo a preservar sua privacidade e sigilo. Durante o atendimento 

é importante evitar movimentações de pessoas no local, ainda que sejam da equipe de 

saúde, mas que não façam parte do atendimento em questão. 

O/a adolescente ou jovem deve sentir-se seguro/a para expor suas questões e relatar a vio-

lência sofrida, sem ser ouvido/a por outras pessoas, além do/a profissional que está reali-

zando o atendimento. Deve ainda ser submetido/a aos procedimentos clínicos necessários 

sem ser interrompido/a ou visto/a por outras pessoas. 

Paralelamente, sugere-se que o ambiente físico da consulta a vítimas de violência sexual, 

não tenha nenhuma identificação visível (como uma placa, ou cartaz), pois a vítima pode 

sentir-se constrangida ao ser vista entrando neste local. 

b) Validar a queixa do/a adolescente ou jovem:
É fundamental que o/a adolescente ou jovem sinta que está sendo efetivamente ouvido/a, 

que o/a profissional está interessado/a em seu relato e está disponível para ajudá-lo/a.

Devem-se evitar sinais de desconfiança sobre a história relatada pela vítima. O relato pode 

ser valioso para definição das melhores estratégias a serem adotadas no caso, encaminha-

mentos adequados e melhor condução no setor saúde. 

COM FREQUÊNCIA AS VÍTIMAS TÊM MUITA VERGONHA EM RELATAR A VIOLÊNCIA SOFRIDA 
E CRÊEM QUE NÃO SERÃO MERECEDORAS DE CONFIANÇA. AS VEZES JÁ VIVERAM A EXPERI-
ÊNCIA DE RELATAR PARA ADULTOS/AS QUE REALMENTE NÃO LHES DERAM CRÉDITO.

c) Respeitar a confidencialidade:
As informações sobre casos de violência sexual denunciados só devem circular entre os 

membros da equipe que tiverem alguma função direta no atendimento. É importante que 
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a vítima compreenda que as informações prestadas são sigilosas. Isso facilitará a comuni-

cação numa situação onde o diálogo costuma não fluir facilmente.  

Segundo a publicação “Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual: 

perguntas e respostas para profissionais de saúde”, do Ministério da Saúde (2005), os/as 

profissionais devem respeitar o desejo do/a adolescente ou jovem de não ter o caso de 

violência revelado aos pais ou responsáveis. Para tanto é necessário que dois requisitos 

estejam presentes: o/a adolescente deve ter capacidade intelectual e emocional (excluin-

do-se casos de deficiência cognitiva, por exemplo) para avaliar o seu problema e deve ter 

condições para conduzir-se por meios próprios para solucioná-lo; e que a não revelação aos 

pais ou responsáveis não venha a acarretar nenhum problema à/ao usuária/o. Deste modo, 

cabe a equipe de saúde fazer uma avaliação minuciosa de cada caso, podendo até decidir 

a quebrar o sigilo se for necessário para a proteção da vítima. Nesta situação é importante 

que esta quebra de sigilo seja informada e negociada com a vítima.

Nas situações específicas de violência sexual intrafamiliar (incesto) é preciso maior aten-

ção da equipe quanto à possibilidade de revelar ou não a violência sofrida pelo/a adoles-

cente para o/a familiar não agressor/a. O fato de não revelar poderá contribuir para a revi-

timização do/a adolescente ou jovem e por outro lado, exime o/a familiar não agressor/a de 

qualquer implicação sobre uma nova ocorrência. Deste modo, a equipe de saúde deve ten-

tar negociar com o/a adolescente ou jovem, apontando a necessidade e a importância de 

comunicar aos pais ou no caso de violência sexual intrafamiliar, ao responsável não 

agressor/a, ou outro familiar que seja da confiança da vítima, sobre o fato. O/a adolescen-

te ou jovem deve ter claro que esta medida visa protegê-lo/a de novas violências.

G) Não culpar a vítima:
Toda a equipe deve estar capacitada e sensibilizada para questões de Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos, gênero, diversidade sexual e violência sexual para evitar atitude jul-

gadora segundo uma visão preconceituosa. Muitas vezes são feitos comentários por mem-

bros da equipe que podem contribuir para violentar novamente o/a adolescente. Em ne-

nhum caso de violência sexual o/a adolescente ou jovem é o/a culpado/a. 

f) Explicar todos os procedimentos:
Devido ao estado emocional de fragilidade, confusão e medo da vítima de violência sexual, 

durante o atendimento, tem ainda maior relevância a habilidade da equipe na comunicação 

clara. Adolescentes e jovens, não costumam ter intimidade com unidades de saúde, termos 

médicos, medicamentos e as medidas que serão necessárias em seu caso, por isso, é impor-

tante dirigir-se diretamente a eles/as, explicando em linguagem clara e acessível todos os 

procedimentos clínicos ou legais e certificando-se de que tudo está sendo compreendido 

pela vítima. Muitas vezes será necessário repetir informações ou buscar formas alternati-
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vas de explicar algo que a vítima ou a família não conseguiram apreender. A equipe deve 

estar sensibilizada e atenta a essas possibilidades.

A obrigatoriedade da notificação deve ser explicada, de modo que o/a adolescente ou jo-

vem compreenda que esta não é uma denúncia, mas uma medida que visa protegê-lo/a de 

novas situações de violência e que o/a agressor possa responder perante a Justiça por 

seus atos e, também, ser encaminhado para tratamento.  

3.3.4 Notificação
O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) prevê em seus artigos 13 e 245 a obrigatoriedade 

de notificação dos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos (incluindo-se aqui a 

violência sexual) contra criança e adolescentes: 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente 

serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 

prejuízo de outras providências legais.

Capítulo II – das Infrações Administrativas: Art. 245. Deixar o médico, professor ou respon-

sável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou cre-

che, de comunicar à autoridade os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 

ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena – multa de três a vinte salários-de-referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

O ECA tem uma formulação muito clara sobre o papel do setor saúde tratado como esfera 

pública privilegiada de proteção que recebe a incumbência específica de identificar e noti-

ficar a situação de maus-tratos, tal como a violência sexual (Ministério da Saúde, 2002).  O 

Conselho Federal de Medicina também reafirma a obrigatoriedade da notificação, deixan-

do claro que notificar não representa quebra de sigilo médico/a. 

A notificação é obrigatória, porém, não tem o valor de denúncia, por isso o/a profissional 

deve compreendê-la como um instrumento de promoção da saúde, que contribui para o 

resgate da cidadania da criança e do/a adolescente, preconizado pelo ECA, contribuindo 

para a  justiça social (Phebo, L., 2007).

Para assegurar que a equipe de saúde se sinta segura e motivada para efetuar a 
notificação é importante saber que:

 X    A notificação não é e nem vale como denúncia policial “O/a profissional ou qualquer 

outra pessoa que informa ao Conselho Tutelar uma situação de maus-tratos está dizen-

do: essa criança ou adolescente e sua família precisam de ajuda!” (Brasil Ministério da 

Saúde, 2002, p.14). Portanto, a notificação, deve ser feita o mais rápido possível, em caso 

de suspeita ou casos já identificados.
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 X    A notificação da violência sexual contribui para que se tenha dimensão real do proble-

ma, possibilita uma maior visibilidade a esse tipo tão comum de violação dos direitos 

humanos de crianças, adolescentes e jovens, mulheres e homens e contribui para a cons-

trução de estratégias mais eficazes de enfrentamento do problema. 

 X    O paradigma atual para resolução dos casos de violência sexual contra crianças e ado-

lescentes é a manutenção do vínculo familiar. O envio do/a adolescente para uma ins-

tituição, como um abrigo, só se dará como medida extremamente necessária e última 

a ser tomada.

 X    A notificação divide a responsabilidade sobre o caso com outras instituições também 

responsáveis pela garantia dos Direitos da Criança e Adolescente. No entanto, sua res-

ponsabilidade não termina ali. É fundamental que a equipe siga o desenrolar do caso 

através de contatos com o Conselho Tutelar ou com outras instituições que tenham 

sido acionadas.  

 X    A responsabilidade pela notificação é de todos os membros da equipe e não de um de-

terminado profissional. Deve ser feita pela unidade de saúde. A prática da notificação 

deve ser incorporada à prática de toda equipe de saúde.  

A notificação ao Conselho Tutelar (ou, na falta deste no município, à autoridade policial, 

promotor de justiça ou Juiz da Infância e Juventude) é obrigatória, mas a equipe de saúde 

deve buscar formas eficientes de fazê-lo, tendo sempre em vista a garantia dos direitos 

do/a adolescente e sua segurança.    

Em 2006 o Ministério da Saúde reforçou a importância dos serviços de saúde como institui-

ções notificadoras de violência. Com a entrada em vigor do sistema de vigilância de violên-

cias e acidentes (VIVA) foi criada a nova ficha de notificação/investigação individual de 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências, que está sendo implantada em todo o 

país. Esta ficha deverá ser preenchida, em caráter compulsório e contínuo, sempre que hou-

ver suspeita ou confirmação de qualquer tipo de violência contra crianças, adolescentes, 

idosos e mulheres. A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, é a respon-

sável pela implantação da notificação nos municípios e estados brasileiros, o que vem 

acontecendo gradativamente ao longo dos últimos anos.

O SETOR SAÚDE, AO FAZER A NOTIFICAÇÃO, ACIONA TODA UMA REDE DE APOIO QUE VAI 
FUNCIONAR CONJUNTAMENTE BUSCANDO DAR CONTA DE UMA QUESTÃO COMPLEXA QUE 
A SAÚDE ISOLADAMENTE NÃO PODE RESOLVER. NO ENTANTO, NÃO BASTA NOTIFICAR, É 
FUNDAMENTAL O MONITORAMENTO DO CASO NA REDE.
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3.4 Sugestões para o atendimento inicial na Aten-
ção Básica   

O fl uxograma de atendimento dentro da unidade deve 

ser decidido internamente, mas é importante que seja 

estabelecido objetivando garantir uma atenção acolhe-

dora e adequada ao/a adolescente ou jovem vítima de 

violência sexual.

Os pontos essenciais do atendimento são: 
1. Acolhimento (discutido detalhadamente nos itens 

3.1 e 3.3)

2. Apoio emocional à vítima:

O acolhimento realizado de forma adequada pode ser 

confi gurado como apoio emocional inicial. No entanto, 

tendo em vista que os danos emocionais causados à vítima 

poderão comprometer toda sua vida futura, é importante 

garantir o acesso a tratamento psicoterápico continuado. 

Caso a unidade de saúde não disponha deste profi ssional 

em sua equipe, deve providenciar o encaminhamento, con-

forme abordado no item 3.1, através da Rede de Saúde.

3. Apoio à família

No processo de atenção integral à vítima é preciso tam-

bém fortalecer a família para que ela se reestruture e seja 

capaz de assumir seu papel de apoio, proteção e promo-

ção do desenvolvimento saudável do/a adolescente ou 

jovem, de modo que os danos da violência sofrida sejam 

minimizados. 

Um ponto a ser observado, quando a violência sexual 

ocorre na família, é o apoio sistemático à vitima e aos 

familiares. Nesta situação a vítima tende a ter muito 

medo da ira do parente agressor/a, vergonha dos de-

mais famíliares e temor que a família se desintegre ao 

descobrir “seu segredo”. Com frequência as vítimas perma-

necem silenciosas por não desejarem prejudicar o/a agressor/a ou provocar uma desagre-

gação familiar ou por receio de serem consideradas culpadas ou castigadas. Esta é uma 

situação difícil para o/a adolescente e jovem e também para demais membros da família 

(Brasil, Ministério da Saúde, 2001).

3.4 Sugestões para o atendimento inicial na Aten-3.4 Sugestões para o atendimento inicial na Aten-
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O acolhimento realizado de forma adequada pode ser O acolhimento realizado de forma adequada pode ser 

confi gurado como apoio emocional inicial. No entanto, confi gurado como apoio emocional inicial. No entanto, 

tendo em vista que os danos emocionais causados à vítima tendo em vista que os danos emocionais causados à vítima 

poderão comprometer toda sua vida futura, é importante poderão comprometer toda sua vida futura, é importante 

garantir o acesso a tratamento psicoterápico continuado. garantir o acesso a tratamento psicoterápico continuado. 

Caso a unidade de saúde não disponha deste profi ssional Caso a unidade de saúde não disponha deste profi ssional 

em sua equipe, deve providenciar o encaminhamento, con-em sua equipe, deve providenciar o encaminhamento, con-
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Um ponto a ser observado, quando a violência sexual Um ponto a ser observado, quando a violência sexual 

ocorre na família, é o apoio sistemático à vitima e aos ocorre na família, é o apoio sistemático à vitima e aos 
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11  
BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres 
e adolescentes. Norma Técnica. Serie Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno no. 6. Brasília: Área Técnica 
Saúde da Mulher,2005. 

Para garantia desse apoio, a unidade de saúde responsável pelo atendimento inicial deve 

acionar a rede de saúde e a rede intersetorial (ver item 3.1).

4. Monitoramento do caso (ver item 3.1 e 3.3)

5. Referências/contrarreferências (ver item 3.1)

6. Procedimentos emergenciais:

Algumas medidas são extremamente necessárias para que sejam evitados agravos ainda 

maiores à saúde da vítima de violência sexual. Esses procedimentos devem ser realizados 

o mais rápido possível para que sua eficácia seja garantida:

 X    Notificação aos órgãos competentes sobre a violência ocorrida (item 3.3) 

 X  Acesso à Anticoncepção de Emergência

O Ministério da Saúde preconiza na norma técnica11 coloca que “AE deve ser prescrita para 

todas as mulheres expostas à gravidez, por meio de contato certo ou duvidoso com sê-

men, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido 

a primeira menstruação e que estejam antes da menopausa” (Ministério da Saúde, 2005, 

p.23) (em destaque no texto). A AE pode ser ministrada até 5 dias após a violência sofrida, 

ou a relação sexual desprotegida, no entanto, quanto mais rapidamente for tomada pela 

mulher maiores as chances de evitar a gravidez.

 X  Profilaxia de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Infecção pelo HIV e Hepatites Virais:

Segundo a referida norma Técnica, excetuam-se da oferta da profilaxia os casos de violên-

cia sexual em que ocorra exposição crônica e repetida ao agressor, situação comum em 

violência sexual intrafamiliar, ou quando ocorrer uso de preservativo, masculino ou femi-

nino, durante o crime sexual (Brasil, Ministério da Saúde, 2005).

No caso da profilaxia da infecção pelo HIV, a recomendação é encaminhar a vítima (o     quanto 

antes) para o Centro de Testagem Anônima (CTA) mais próximo ou outra unidade de saúde que 

faça parte da Rede e que possua os medicamentos necessários e tenha sido capacitada para isso.

 X   Informações sobre a realização de aborto previsto em lei e referência para outro nível 

de atenção na rede de saúde.

No caso de gravidez decorrente de violência sexual, a adolescente e seus representantes 

legais, devem ser esclarecidos sobre as alternativas legais quanto ao destino da gestação 

e sobre as possibilidades de atenção nos serviços de saúde. É direito dessas adolescentes 

e jovens serem informadas da possibilidade de interrupção da gravidez, conforme Decre-

to-Lei no. 2848, de 7 de dezembro de 1940, art. 128, inciso II, do Código Penal e sobre a 

possibilidade de levar a gravidez a termo com assistência da atenção básica em seu pré-

natal, com assistência psicológica e social contínuas (Ministério da Saúde, 2005).
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Para o atendimento às solicitantes ao aborto legal devem ser seguidas as orientações da 

Portaria 1508 de 2005, de Procedimento ao Aborto Legal:

•   menores de 18 anos grávidas com direito ao aborto legal, devem ser acolhidas e esclare-

cidas sobre o seu direito à escolha da opção do abortamento, sendo necessária a autori-

zação de responsáveis ou tutores para a solicitação do procedimento.

•   menores de 14 anos, necessitam adicionalmente de uma comunicação ao Conselho Tute-

lar e acompanhamento do processo, com solicitação de agilização do mesmo.

Em caso de divergência entre a vontade da adolescente e a dos responsáveis o “Marco Le-

gal: Saúde um Direito de Adolescentes” do Ministério da Saúde (2007) recomenda que deve 

prevalecer a vontade da adolescente e não ser realizado nenhum encaminhamento ou pro-

cedimento que se oponha a sua vontade. Nesses casos, deve ser oferecido o acompanha-

mento psicossocial à família e à adolescente. 

Segunda a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 

Sexual contra Mulheres e Adolescentes (2005)17 em casos onde haja posicionamentos con-

flitantes, onde a adolescente deseja a interrupção da gravidez e a família não deseja, e estes 

não estejam envolvidos na violência sexual, deve ser buscada a via judicial, através da Pro-

motoria de Justiça da Infância e Juventude, que deverão, através do devido processo legal, 

solucionar o impasse. Cabe ao Promotor de Justiça da Infância e Juventude postular, em 

juízo, os direitos da adolescente.

Por outro lado, se o adolescente se recusa em informar determinadas situações de sua vida 

à família, observa-se que pode haver uma desarmonia que pode e deve ser enfrentada pela 

equipe de saúde, preservando sempre o direito do adolescente em exercer seu direito à 

saúde. Assim, recomenda-se que, havendo resistência fundada e receio que a comunicação 

ao responsável legal, implique em afastamento do usuário ou dano à sua saúde, se aceite 

pessoa maior e capaz indicada pelo adolescente para acompanhá-lo e auxiliar a equipe de 

saúde na condução do caso, aplicando-se analogicamente o princípio do art. 142 do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente que institui que os menores de dezesseis anos serão repre-
sentados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, 
tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. O parágrafo único reforça, 
ainda, que a autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre 
que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer 
de representação ou assistência legal ainda que eventual.

Diante dos casos de maior complexidade que podem trazer consequências legais, reco-

menda-se que o serviço de saúde busque uma ação conjunta com o Conselho Tutelar da 

região e com a Promotoria da Infância e Juventude na condução das questões excepcionais, 

de forma harmônica com os princípios éticos que regem esse atendimento.
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VALORES CULTURAIS E QUESTõES DE FORO ÍNTIMO NÃO PODEM INFLUENCIAR NA QUALI-
DADE DE ATENÇÃO E NO ACESSO DE QUEM BUSCA A INTERRUPÇÃO DE GRAVIDEZ RESUL-
TANTE DE ESTUPRO (IPAS BRASIL, BRASIL, 2006)

O artigo 7o. do Código de Ética Médica estabelece que “o médico deve exercer a profissão 

com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não 

deseje, salvo na ausência de outro médico, em casos de urgência, ou quando sua negativa 

possa trazer danos irreversíveis ao paciente”. 

Sendo assim, a assistência pós-aborto humanizada é dever do Estado, não cabendo por 

parte do profissional de saúde, alegação de objeção de consciência nos casos de emergên-

cia “As leis e normas sobre objeção de consciência são em geral inaplicáveis quando os 

pacientes estão em uma situação de emergência, na qual a sua vida ou a sua saúde estão 

em risco” (GALLI e ROSAS, Ipas Brasil, 2005).

O/a profissional de saúde que alegue objeção de consciência para não realizar o atendi-

mento tem a responsabilidade de informar às adolescentes e jovens sobre seu direito de 

interromper a gravidez resultante de estupro; indicar outro profissional no serviço que 

realize o procedimento, sem demora ou protelação no atendimento. A instituição de saú-

de tem a obrigação de garantir o pleno acesso para as adolescentes e jovens aos serviços 

que realizam aborto legal.

CASO A UNIDADE DE SAÚDE NÃO POSSA PRESTAR ESSE ATENDIMENTO, DEVE REFERENCIAR 
A VÍTIMA E UTILIZAR TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA VIABILIZAR SEU ATENDIMEN-
TO NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA.

Para ter acesso a informações detalhadas sobre os procedimentos, esquemas de adminis-

tração das medicações e dados éticos e legais do atendimento a vítimas de violência sexu-

al, os/as profissionais de saúde devem acessar a Norma Técnica “Prevenção e tratamento 

dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes” (Brasil, Mi-

nistério da Saúde, 2005).
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Como Ajudar1?

DISQUE 100

Disque denúncia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes.
Serviço Gratuito. Funciona todos  
os dias da semana, mesmo feriados,  
das 08:00h às 22:00h.

DISQUE 180

Central de Atendimento à Mulher, 
recebe denúncias, orienta  
e encaminha casos de violência. 
Serviço Gratuito. Funciona  
de segunda a sexta-feira  
das 07:00h às 18:40h. 

¹  http://www.datasus.gov.br/rnis/secretarias.htm (sites das Secretarias Estaduais de Saúde do País).
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