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“Todo ato sexual, tentativa de consumar um ato 
sexual ou insinuações sexuais indesejadas, ou ações 
para comercializar ou usar de qualquer outro modo a 
sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por 
outra pessoa, independentemente da relação desta 
com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o 
local de trabalho”

A violência sexual atinge mulheres, crianças e 
homens, ou seja, qualquer um de nós. Ela também 
pode acontecer quando uma pessoa não dá seu 
consentimento sobre um ato sexual, isto é, se ela 
tem menos de 14 anos de idade, é deficiente 
mental, se está dormindo, ou em casos de uso de 
álcool e/ou drogas, entre outras situações. A 
violência sexual pode ser praticada por pessoas 
desconhecidas ou conhecidas, o que inclui familiares 
próximos e até o marido/namorado, e ocorre tanto 
dentro como fora de casa.

Em casos de violência sexual todos têm direito a 
procurar a unidade de saúde mais próxima e 
receber a PEP (profilaxia pós-exposição ao HIV) em 
até 72 horas (três dias), bem como a chamada pílula 
do dia seguinte, em até 120 horas (cinco dias), a fim 
de se evitar uma gravidez decorrente de estupro 
(violência sexual).

O abortamento previsto em Lei é direito da mulher 
em três situações:
• em casos de gestações decorrentes de estupro
• quando há risco de morte para a mãe
• no diagnóstico de fetos anencefálicos

Para ter acesso à interrupção segura e legal da 
gestação nesses casos, que podem ser realizadas até 
22 semanas ou pelo peso fetal de até 500 gramas,  
não é necessário apresentar boletim de ocorrência 
policial, tampouco alvará judicial.
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PRECISAMOS FALAR SOBRE 

VIOLÊNCIA

VOCÊ SABIA QUE...

Não há necessidade de B.O. (Boletim
de Ocorrência) para nenhum tipo de

atendimento em qualquer unidade de
saúde, inclusive para o abortamento

previsto em lei.

Toda unidade de saúde tem um 
NPV – Núcleo de Prevenção à 
Violência – para acolher, orientar
e encaminhar as vítimas de 
qualquer tipo de violência.
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QUAIS SÃO OS  
TIPOS DE VIOLÊNCIA?

FLUXO DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL

Violência Física
Todo ato violento com uso da força física de forma 
intencional, não acidental, que pode ferir, lesar, 
provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, 
deixando ou não marcas evidentes no corpo, e 
podendo provocar inclusive a morte. Pode ser 
praticada por meio de tapas, beliscões, chutes e 
arremessos de objetos, o que causa lesões, 
traumas, queimaduras e mutilações. 

Violência Psicológica
Qualquer conduta que cause dano emocional e 
diminuição da autoestima; que prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento. Constrangimentos, 
humilhações, chantagens, insultos, ridicularização, 
isolamento, vigilância constante, ciúmes excessivo.

Violência Patrimonial
Qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens e valores.

Violência Moral
Qualquer conduta que configure calúnia (dizer que a 
mulher roubou, cometeu crimes), difamação (acusar 
a mulher de traição, de ser “louca”, não ser boa mãe, 
etc) ou injúria (ofender a mulher chamando-a de 
“vadia”, “vagabunda”).

Negligência
Omissão de responsabilidade de um ou mais 
membros da família em relação a outro, sobretudo 
aqueles que precisam de ajuda por questões de 
idade ou alguma condição física, permanente ou 
temporária, ou mesmo por dependência financeira.

Acolhimento e Notificação Compulsória

Inferior 
a 72 horas

PEP
(Profilaxia Pós-exposição

 ao HIV)

Contracepção de Emergência
(Pílula do Dia Seguinte)

UBS/NASF/NPV
Consultório na Rua

Redenção
CRM/CDCM se mulher > 18 anos, mulher trans /travestis

SPVV se criança ou adolescente
DDM/DP se for desejo da vítima

Casa Mulher Brasileira

Contracepção de Emergência
(Pílula do Dia Seguinte)

Investigação
Gestacional

Entre 72 
e 120 horas

Superior 
a 120 horas
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