
Violência Sexual 
contra 

Mulheres 
e

 Adolescentes
Onde buscar apoio no  

município de São Paulo  
com atendimento  

acolhedor e respeitoso

SERVIÇOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL E ABORTO  
LEGAL NA CIDADE DE SÃO PAULO

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Hospital e Maternidade Dr. Mario de Moraes  
Altenfelder Silva (Hospital Vila Nova Cachoeirinha)
Av. Dep. Emílio Carlos, 3100 – Limão
(11) 3986-1151 – Serviço Social (localizado no  
ambulatório  – sala 12)
(11) 3986-1127 / 3986-1159 – Pronto-Socorro

Hospital e Maternidade Prof. Mário Degni - Jardim Sarah
Rua Lucas de Leyde, 257 – Vila Antônio
(11) 3394-9394 (ramais 9395/ 9396/ 9397)  
Serviço Social (localizado próximo à recepção)

Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha  
(Hospital do Campo Limpo)
Estrada de Itapecerica, 1.661 – Vila Maracanã
(11) 3394-7619 / 3394-7620 – Serviço Social  
(localizado no Pronto-Socorro)

Hospital Carmino Carichio (Hospital do Tatuapé)
Av. Celso Garcia, 4815 – Tatuapé
(11) 3394-6980 (ramal 7149)   
Centro de Atendimento à Violência

Hospital Arthur Ribeiro de Saboya  
(Hospital do Jabaquara)
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860  
Jabaquara
(11) 3394-8519 / 3394-8520 – Serviço Social  
(localizado no andar do Pronto-Socorro)

Hospital Municipal Tide Setubal
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 1123 
São Miguel Paulista
(11) 3394-8840 – Serviço Social  
(localizado no primeiro andar)

SERVIÇO ESTADUAL
Hospital Pérola Buygton
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 683 – Bela Vista
(11) 3248-8000 / 3292-9000 (ambulatório)

SERVIÇO FEDERAL
Casa da Saúde da Mulher – Pr. Domingos Deláscio
Rua Borges Lagoa, 418 – Vila Mariana
(11) 5084-4997

LEIS E NORMAS TÉCNICAS QUE GARANTEM OS 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS  

MULHERES E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE  
VIOLÊNCIA SEXUAL

 Convenção Interamericana para Prevenir,  
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher  
(Convenção de Belém do Pará), ratificada pelo  
Brasil em 1995.
 
 Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): coíbe  
e previne a violência doméstica e familiar de gênero.

 Lei nº 12.015/2009: classifica as condutas  
antes entendidas como atentado violento ao pudor 
como crime de estupro.
 
 Lei 12.845/2013: dispõe sobre o atendimento 
obrigatório e integral de pessoas em situação de  
violência sexual, no Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 Norma técnica para prevenção e tratamento dos 
agravos resultantes da violência sexual contra  
mulheres e adolescentes, do Ministério da Saúde. 
 
 Portaria Interministerial 288/2015: estabelece o 
registro de informações, coleta e armazenamento de 
vestígios pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos  
casos de violência sexual. 
 
 Portaria nº 1.508/2005, do Ministério da Saúde, 
estabelece os procedimentos para a interrupção da 
gravidez, nos casos previstos em lei, no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 
 Portaria nº 485/2014, do Ministério da Saúde: 
redefine o funcionamento do serviço de atenção às  
vítimas no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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NA REDE DE SAÚDE, AS MULHERES  
RECEBEM ATENÇÃO E PREVENÇÃO

Ao sofrer uma violência sexual, a mulher 
deve procurar o mais rápido possível um serviço  
de saúde, para prevenir Infecções Sexualmente  
Transmissíveis, HIV e evitar a gravidez.

ATENÇÃO!

Os medicamentos preventivos de Infecções  
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV  
devem ser tomados até 72 horas (3 dias) após  
a violência sexual.

Para evitar a gravidez indesejada e garantir 
maior eficácia, é preciso tomar a contracepção  
de emergência em até 72 horas (3 dias).

Quando a mulher ou a adolescente engravidar 
em decorrência de violência sexual, é seu direito 
decidir pela interrupção da gravidez. Este  
procedimento poderá ser realizado nos serviços  
de saúde especializados, nos endereços  
aqui informados.

ACOLHIMENTO, RESPEITO E AGILIDADE

As vítimas de violência sexual têm dificuldade  
em pedir ajuda ou denunciar, pois, na maioria dos  
casos, a violência sexual é praticada por pessoas 
conhecidas: maridos e namorados (atuais ou ex), 
pais, padrastos, avôs, tios, vizinhos, parceiros, 
patrões, entre outras pessoas.

O serviço de saúde é, geralmente, a primeira porta 
que a mulher procura para falar da violência sofrida 
e buscar apoio, portanto é muito importante que 
ela seja atendida por uma equipe interdisciplinar – 
ginecologia, enfermagem, psicologia e serviço social 
– com rapidez, respeito e acolhimento. Isso diminui 
a necessidade da vítima passar por vários locais 
diferentes, evitando a repetição da narrativa 
do trauma da violência.

É importante também que a mulher receba  
acompanhamento após o atendimento de  
emergência, pois os resultados na recuperação  
e superação do processo traumático da violência 
sexual serão mais efetivos.

Oferecer escuta sigilosa, não punitiva e livre  
de julgamento, facilita a denúncia da vítima e o seu 
atendimento, com a efetivação dos procedimentos 
necessários para acolhimento adequado.

A Notificação Compulsória para Violência  
Contra a Mulher é outro instrumento  
importante para identificar e quantificar  
os casos de violência de gênero e deve ser  
sempre realizada pelos profissionais de saúde. 
Serve também para fortalecer a interface e o 
acesso a todos os serviços que compõem a 
Rede de Atendimento às Mulheres em Situação 
de Violência que a mulher tem direito.

A denúncia da violência sexual por meio do 
Boletim de Ocorrência (B.O.) é  importante 
para apurar e punir o autor do crime  
sexual; porém, o B.O. não é obrigatório 
para o atendimento nos serviços públicos 
de saúde e de interrupção de gravidez 
prevista em lei. 

 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER É:

“Qualquer conduta que a constranja [obrigue]  
a presenciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso de força, que a induza  
a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,  
a sua sexualidade, que a impeça de usar  
qualquer método contraceptivo ou que a force  
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou  
à prostituição, mediante coação, chantagem,  
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule  
o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos” 
(Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha).

Outras formas de violência sexual: estupro  
“corretivo” (tentativa de forçar a mudança de  
orientação sexual de mulheres lésbicas), assédio 
sexual nos meios de transporte, abuso  
sexual e/ou estupros praticados em festas  
e universidades, escolas, ruas ou no ambiente  
de trabalho.

A mulher sob o efeito de álcool e/ou de outras 
drogas (lícitas ou ilícitas) não está em condições  
de consentir com o ato sexual e de manifestar 
qualquer resistência. Sexo nessa situação  
constitui crime de estupro.

Em todos os casos, a mulher pode e deve  
buscar apoio e atendimento – independentemente 
de ter feito Boletim de Ocorrência – nos Centros  
de Referência da Mulher ou em outros serviços  
da Rede Municipal de Saúde, nos Prontos  
Socorros ou em serviços específicos em atenção 
às vítimas de violência sexual.


