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INTRODUÇÃO

A violência sexual contra a mulher não é caracterizada apenas como ato sexual, mas 
também como qualquer tentativa de obtê-lo, seja através da coação ou intimidação, contra 
a sexualidade das mulheres. Pode ser praticada por qualquer pessoa ou em qualquer local, 
mas se manifesta principalmente nos ambientes laborais e nos domicílios, tendo como prin-
cipais perpetradores os parceiros íntimos, amigos e familiares (DELZIOVO, 2018).

Um estudo multicêntrico da OMS sobre a saúde da mulher e a violência doméstica, 
indicou que 15 a 71% das mulheres sofrem violência física e/ou sexual por um parceiro íntimo 
em algum momento de suas vidas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). De acordo 
com os registros de 2017 e 2018, no Brasil, 81,8% dos casos de violência sexual (66.041) 
foram do sexo feminino e da raça negra (50,9%). Quanto ao perfil do agressor, a maioria dos 
estupros são cometidos por um único autor (92,5%), geralmente conhecido das vítimas e do 
sexo masculino (85,5%) (BRASIL, 2019a). Embora esses números pareçam alarmantes, sa-
be-se que esses indicadores não expressam com fidedignidade a realidade da problemática, 
pois muitos dos casos nem sequer chegam a ser notificados pelos sistemas de informação, 
seja na área da justiça ou da saúde.

Em todo mundo, 39% dos assassinatos de mulheres são cometidos por parceiros 
íntimos ou ex-parceiros (em comparação com 6% de homicídios de homens cometidos 
por parceiras), taxas mais altas (59% para mulheres) são encontradas sudeste da Ásia 
(comparando com 0,9% para homicídios masculinos). A violência sexual sem parceiro ín-
timo também é endêmica e já foi experimentada por 7% das mulheres no mundo todo. 
(STOCKL H et. al. 2013)

Estudos referem que alguns fatores de risco em nível individuais possam contribuir para 
a ocorrência de violência sexual e que variem de acordo com o contexto do abuso, sendo 
mais provável que a violência sexual ocorra em mulheres jovens, portadoras de deficiência, 
em situação de pobreza, que tenham sofrido abuso sexual na infância e as que fazem uso 
de substância. (CASTTEL C, MARTIN SL,)

A violência sexual contra a mulher, além de ser considerada um exemplo de violação 
frequente dos direitos humanos, também é considerado um grande problema de saúde pú-
blica, uma vez que suas repercussões além de sociais e econômicas, refletem expressivos 
danos físicos e psicológicos, com graves consequências para a saúde mental e reprodutiva 
das vítimas. São exemplos destes danos: o abortamento e a gravidez indesejada, vulnera-
bilidade as doenças sexualmente transmissíveis, depressão, ansiedade, isolamento social, 
sentimento de culpa entre outros (RIBEIRO; LEITE, 2016; GARCIA et al., 2016). Um dos 
desafios da violência sexual contra as mulheres é entender e diminuir os danos decorren-
tes desse ato nas famílias dessas vítimas. A violência traz consigo na maioria das vezes 
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impactos negativos no bem-estar emocional e social de toda a família, com efeitos adver-
sos nas competências parentais e nos resultados educacionais e laborais. Muitas crianças 
que habitam em domicílios onde existe violência pelo parceiro íntimo podem desenvolver 
a presentar altas taxas de problemas comportamentais e emocionais, que podem levar a 
dificuldades com educação e emprego, muitas vezes levando a abandono escolar precoce, 
delinquência juvenil e gravidez precoce (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010).

Outro desafio está no combate e prevenção a este tipo de violência, que além de 
causar impactos físicos, psíquicos e sociais a esta vítima, também traz consigo um impacto 
econômico gritante, uma vez que este agravo pode levar a internação prolongada em ca-
sos onde haja traumatismos e lesões graves, bem como a perda da funcionalidade e morte 
nos casos extremos.

Um estudo realizado nos Estados Unidos em 2005 refere que um aumento no número 
de mulheres a procura de serviços de saúde mental em decorrência da violência sexual 
demandando mais consultas nesta especialidade. Neste mesmo estudo foi observado que 
as mulheres, foram mais propensas a relatarem a utilização de serviços de emergência, de 
hospitalização e de consultas médicas (ARIAS; CORSO,2005).

Infelizmente grande parte das vítimas de violência conjugal física não procura ajuda e, 
quando o faz, na maioria das vezes busca pessoas mais próximas, seguido de instituições 
de segurança pública como polícia, serviços específicos para vítimas de violência doméstica 
e profissionais da saúde. Identificar e ajudar essas vítimas se torna um desafio aos profis-
sionais de saúde, uma vez que a violência velada no ambiente doméstico fica reclusa entre 
quatro paredes, onde a vergonha e o medo são companheiros constantes dessas vítimas.

Medindo a extensão violência sexual contra as mulheres que é vista como vergonho-
sa e estigmatizante - apresenta uma série de desafios, entre eles os mitos sobre violência 
sexual tais como:

Mulheres que usam álcool ou drogas estão “pedindo” para serem estupradas, Mulheres 
que provocam estupro pela maneira como se vestem ou agem, um tipo de estupro conside-
rado crime passional que prevalece em todo o mundo.

Esta forma de pensar busca culpar as vítimas e reduzir a responsabilidade dos 
perpetradores. Nesse contexto, muitas vítimas optam por não relatar suas experiên-
cias ou não entender, que o que aconteceu com elas foi um ato de violência sexual. 
(DARTNALL E, JEWKES R., 2013)

Algumas evidências sugerem que a prevalência de e violência sexual por parceiro íntimo 
é menor em mulheres idosas, mas a prevalência de abuso emocional, econômico abandono 
e controle comportamental em idosas é semelhante aos experimentado por mulheres mais 
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jovens), acarretando tanto na jovem quanto da mulher envelhecida problemas de saúde 
mental. (STOCKL H, PENHALE B.2015)

A violência sexual contra a mulher é multifatorial e complexa, para o seu enfrentamento 
é necessária articulação intersetorial, abrangente com a participação de atores sociais e 
comunitários, poder público e serviços de saúde. No Brasil já foram instituídas algumas nor-
matizações do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Justiça, principalmente 
no ano de 2013, para o fortalecimento e estruturação da rede no atendimento multidiscipli-
nar e integral às mulheres vítimas de violência sexual, com a inclusão da participação das 
instâncias policiais e jurídicas.

Em março de 2013, foi instituído o decreto 7.958 que estabeleceu diretrizes para o 
atendimento humanizado às vítimas de abuso sexual pelos profissionais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e determinou-se os procedimentos necessários durante o atendimento 
à vítima, entre os quais a descrição minuciosa das evidências, assegurando a cadeia de 
custódia e o encaminhamento à perícia oficial, com a cópia do Termo de Consentimento 
Informado (BRASIL, 2013).

A rede do SUS, portanto, passa a ser responsável, também, pela garantia da idoneidade 
e o rastreamento dos vestígios coletados. Essa atribuição é reforçada com a instituição da 
portaria 288, em 25 de março de 2015, ao dispor sobre as orientações para a organização 
e integração do atendimento às vítimas, tanto na esfera da segurança pública, quanto na 
rede do sistema público de saúde, estabelecendo como uma das atribuições do Ministério 
da Saúde a implementação de normas técnicas para atenção humanizada com registro de 
informações e coleta de vestígios (BRASIL, 2015).

O enfermeiro, membro da equipe de saúde, possui um papel essencial para realizar 
um atendimento humanizado e integral, contemplando a complexidade da situação e as 
múltiplas consequências impostas às vítimas, colaborando também para a identificação, 
coleta e preservação dos vestígios indicativos desse tipo de violência (SILVA e tal., 2020).

A criação de um vínculo pelo profissional que atende a essas vítimas é de fundamental 
importância à fim de proporcionar um atendimento humanizado e individualizado a realidade 
que mesma está inserida. Políticas públicas devem ser implementadas urgentemente, no 
sentido de amparar, proteger e prevenir esta forma de violência que pode ser fatal a essas 
mulheres (LEITE et al., 2017).
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INTRODUÇÃO

A eficácia das leis pode produzir efeitos nos âmbitos jurídicos e sociais. Mesmo que 
os documentos jurídicos sejam apenas formais, inspiram as lutas e a possibilidade de ma-
terialização e ampliação dos direitos humanos. No Brasil, a violência sexual é considerada 
como qualquer forma de atividade sexual não consentida (BRASIL, 2013a). O direito a uma 
vida sexual satisfatória livre de violência, coerção ou risco de gravidez não desejada e de 
não adquirir doença, é um dos direitos sexuais e reprodutivos mais básicos da mulher.

No campo dos direitos sexuais e saúde reprodutiva, três conferências ocorridas em 
1990 foram centrais: a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 
Cairo, em 1994, na qual foram acordados, entre os diversos países, planos de ação que 
incluíram a igualdade de gênero e a formulação conceitual dos direitos e da saúde sexual 
e reprodutiva (MELLO, 1995); a Convenção de Belém do Pará, em 1994, sobre eliminação 
de todas as formas de discriminação contra a mulher (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS, 1994); e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher de Beijing, em 1995, na 
qual foram ampliados os acordos entre os países e determinados como Direitos Humanos 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1995).

Os avanços ocasionados por essas conferências pautaram a vida sexual e reprodutiva 
em um plano político, e não restritas às esferas íntima e privada. A experiência traumática 
da violência sexual extrapola os limites sociais e adentra a área pública, uma vez que as 
mulheres vítimas dessa agressão apresentam maior vulnerabilidade imunológica, estresse 
pós-traumático e tentativa de suicídio. Esses agravos podem se manifestar a curto ou a 
longo prazo, sendo necessária uma assistência imediata, prevenindo, assim, consequências 
futuras (THURSTON et al., 2019).

A mulheres vítimas de violência sexual tendem a buscar o serviço de saúde mesmo que 
seja apenas por razão de tratamento das lesões sendo esse contato em que o profissional 
tem com a paciente de uma importância fundamental para a identificação do agravo, devido 
à repercussão que o mesmo acomete a mulher, tanto na saúde física, saúde mental, desde 
o risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada 
até desenvolvimento de quadros depressivos, síndrome do pânico, ansiedade e distúrbios 
psicossomáticos (COOK; CUNNINGHAM; MOTT, 2020)

A legislação brasileira que visa assegurar os direitos constitucionais à mulher tem se 
estabelecido e aprimorado ao longo dos anos. Ressalte-se, nesse processo, a tentativa de 
garantir a assistência à vítima de violência, em especial, no atendimento de saúde. Houve 
avanços no contexto de atendimento às mulheres vítimas de diversos tipos de violência, 
dentre as quais se encontram a do tipo sexual:
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A) Delegacias de atendimento à mulher: foram implantadas, a partir dos anos 80, o 
que proporcionou maior visibilidade da violência contra a mulher, com o consequente aumento 
das denúncias. Integra a estrutura de Polícia Civil e se estabelece como elo de articulação 
entre o Sistema de Polícia e o Sistema de Justiça. Além disso, deve desenvolver ações de 
prevenção, apuração e investigação dos casos de violência sexual com seu devido enqua-
dramento legal, instrução dos inquéritos policiais que levarão as queixas-crime a julgamento 
pelo judiciário e solicitação ao juiz das medidas protetivas de urgência para as mulheres em 
situação de violência doméstica.

Ainda assim, não realizar um Boletim de Ocorrência (BO) após situação de violência 
sexual deve-se a fatores como medo, vergonha, descrença e até desinformação. O não 
aprofundamento do contexto das situações de violência, a escassez de acolhimento e escuta 
ativa, a inexistência de privacidade nas declarações, o número reduzido e a falta de treina-
mento de funcionárias e o excesso de burocracia, entre outros, são fatores que restringem 
ou impedem os direitos alcançados pelas mulheres (FRUGOLI et al., 2019).

REFLEXÃO! Visto a problemática relacionada com o serviço de segurança pública, ressalta-se aqui a 
importância do profissional de saúde no primeiro contato com a vítima, antes mesmo da polícia, como 
estratégia de aproximação, escuta qualificada, privacidade e primazia das necessidades da vítima.

B) Normas Técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 
Sexual contra Mulheres e Adolescentes: a 1ª edição publicada foi em 1999 e a norma 
abrangia recomendações gerais de atendimento e apoio psicossocial e protocolos de pro-
cedimentos profiláticos. As segunda e terceira edições da referida Norma Técnica vieram a 
ser publicadas em 2005 e 2012, respectivamente (BRASIL, 2012), com ampliação e reim-
pressão da última edição em 2014. O documento pretende auxiliar profissionais de saúde 
na organização de serviços e no desenvolvimento de uma atuação eficaz e qualificada nos 
casos de violência sexual (BRASIL, 2014).

C) Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres: criada em 2003 pela medida 
provisória nº 103, fortalecendo-se as políticas públicas de enfrentamento à violência contra 
as mulheres por meio da elaboração de conceitos, diretrizes, normas e da definição de ações 
e estratégias de gestão e monitoramento relativas ao tema. A Secretaria desenvolve progra-
mas relevantes ao gênero em estudo, como por exemplo, o Programa de Enfrentamento à 
Feminização das Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Programa Pró-equidade 
de Gênero e o Programa Gênero e Diversidade na escola (BRASIL, 2015). Em âmbi-
to nacional, atualmente, é um órgão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. O Decreto nº 9.417, de 20 de junho de 2018, transferiu a Secretaria Nacional de 
Políticas para Mulheres para a estrutura organizacional do Ministério dos Direitos Humanos.
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D) Estatísticas oficiais (notificação compulsória): o sistema de notificação compul-
sória dos casos de violência contra a mulher (SINAN), sob responsabilidade do Ministério 
da Saúde; e o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal 
(SINESPJC), que inclui o Módulo Registro das Ocorrências, o Módulo Perfil das Instituições 
de Segurança Pública, a Pesquisa Nacional de Vitimização, o Fluxo do Sistema de Justiça 
Criminal, sob responsabilidade da SENASP/Ministério da Justiça. Esses sistemas são fun-
damentais para dimensionar as situações de violência contra a mulher, proteger os sujeitos 
envolvidos, monitorar as políticas públicas e favorecer a articulação de ações intersetoriais. 
Também contribui para o conjunto de registros o “Ligue 180”, serviço de atendimento com foco 
no acolhimento, orientação e encaminhamento para os serviços da Rede de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulher em todo o território nacional.

E) Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA): sistema implantado em 
2006 pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis, com o objetivo de coletar dados a respeito dessas violências de modo a 
permitir a análise e o manejo da situação. O Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes 
está estruturado em dois componentes: o inquérito realizado em serviços sentinela de aten-
dimento de urgência e emergência e o componente de vigilância contínua, incorporado ao 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação em 2009 (BRASIL, 2013b).

F) Lei Maria da Penha: a Lei 11.34012 (Lei Maria da Penha) foi decretada em 7 de 
agosto de 2006 criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. No seu bojo foi incluído dispositivo que assegura a assistência à mulher em si-
tuação de violência doméstica e familiar a ser prestada de forma articulada inclusive pelo 
SUS. A lei estipulou tipos de violência contra mulher sendo elas: doméstica e familiar, física, 
psicológica, sexual, patrimonial, moral, conjugal e institucional. Na qual, traz no seu texto a 
violência sexual como:

“qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 
da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a 
force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos” (BRASIL, 2006).

G) Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: lançado em 
2007 pelo governo federal, s, cuja construção partiu da concepção de que o enfrentamento 
a todas as formas de violência contra a mulher só será possível com a implementação de 
ações integradas, organizadas em quatro áreas estruturantes: a) consolidação da Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, incluindo a implementação 
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da Lei Maria da Penha; b) promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e 
enfrentamento à feminização da Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis; c) 
combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; e d) promoção dos direitos humanos 
das mulheres em situação de prisão (BRASIL, 2007).

H) Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: elaborada 
pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, definida em 2011 com a finalidade 
de estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à violência, 
assim como de assistência e garantia de direitos, conforme normas e instrumentos interna-
cionais de direitos humanos e legislação nacional (BRASIL, 2011).

I) Diretrizes para o Atendimento às Vítimas de Violência Sexual: em 13 de março de 
2013, foi publicado o Decreto 7.958 que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas 
de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do 
SUS. Além das diretrizes de atendimento, o referido Decreto prevê, no seu Art. 4º, os proce-
dimentos a serem prestados pelos profissionais de saúde, desde acolhimento, anamnese, 
exame físico, clínicos e laboratoriais; preenchimento de prontuário, descrição minuciosa 
das lesões e vestígios encontrados, identificação dos profissionais que atenderam a vítima, 
preenchimento dos Termos de Relato Circunstanciado e Consentimento Informado, coleta 
de vestígios; assistência farmacêutica e de outros insumos e acompanhamento multiprofis-
sional; além de orientação à vítima ou ao seu responsável (BRASIL, 2013c).

J) Atendimento Obrigatório a Pessoas em Situação de Violência Sexual: a Lei 
12.845/2013, dispõe sobre o atendimento obrigatório a pessoas em situação de violência 
sexual, de forma que todos os hospitais integrantes da rede do SUS devem oferecer às 
vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, com vistas 
ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes desta violência, e 
encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social (BRASIL, 2013a).

ATENÇÃO! O atendimento da pessoa em situação de violência nos serviços de saúde dispensa a apresenta-
ção do Boletim de Ocorrência (BO). Entretanto, cabe às instituições de saúde, conforme a Lei nº 12.845/2013, 
Art. 3º, III, estimular o registro da ocorrência e os demais trâmites legais para encaminhamento aos órgãos 
de medicina legal, no sentido de diminuir a impunidade dos(as) autores(as) de agressão (BRASIL, 2013a).
No mês de dezembro de 2019 a Lei nº 13.931 foi aprovada, ampliando a necessidade de notificação em 24 
horas à autoridade policial não apenas os casos confirmados, mas também as situações com indícios de 
violência (BRASIL, 2019).

K) Norma Técnica para registro de informações e coleta de vestígios da violência 
sexual pelos profissionais habilitados do SUS: em 2015, os ministérios da Saúde e Justiça 
oficializaram a Norma Técnica que trata das situações em que há possibilidade de realiza-
ção do registro de informações e coleta de vestígios da violência sexual pelos profissionais 
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habilitados do SUS nos serviços de referência. A realização desses procedimentos envolve 
anamnese, escuta qualificada, realização do exame físico, descrição das lesões, registro de 
informações e coleta de vestígios em serviços de saúde (BRASIL, 2015).

ATENÇÃO! A legislação sobre a violência no Brasil tem como referência o modelo americano, quanto 
à obrigatoriedade de notificar, à necessidade de encaminhamento da notificação a um organismo 
designado em lei e à punição para o profissional que não notificar.

L) Decreto Nº 9.586, De 27 de Novembro de 2018: Em 2018, institui-se o Sistema 
Nacional de Políticas para as Mulheres e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica, 
com o objetivo de ampliar e fortalecer a formulação e a execução de políticas públicas de 
direitos das mulheres, de enfrentamento a todos os tipos de violência e da inclusão das 
mulheres nos processos de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País 
(BRASIL, 2018a).

M) Lei nº 13.718/2018: Tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de 
cena de estupro, torna pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra 
a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelece causas de aumento 
de pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o estupro coletivo e 
o estupro corretivo; revogando o dispositivo de “ofensa ao pudor” (BRASIL, 2018b).

REFLEXÃO! Apesar dos avanços no sentido de garantir atendimento de saúde  especializado e obrigatorie-
dade da notificação, ainda se trata de um fenômeno  invisível na rotina dos profissionais de saúde. A sub-
notificação está relacionada à falta de informações técnicas e científicas do assunto. A seguir, algumas 
definições e conceitos:

DEFINIÇÕES E CONCEITOS IMPORTANTES

O que é estupro?

De acordo com o Código Penal Brasileiro em seu artigo 213, na redação dada pela Lei 
nº 12.015 (BRASIL, 2009), estupro é:

Código Penal, artigo 213 - “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidino-
so” (BRASIL, 2009).

O Código Penal divide atos libidinosos em dois tipos:

1. conjunção carnal: introdução completa ou incompleta do pênis na vagina
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2. outros atos libidinosos: atentado violento ao pudor e corrupção de menores, já 
descritos anteriormente

Qual a diferença entre notificação e denúncia?

Notificação
Comunicação Obrigatória

 do fato   

Denúncia
Acusação feita exclusivamente pelo 

Ministério Público

Como acontecem essas providências nos serviços de saúde?

Os serviços de saúde também têm um papel fundamental na resposta à violência 
contra as mulheres, pois muitas vezes são os primeiros locais nos quais as vítimas buscam 
atendimento. A notificação (comunicação obrigatória do fato), cabe a qualquer profissional 
de saúde. No entanto, este profissional deve-se atentar que:

O inciso II do artigo 66 da Lei das Contravenções Penais dispõe que o fato criminoso 
não deve manter comunicado à autoridade competente, quando essa comunicação puder 
acarretar procedimento criminal contra o paciente (BRASIL, 1941).

No caso do artigo 269 do Código Penal, cabe ao médico comunicar à autoridade pública 
a existência de doença de notificação compulsória.

Art. 269 do Código Penal - “Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notifi-
cação é compulsória: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa” (BRASIL, 1940).

Caso o médico deixe de fazer essa notificação, estará praticando o crime definido no 
artigo 269 do Código Penal.

No mês de dezembro de 2019, a lei 10.778 foi alterada pela Lei nº 13.931, ampliando a 
necessidade de notificação em 24 horas à autoridade policial não apenas os casos confir-
mados, mas também as situações com indícios de violência (BRASIL, 2019).

Quando há a obrigatoriedade do exame pelo perito do Instituto Médico Legal?

Após o atendimento de saúde, se a vítima tiver condições e desejar denunciar o ocor-
rido, poderá ir à Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, para prestar depoimento 
ou para submeter-se a exame pelos peritos do Instituto Médico Legal.
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Código de Processo Penal, artigo 158 - “Quando a infração deixar vestígios, será indis-
pensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão 
do acusado” (BRASIL, 1941).

O exame é realizado para fazer prova para o inquérito policial e não tem a ver com a 
prestação de assistência à saúde da mulher, assistência essa que deve ser prestada ple-
namente, inclusive com a interrupção da gestação nos casos admitidos pelo sistema jurí-
dico. A perícia também pode ser realizada indiretamente, inclusive com base no prontuário 
médico da mulher, o qual deve ser consultado pelos peritos.

Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, Jutacrim SP, 69/443 - “Por lei expressa 
o exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto. Assim, ficha de atendimento do 
ofendido em pronto-socorro municipal não pode deixar de ser aceita como prova de lesão.”

Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, Jutacrim-SP, 48/379 - “Apresentando-se 
o laudo de exame de corpo de delito negativo porque a  vítima só foi encaminhada para 
exame após desaparecidos os vestígios  das lesões, admissível é a condenação com base 
em perícia médico legal fundada em elementos fornecidos por pronto-socorro que atendera 
a vítima após a ocorrência delituosa.”

O exame de corpo de delito pode inclusive ser suprido por prova testemunhal, como 
expõe o artigo 167 do Código de Processo Penal; não sendo possível o exame de corpo de 
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Supremo Tribunal Federal, RTJ 88/104 “O exame de corpo de delito, em face do desa-

parecimento de vestígios, pode ser suprido pela prova testemunhal.”

Supremo Tribunal Federal, DJ 28.08.81, p. 8264 “Sendo impossível a realização do exame 
de corpo de delito, poderá suprir-lhe a falta a prova testemunhal.”

É bastante comum a prática de estupro mediante grave ameaça, ou seja, sem uso 
brutal de violência física. Nesses casos, apesar da mulher estuprada nem sempre apresen-
tar lesões físicas externas evidentes e graves, deve receber assistência médica imediata, 
anteriormente a qualquer providência no âmbito policial.

O que é violência sexual presumida?

Em alguns casos específicos de vulnerabilidade, ainda que haja consentimento 
da vítima, o sistema jurídico presume a ocorrência da violência e, consequentemente, a 
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caracterização do estupro ou do atentado violento ao pudor, de acordo com o artigo 224 do 
Código Penal, revogado pela lei nº 12.015 (BRASIL, 2009):

“[...] presume-se a violência, se a vítima: a) não é maior de 14 anos; b) é alienada ou débil mental, e 
o agente conhecia esta circunstância; c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.”

O que dispõe a lei sobre o aborto pós-estupro?

O abortamento é permitido quando a gravidez resultou de estupro, a gestante 
tem o direito de interromper a gestação, de acordo com o art. 128, inciso II do Código 
Penal (BRASIL, 1940):

“Código Penal, artigo 128, inciso II: Não se pune o aborto praticado por  médico (II) se a 
gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal.”

Nesse caso exige-se o consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu represen-
tante legal. O abortamento também pode ser praticado quando a gravidez resulta de atentado 
violento ao pudor, que é um crime definido no artigo 214 do Código Penal (BRASIL, 1940):

“Código Penal, artigo 214: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou 
permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.”

Pode-se observar que, o abortamento sentimental, humanitário ou ético, não é crimi-
noso e constitui um direito da mulher, que tem garantido, pela Constituição Federal e pelas 
Normas Internacionais de Direitos Humanos, o direito à integral assistência médica e à plena 
garantia de sua saúde sexual e reprodutiva.

O que dispõe o Código de Ética da Enfermagem sobre a temática?

De acordo com a Resolução COFEN Nº 564/2017, no capítulo sobre deveres dos pro-
fissionais, consta o Art. 52 sobre manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em 
razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação (BRASIL, 2017):

§ 4º É obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de responsabili-
zação criminal, independentemente de autorização, de casos de violência 
contra: crianças e adolescentes; idosos; e pessoas incapacitadas ou sem 
condições de firmar consentimento.

§ 5º A comunicação externa para os órgãos de responsabilização crimi-
nal em casos de violência doméstica e familiar contra mulher adulta e 
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capaz será devida, independentemente de autorização, em caso de risco à 
comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio 
da vítima ou do seu responsável.

O documento que norteia eticamente os profissionais da enfermagem, apesar de não 
explicitar a expressão violência sexual mencionou casos de violência para população vulnerá-
vel e casos de violência doméstica. Aqui, entende-se que essa questão deve ser interpretada 
de maneira ampla referindo- se a todas as formas de abuso e vulnerabilidade.

O profissional de enfermagem tem o dever de notificar os casos de violência que tiver 
conhecimento, inclusive a sexual, podendo responder pela omissão. Apesar do código de 
ética não apresentar explicitamente a expressão violência sexual, deixa claro o dever que 
os profissionais têm de zelar pela saúde e dignidade de seus pacientes.

O setor de saúde não pode assumir a responsabilidade no combate à violência, entre-
tanto, cabe a ele o envolvimento institucional (LEAL; LOPES, 2005), de modo a capacitar 
seus profissionais para o enfrentamento do problema, respaldados na compreensão das 
relações sociais conflituosas.

A assistência de saúde é prioritária e deve ser garantida à mulher, antes de qualquer providên-
cia no âmbito policial ou judicial. Esse atendimento, obviamente, não acarreta nenhum prejuízo 
para as investigações policiais, as quais poderão ser iniciadas e realizadas a qualquer tempo.
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Instrumentos Características do instrumento Tipo de Lesão

Tipos Instrumentos

Pérfurocortante Ex: Canivetee espada

Cortocontundente Ex: Enxada, machado e facão

NOÇÕES BÁSICAS DE TRAUMATOLOGIA FORENSE

A traumatologia Forense estuda os traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, 
visando elucidar a dinâmica dos fatos (FRANÇA, 2017). Para Delton Croce (1998), é o ca-
pitulo da Medicina Legal no qual se estuda as lesões corporais resultantes de traumatismos 
de ordem material, danosa ao corpo ou à saúde física ou mental.

As lesões corporais, no âmbito forense, são consideradas como vestígios ocasionados 
por ação externa que, quando avaliadas, podem fornecer informações relevantes quanto 
ao acontecimento, como o mecanismo, a força, direção, material utilizado e o tempo de 
ocorrência. O padrão da lesão também poderá possibilitar a indução quanto a presença ou 
não de abuso recorrente, a origem acidental ou intencional. As lesões traumáticas presentes 
no corpo do paciente devem ser criteriosamente detalhadas na evolução do profissional de 
saúde, contendo informações quanto as localizações, número e características relativas a 
cor, forma e tamanho (PEEL, 2016).

Na compreensão da natureza da lesão, é necessário que o profissional de saúde re-
conheça que as características delas estão diretamente associadas ao tipo de instrumento 
utilizado. De acordo com França (2017) as lesões produzidas por meio mecânico em que 
há interação do objeto com o corpo podem ser classificados em perfurantes, cortantes e 
contundentes. Além disso, as lesões podem ser classificadas também em leves (superfi-
ciais) ou profundas.

Quadro 1. Classificação das lesões e instrumentos causadores.

Instrumentos Características do instrumento Tipo de Lesão

Perfurantes: agulha, prego, alfinete, cer-
tos espinhos, furador de gelo, espeto de 
churrasco

Instrumento ou agente fino, alongado, pontia-
gudo de haste cilíndrica com ponta e diâmetro 
transverso reduzido em relação ao seu cumpri-
mento. Atuam por pressão sobre um determi-
nado ponto e penetra a superfície.

Punctória: caracterizado por pouco sangramento ex-
terno, Seu trajeto pode ser transfixante com orifício 
de saída e entrada.

Cortantes (ou incisas): faca, canivete, lou-
ça, papel, vidro.

Agem por um gume, por pressão e deslizamen-
to e uma atuação em sentido linear.

Incisa: caracterizada pela regularidade e nitidez de 
suas margens e bordas, hemorragia relativamente 
abundante, predomínio do comprimento sobre a 
profundidade, afastamento das bordas feridas, cen-
tro da ferida mais profundo que as extremidades.

Contundentes: martelo, marreta, caibro, 
tonfa, cassetete, socoinglês,

É todo objeto rombo, capaz de agir traumatica-
mente sobre o corpo de superfície.

Contusa:  a pele pode se conservar íntegra e a le-
são se produz em nível profundo. Ocorre de forma: 
-ativa (direta) quando o instrumento é projetado 
contra a vítima (ex. um martelo que atinge o rosto da 
vítima); -passiva (indireta) quando a vítima vai de en-
contro ao objeto (ex. quando um indivíduo despenca 
de um precipício); -mista: ambos os movimentos.
Ex: equimose, hematoma, escoriação e rubefação.

LESÕES MISTAS
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Instrumentos Características do instrumento Tipo de Lesão

Pérfurocontundente Ex: Projétil de arma de fogo

Lácerocondundente Ex: Acidentes de automóvel

Como já mencionado, a localização das lesões tem um grande valor que ajuda a forne-
cer informações relevantes para a elucidação dos fatos. Segundo Santos (2001), lesões na 
face interna das coxas, nas nádegas: dão noticias, geralmente de agressão sexual, lesões 
semi-lunares no pescoço indica esganadura. Lesão no antebraço e nas mãos (principalmente, 
nas palmas) podem ser as conhecidas lesões de defesa, resultantes da defesa da vitima.

Rubefação: Hiperemia (vermelhidão) momentânea de uma região do corpo atingida 
pelo traumatismo. É preciso rapidez para configurá-la em função do seu caráter fugaz. 
Não deixa cicatriz. Ex. uma bofetada de mão aberta.
Escoriações: Quando o atrito do deslizamento lesa a superfície da pele, produzindo 
arrancamento traumático da epiderme, deixando a derme descoberta de onde fluem 
serosidade e sangue formando uma crosta parda avermelhada que após a primeira 
semana vai se descolando pela periferia lesionada resultando em uma cicatriz rósea es-
branquiçada chamada de marca de escoriação, que desaparece com o passar do tempo.
As escoriações feitas por unhas são chamadas de estigmas ungueais, podendo ser 

encontradas em pescoço, nos casos de esganadura (forma de asfixia pela constrição do 
pescoço com as mãos), e ao redor da boca e nariz quando o agressor tenta abafar os gritos 
da vitima ou imobilizá-la. Frequentemente a esganadura acompanha o estupro e o atentado 
violento ao pudor. Já no infanticídio esta associada à asfixia por sufocação para abafar o 
choro da criança.

Equimose: São lesões contusas cuja intensidade depende do instrumento e do grau 
de violência com que foi aplicada. Comumente são chamadas de “manchas roxas” 
devido à infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos que aparecem em razão do 
rompimento de vasos sanguíneos superficiais ou profundas. As equimoses superficiais 
apresentam uma sucessão de cores decorrentes da hemoglobina em sua metabolização 
e absorção pelo organismo denominada por Legrand du Saulle de espectro equimó-
tico. O estudo da variação cromática da equimose no processo de recuperação é útil 
para determinar a data aproximada da lesão, ocorrendo apenas nos vivos e obedece 
ao quadro a seguir.
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Quadro 1. Espectro equimótico.

COR EVOLUÇÃO EM DIAS

Vermelho violáceo 1 – 2 dias

Azulado 3 – 6 dias

Esverdeado 7 – 12 dias

Amarelado 12 – 20 dias

Normal Após 20 dias desaparecem vestígios da equimose.

De acordo com Del-Campo (2008), essa evolução é muito importante no caso de vio-
lência doméstica e maus tratos, principalmente em crianças, já que a presença de inúmeras 
lesões de coloração variada atesta ações de crueldade, afastando alegação de ferimentos 
produzidos por um único acidente.

Ressalta Bittar (2018), que as equimoses conjuntivas (conjuntiva dos olhos) e as bol-
sa escrotal, são exceções. Estas permanecem vermelhas a te a cura, e as equimoses de 
couro cabeludo recentes, que são de cor vermelha escura, sendo o contorno amarelado 
se mais antigas.

Roberto Blanco (2000), classifica ainda como tipos especiais de equimose os hema-
tomas e as bossas sanguínea (o material que se acumula na cavidade neo-formada é o 
sangue), e serosa (o material que se acumula na cavidade é a linfa extravasada).

Hematomas: Conhecido como “galo de sangue” consiste na coleção hemática pro-
duzida pelo sangue extravasado de vasos calibrosos, não capilares, que descola a 
pele e afasta a trama dos tecidos formando uma cavidade circunscrita onde se depo-
sita. Em outras palavras, os hematomas são coleções sanguíneas produzidas pelo 
sangue derramado. Enquanto a equimose leva 21 dias para desaparecer, o hemato-
ma pode demorar meses e também nunca desaparecer, podendo calcificar e formar 
um “galo ósseo”.
Bossa: É quando o hematoma faz projeção contra o plano ósseo (ex. cabeça, canela, 
testa), onde o sangue não pode difundir-se para os tecidos moles, formando verdadei-
ras bolsas repletas de sangue.
Luxação: Afastamento entre as superfícies ósseas que se articulam. Via de regra, 
de rotura de ligamento. Como exemplos, citamos a luxação de quadril, ombro, joe-
lho e mandibular.
Fratura: ruptura parcial ou total dos ossos.
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LEMBREM-SE

Perfurante, Cortante e Contundente: Ação única.

Perfuro - cortante, Perfuro - contundente e Corto - contusa: Ação mista.

d) Perfuro-cortante: São aqueles dotados de uma ponta na extremidade de uma lâmina 
com um ou mais gumes cortantes. É o instrumento que soma as ações perfurantes e 
cortantes. Agem, inicialmente, por pressão e secção. São caracterizadas por serem 
mais profundas do que largas. Exemplos de um só gume: peixeira, facão, canivete, 
haste de tesoura. De dois gumes: faca vazada (botoeira).
e) Perfuro- contundentes: Instrumento que atinge o individuo agindo inicialmente por 
pressão em uma superfície para em seguida perfurar a região atingida. O instrumento 
típico deste grupo de agentes lesivos é o projetil de arma de fogo. Ressalta-se que 
as lesões produzidas pelos instrumentos perfuro – contundente, segundo Del Campo 
(2008), podem ser denominadas perfurocontusas. Contudo, ainda nos lembra de que 
qualquer instrumento com conformação cilindro-orgival, como ponta de um guarda-chuva, é capaz 
de produzir esse tipo de ferimento.

f) Corto – Contusas: É aquele que apresenta peso, superfície de corte e a força atuante 
é a mão do agressor. Agem por pressão e percussão ou deslizamento. Apresentam 
lesões profundas com bordas e formas irregulares, com destruição de tecido, inclu-
sive com fraturas. Caracterizado por apresentar ferida bizarra e acompanhada de 
escoriações e equimoses. Se houver superfície óssea, em geral, ocorre fratura. Para 
Fávero (1994), os dentes causam lesões corto- contusos, porque não tem gume vivo. 
Assim, citamos como exemplos: machado, facão de mato, enxada que podem amputar 
decapitar e matar.

Revisão de Anatomia

Sistema Reprodutor Feminino

Os órgãos reprodutores femininos estão divididos em: órgãos internos e genitália ex-
terna. Outros órgãos e estruturas estão vinculados: bexiga, uretra, reto, diafragma pélvico, 
períneo, pelve óssea e as mamas.

Genitálias externas

Vulva: são denominações genéricas dos órgãos genitais externos.
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Monte pubiano: é a região recoberta de pelos, em disposição própria do sexo. Na mu-
lher é triangular, com base voltada para cima e de limites bem nítidos. É ricamente 
vascularizada, inervada e contém grande quantidade de glândulas sebáceas.
Grandes lábios: são duas pregas de tecido adiposo e conjuntivo, cobertas por pele, 
que formam os limites laterais da vulva. Cada lábio tem uma superfície interna e uma 
externa, após a puberdade a externa é recoberta de pelos, a interna é úmida com 
aparência de uma membrana mucosa, numerosas glândulas sebáceas, mas não é 
recoberta de pêlos.
Pequenos lábios: são duas pequenas pregas situadas internamente aos grandes lá-
bios, separados pelo sulco interlabial. Têm revestimento cutâneo, de cor avermelhada 
com aparência de uma membrana mucosa, úmida e numerosos glândulas sebáceas, 
não são cobertos por pêlos.
Clitóris: corpúsculo pequeno, cilíndrico, localizado na porção superior da vulva na 
região onde os pequenos lábios se unem anteriormente. É de estrutura cavernosa, 
lembrando um pênis atrofiado e tem aproximadamente 2 a 3 cm de extensão, quase 
totalmente coberto pelos lábios, somente a extremidade anterior, a glande, é visível 
sob o prepúcio e sobre seu freio. Contém vasos e nervos e é extremamente sensível.
Vestíbulo vaginal ou fúrcula: área triangular que se torna visível afastando-se e 
tracionando um pouco os pequenos lábios. O clitóris é o ápice do triângulo e a fúrcula 
sua base. É uma região ligeiramente escavada onde se expõe: o óstio vaginal, limitado 
pelo hímen, o óstio externo da uretra, logo abaixo do clitóris, e os orifícios externos 
das glândulas parauretrais (Skene) e das glândulas vestibulares maiores (Bartholin).

Órgãos Genitais Internos

Ovários: órgãos pares, pequenos, ovais, achatados, localizados um de cada lado do 
útero com dimensões variáveis, de indivíduo à indivíduo, e também durante o ciclo 
menstrual. Em média, apresentam as seguintes medidas: comprimento de 3 a 4 cm; 
altura de 2 a 2,5 cm; espessura de 1,5 a 2 cm. Tem cor cinzenta, superfície lisa nas 
crianças e rugosa nas mulheres adultas. São sustentados pelos ligamentos útero-ová-
rio ou próprio do ovário; o meso-ovário; ligamento suspensor do ovário ou infundíbulo 
pélvico. Na mulher adulta a superfície é rugosa e com pequenas cicatrizes, marcas de 
roturas foliculares anteriores.
Trompas de Falópio: órgãos ocos, alongados, em número de duas, apresentam duas 
aberturas: uma na cavidade uterina, à altura dos cornos do útero, chamada óstio uterino 
da tuba e outra na cavidade abdominal, óstio abdominal da tuba. Reconhece-se em três 
porções: a parte uterina, incluída na espessura da parte do útero, o istmo da trompa, a 
mais estreita, que é a parte intermediária; e a ampola, segmento mais dilatado, aberta 
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na cavidade abdominal pelo infundíbulo tubário, circundado de franjas denominadas 
fibrias tubárias.
Útero: órgão ímpar, situado na pelve, apresenta duas porções o corpo e o colo, entre 
ambas situa-se uma zona de transição: o istmo. Encontra-se em anteversoflexão e é 
móvel. A inflexão posterior forma a escavação reto-uterina, ou fundo de saco de Douglas

Figura 1. Vulva

Processo de Enfermagem Aplicado à Mulher Vítima de Violência Sexual

O enfermeiro, independente do serviço que atue, seja no âmbito da Atenção Primária à 
Saúde ou nos serviços de Alta Complexidade, frequentemente, depara-se no atendimento às 
mulheres vítimas de violência sexual. O processo de enfermagem é um modelo metodológico 
que visa reunir as condições necessárias para promoção do cuidado e documentação pelo 
enfermeiro. Sua aplicabilidade requer conhecimento técnico e científico e é dividido em etapas 
articuladas com vistas para um atendimento integral. São elas: histórico de enfermagem, o 
diagnóstico de enfermagem, intervenções de enfermagem, a prescrição de enfermagem e 
a evolução de enfermagem.

O acolhimento deve permear todas as etapas do processo de atendimento que pre-
cisa ser livre de julgamentos morais e com respeito à diversidade e a singularidade de 
cada ser humano.

Antes de adentrarmos nas etapas da consulta de enfermagem às mulheres vítimas 
de violência sexual, faz-se necessário destacar alguns princípios gerais que o profissional 
deverá considerar:
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Princípios Gerais na Assistência

Considerações Importantes ao Detectar uma Vítima de Violência Sexual

A falta de credibilidade ou contradições no testemunho da vítima são geralmente 
consequência do estresse pós-traumático e violações de seus direitos.

As vítimas não podem consentir com a violência sexual e tratamento que receberam.

Registro das Informações

O registro de informações sobre todas as etapas do atendimento deve ser realizado 
no prontuário do paciente, e, nos casos do profissional atuante nos serviços de referência, 
também na Ficha de Atendimento Multiprofissional às Pessoas em Situação de Violência 
Sexual, com letra legível e sem espaços. O enfermeiro poderá fazer uso de um mapa topo-
gráfico de lesões para auxiliar na documentação.

Informações que devem constar no prontuário do paciente:

√  Data e hora do atendimento
√  Descrição do relato da vítima
√  História clínica e exame físico da vítima com descrição minuciosa das lesões
√  Orientações fornecidas ao paciente pelo profissional
√  Tratamentos e exames;
√  Identificação de todos (as) profissionais de saúde presentes durante a assistência
√  Autorização ou não da vítima para realização dos procedimentos

Coleta de Dados - Anamnese e Exame Físico
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Antes de iniciar essa etapa explique à paciente a importância das informações que 
serão colhidas, bem como o exame físico que será realizado, para os cuidados com a sua 
saúde e garantia dos seus direitos, mas que, a qualquer momento, ela poderá se recusar a 
responder ou a interromper quaisquer procedimentos. Forneça a mulher a opção de acom-
panhante, de sua escolha, para estar fornecendo apoio durante o atendimento.

Antes de iniciar a entrevista e o exame físico, o enfermeiro deverá certificar-se que a 
sala está preparada com os equipamentos e insumos necessários para a execução dessa 
etapa: sala com maca ginecológica, estetoscópio, aparelho para verificação de pressão, 
termômetro, régua milimétrica, balança para controle de peso, lanterna com luz ultravioleta, 
óculos de proteção, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), avental descartável ou de 
pano para paciente, caneta, prontuário, formulários padronizados e máquina fotográfica.

Além dos materiais, certifique-se que a temperatura da sala está adequada para pro-
moção o conforto da paciente.

Figura 2. Sala Ginecológica Figura 3. Materiais para exame
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Anamnese: entrevista forense

A entrevista do enfermeiro tem como propósito direcionar o exame, o tratamento e a 
identificação e preservação de vestígios forenses. Antes de iniciar as perguntas é o pro-
fissional pode orientar a mulher a responder utilizando os termos “sim”, “não”, “tentou”, 
“não tenho certeza”.

Antes de iniciar a entrevista com a paciente, iniciar os registros com:

 – Anotação do local, dia, hora do atendimento e nome do serviço de saúde

 –  Identificação do paciente:

• Nome completo (sem abreviamentos)
• Nome da mãe
• Número do prontuário
• Data de nascimento
• Documento de identidade
• Características: sexo, cor, idade, gênero

Informações colhidas pelo enfermeiro:

• História clínica da paciente:

 �  Morbidades
 �  Cirurgias realizadas
 �  Número de gestações, partos e abortos
 �  Último período menstrual
 �  Grávida? (proceder o teste de gravidez)
 �  Uso de alguma medicação
 �  Presença alergia
 �  Altura e peso

• História da violência sexual sofrida:

 �  Local, dia e hora aproximados da violência sexual
 �  Crônica ou fato isolado
 �  Forma(s) de constrangimento ou contenção empregada(s): mãos, peso do cor-
po, cordas, fios, cintos, roupas da vítima e vendas nos olhos
 �  Tipificação e número de agressores: sexo, características físicas, língua nativa, 
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sotaque, tom de voz e cheiro
 �  Áreas do corpo manipuladas: boca, vagina, ânus?

Atenção: a manipulação oral envolve beijos, lambidas,’’ chupões’’, mordidas, e contato oral 
com a genitália seja do ofensor na vítima ou da vítima no ofensor.

 �  Tipo de penetração (quando houver): peniana, digital ou utilizando objetos?
 �  Houve ejaculação? Em qual parte do corpo?
 �  Características do local que ocorreu a agressão: breve descrição do ambiente. Ex: 
quarto com cama de casal, colcha vermelha; chão da sala, grama do parque etc.
 �  Atividades realizadas pela vítima após a agressão sexual: banhou- se, escovou 
os dentes, vomitou, comeu e/ou bebeu, usou alguma forma de lavagem vaginal, 
mudou de roupas, urinou e/ou defecou.
 �  O agressor usou proteção, lubrificante ou outro espermaticida?

Exame Físico

Exame completo da superfície corporal (céfalo podálica), primeiramente a olho nu e, 
se possível, depois com luz alternativa (luz negra)*.

*Luz alternativa: auxilia na visualização de lesões subcutâneas e detecção de 
secreções (saliva, sêmen, urina).

Durante o exame físico a palpação de toda superfície do corpo é importante na detecção 
de dores. Qualquer injúria corporal deve ser documentada na evolução de enfermagem, se 
possível fotografada (com autorização da vítima) e documentada no diagrama ou também 
chamado de gráficos femininos.
Atenção: a paciente é a protagonista do exame físico, portanto, o enfermeiro deverá parar 
o exame sempre que requisitado.

Figura 5. Posição Ginecológica
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Figura 6: Afastar as pernas da vítima com o dorso a mão. Figura 7: Técnica de afastamento dos pequenos e grandes 
lábios para inspeção.

Descrição das Lesões

O enfermeiro deverá descrever as lesões quanto ao tipo, localização, tamanho e nú-
mero. Deverá ficar atento a cor dos hematomas na superfície corporal. Os hematomas 
acontecem em decorrência de extravasamento de sangue e a mudança em sua coloração, 
que varia do vermelho, roxo, azul ao verde, é indicativo do processo de cicatrização, logo, 
dá uma estimativa do tempo em que ocorreu a lesão. Lesões mais recentes tem uma co-
loração mais avermelhada e/ou arroxeada, enquanto que as mais tardias são mais azula-
das e esverdeadas.

Quadro 2. Tipos de possíveis lesões por região do corpo em vítimas de violência sexual.

Localização Tipo de Lesão

Craniana

Couro cabeludo Equimose, escoriação, edema traumático e ferida contusa

Face Fratura (malar, mentoniana e nasal), marcas de mordida, escoriação, equimose facial 
e edema traumático

Olhos Equimose periorbitária (olho roxo) e da esclerótica (hemorragia em esclera) e edema 
traumático

Orelhas Equimose, escoriação e edema traumático

Boca Equimose labial, equimose intraoral, escoriação, marca de mordida, fratura e trauma 
dentário

Cervical
Externa Marca de mordida, equimose por sucção, equimose e escoriação

Interna Trauma laríngeo, alteração na voz (rouquidão, disfonia) e dificuldade de deglutição

Torácica e abdominal Equimose, equimose por sucção, escoriação, marca de mordida e corpos estranhos 
presentes na pele: terra, graveto, etc.

Mamária Marcas de mordida ou sucção, equimose, escoriação e laceração nos mamilos

Membros Superiores Equimose (especialmente nos antebraços e mãos); lesões de defesa, escoriação, edema 
traumático e fraturas

Mãos Equimose, escoriação, edema traumático e fratura

Membros Inferiores Equimose (especialmente nas faces mediais das coxas); lesões de defesa, escoriação, 
marca de mordida e edema traumático

Genital Equimose, escoriação, edema traumático e rotura himenal

Anal Equimose, escoriação, edema traumático, laceração e dilatação

Fonte: Norma Técnica - Atenção humanizada às pessoas em situação de violência sexual com registro de informações 
e coleta de vestígios, 2015.
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Considerações Importantes: sinais de estrangulamento

O estrangulamento acontece em muitos casos de violência sexual, nos quais 
os agressores utilizam objetos ou a mão sobre a região do pescoço da vítima 

como forma de contenção, provocando asfixia.

São sinais de estrangulamento: lesões no pescoço com formatos variados, 
gerlamente causados pelo objeto utilizado (fios, mãos, cinto etc.), mudança 
na voz, dores externas e internas na região do pescoço, petéquias (pálpebras, 
região peri-orbital, face, couro cabeludo e cavidade oral); presença de 

equimoses, escoriações, hematomas no pescoço.

Diagnósticos, Intervenções, Implementação e Avaliação de Enfermagem

Essas etapas se apoiam nos dados coletados na etapa inicial, cuja precisão de infor-
mações é essencial para se evitar conclusões imprecisas ou incompletas, e que caracteriza 
a primeira fase do Processo de Enfermagem. Após a coleta de dados o profissional irá iden-
tificar os problemas sobre os quais a enfermagem deverá intervir, caracterizando-se como 
os Diagnóstico de Enfermagem.

Os Resultados de Enfermagem são utilizados na fase de planejamento, quando se 
prediz o resultado esperado após a implementação das intervenções de enfermagem e da 
fase de avaliação quando se avalia o resultado dos cuidados prestados. Cada resultado de 
enfermagem possui indicadores através dos quais o resultado será mensurado quantitati-
vamente pela utilização de uma escala tipo Likert, com valores que variam de um a cinco.
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Quadro 3. Diagnósticos e Resultados de Enfermagem segundo NANDA (2018-2020) e NOC (2016) aplicáveis às mulheres 
vítimas de violência sexual

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESULTADOS DE ENFERMAGEM

Controle emocional lábil relacionado a:
□ Abuso de substâncias
□ Alteração na autoestima
□ Estressores
□ Fadiga
□ Mal-estar social
□ Transtorno emocional

Rompantes incontroláveis de expressão emocional 
exagerada e involuntária.

Bem estar pessoal
Saúde psicológica
□ 1- Não muito satisfeito
□ 2- Pouco satisfeito
□ 3- Moderadamente satisfeito
□ 4- Muito satisfeito
□ 5- Completamente satisfeito
Manter em _____
Aumentar para _____

Desesperança
relacionada a:
□ Estresse crônico
□ Isolamento social
□ Perda da crença em um poder espiritual
□ Perda da fé em valores transcendentais

Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas 
limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais 
disponíveis e é incapaz de mobilizar energias a seu 
favor.

Esperança
Expressa expectativa de um futuro positivo
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em ______
Aumentar para ______

Risco de distúrbio na identidade pessoal 
Fatores de risco:
□ Alteração no papel social
□ Baixa autoestima
□ Discriminação
□ Estados maníacos
□ Estágios de crescimento
□ Preconceito percebido
□ Processos familiares disfuncionais

Incapacidade de manter percepção integrada e com-
pleta de si mesmo.

Autopercepção
Reconhece suas capacidades físicas, mentais e 
emocionais
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em ______
Aumentar para ______

Baixa autoestima situacional relacionado 
a:
□ Alteração da imagem corporal
□ Alteração no papel social
□ Diminuição do controle sobre o ambiente
□ Padrão de desamparo
□Reconhecimento inadequado

Desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu 
próprio valor em resposta a uma situação atual.

Autoestima
Verbalizações de auto-aceitação
□ 1- Nunca positivo
□ 2- Raramente positivo
□ 3- Às vezes positivo
□ 4- Frequentemente positivo
□ 5- Consistentemente positivo
Manter em ______
Aumentar para ______

Interação social prejudicada relacionado a:
□ Barreira de comunicação
□ Dissonância sociocultural
□ Distúrbio no autoconceito
□ Habilidades insuficientes para fortaleci-
mento da reciprocidade
□ Processos de pensamento perturbados

Quantidade insuficiente ou excessiva, ou qualidade 
ineficaz de troca social.

Envolvimento social
Interage com amigos e familiares
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em ______
Aumentar para ______

Síndrome do trauma de estupro
Caraterizada por:
□ Agitação
□ Agressão
□ Abuso de substâncias
□ Constrangimento
□ Culpa
□ Fobias
□ Humilhação
□ Negação
□ Pensamentos de vingança
□ Trauma físico
□ Medo
□ Mudança nos relacionamentos

Resposta mal adaptada sustentada a uma penetração 
sexual forçada, violenta, contra a vontade e o consen-
timento da vítima.

Recuperação de abuso: sexual
Sensações de fortalecimento
□ 1- Nenhum
□ 2- Limitado
□ 3- Moderado
□ 4- Substancial
□ 5- Extenso
Manter em ______
Aumentar para ______
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESULTADOS DE ENFERMAGEM

Integridade da pele prejudicada caracte-
rizado por:
□ Dor aguda
□ Hematoma
□ Matéria estranha perfurando a pele
□ Sangramento
□ Vermelhidão relacionada a:
□ Agente químico lesivo
□ Pressão sobre saliência óssea
□ Excreções

Epiderme e/ou derme alterada. Integridade tissular: pele e mucosas
Integridade tecidual
□ 1- Gravemente comprometido
□ 2- Muito comprometido
□ 3- Moderadamente comprometido
□ 4- Suavemente comprometido
□ 5- Não comprometido
Manter em _____
Aumentar para _____

Integridade tissular prejudicada caracte-
rizado por:
□ Dano tecidual
□ Tecido destruído
□ Dor aguda
□ Hematoma relacionada a:
□ Agente químico lesivo
□ Umidade

Dano em membrana mucosa, córnea, tecido tegu-
mentar, fáscia muscular, músculo, tendão, osso, car-
tilagem, cápsula articular e/ou ligamento.

Integridade tissular: pele e mucosas
Tecido cicatricial
□ 1- Grave
□ 2- Substancial
□ 3- Moderado
□ 4- Leve
□ 5- Nenhum
Manter em _____
Aumentar para _____

Controle de impulsos ineficaz caracteri-
zado por:
□ Agir sem pensar
□ Comportamento violento
□ Explosões de temperamento
□ Promiscuidade sexual

Padrão de uso de reações rápidas e não planejadas a 
estímulos internos ou externos, sem levar em conta 
as consequências negativas dessas reações ao indi-
víduo impulsivo ou aos outros.

Autocontenção do comportamento impulsivo 
Participa do regime de tratamento exigido
Controla impulsos
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____

Processos familiares disfuncionais carac-
terizado por:
□ Abuso verbal de pai/mãe
□ Abuso verbal de parceiro
□ Manipulação
□ Abandono
□ Desvalorização
□ Isolamento emocional
□ Medo
□ Vergonha
□ Vulnerabilidade
□ Relacionado a:
□ Abuso de substâncias
□ Estratégias de enfrentamento ineficazes
□ Habilidades insuficientes para a solução 
de problemas
□ Personalidade adicta

Funções psicossociais, espirituais e fisiológicas da 
unidade familiar estão cronicamente desorganiza-
das, levando ao conflito, à negação de problemas, à 
resistência a mudanças à resolução ineficaz de proble-
mas e a uma série de crises que se autoperpetuam.

Funcionamento familiar
Os membros desempenham o papel esperado
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____

Síndrome pós trauma relacionado a:
□ Apoio social insuficiente
□ Comportamento de autolesão
Papel de sobrevivente
□ Percepção de evento como traumático
□ Senso de responsabilidade exagerada

Resposta mal adaptada e sustentada a evento trau-
mático e opressivo.

Bem estar pessoal
Habilidade de enfrentamento
□ 1- Não muito satisfeito
□ 2- Pouco satisfeito
□ 3- Moderadamente satisfeito
□ 4- Muito satisfeito
□ 5- Completamente satisfeito
Manter em _____
Aumentar para _____

Risco de síndrome pós trauma
Apoio social insuficiente
□ Comportamento de autolesão
□ Papel de sobrevivente
□ Percepção de evento como traumático
□ Senso de responsabilidade exagerada

Vulnerabilidade à resposta mal adaptada e susten-
tada a um evento traumático e opressivo que pode 
comprometer a saúde.

Resiliência pessoal
Utiliza estratégias efetivas de enfrentamento
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESULTADOS DE ENFERMAGEM

Ansiedade
relacionado a:
□ Abuso de substâncias
□ Ameaça à condição atual
□ Ameaça de morte
□ Conflito de valores
□ Estressores
□ Necessidades não atendidas

Vago e incômodo sentimento de desconforto ou te-
mor, acompanhado por resposta autonômica; sen-
timento de apreensão causada pela antecipação de 
perigo.

Autocontrole da ansiedade Utiliza estratégias 
eficientes de enfrentamento
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para_____

Enfrentamento ineficaz relacionado a:
□ Alto grau de ameaça
□ Apoio social insuficiente
□ Estratégias ineficazes para alívio de ten-
são
□ Recursos inadequados
□ Sensação de controle insuficiente

Padrão de avaliação inválida de estressores, com es-
forços cognitivos e/ou comportamentais, que falha 
em controlar as demandas relativas ao bem estar.

Enfrentamento Identifica padrões de enfrenta-
mento eficazes
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____

Medo relacionado a:
Cenário pouco conhecido
□ Reação a um estímulo fóbico
□ Reação aprendida a uma ameaça
□ Separação do sistema de apoio

Resposta a uma ameaça percebida que é conscien-
temente reconhecida como um perigo.

Autocontrole do medo Mantém um senso de 
propósito apesar do medo
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____

Resiliência prejudicada relacionada a:
□ Abuso de substâncias
□ Apoio social insuficiente
□ Dinâmica familiar perturbada
□ Violência na comunidade
□ Vulnerabilidade percebida
□ Recursos insuficientes

Capacidade diminuída de se recuperar de situações 
adversas ou alteradas percebidas, por meio de um 
processo dinâmico de adaptação.

Equilíbrio de estilo de vida Reconhece a necessi-
dade de equilibrar as atividades da vida
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____

Sobrecarga de estresse relacionada a:
□ Estressores
□ Estressores repetidos
□ Recursos
□ insuficientes

Excessivas quantidades e tipos de demandas que 
requerem ação.

Nível de estresse
Inquietação
□ 1- Grave
□ 2- Substancial
□ 3- Moderado
□ 4- Leve
□ 5- Nenhum
Manter em ____
Aumentar para ____

Conflito de decisão
relacionado a:
□ Informações insuficientes
□ Ameaça percebida ao sistema de valores
□ Sistema de apoio insuficiente

Incerteza sobre o curso de ação a ser tomado, quan-
do a escolha entre ações conflitantes envolve risco, 
perda ou desafio a valores e crenças.

Tomada de decisão
Identifica alternativas
1- Gravemente comprometido
2- Substancialmente comprometido
3- Moderadamente comprometido
4- Levemente comprometido
5- Não comprometido
Manter em _____
Aumentar para _____
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RESULTADOS DE ENFERMAGEM

Automutilação
□ caracterizado por:
□ Arranhões no corpo
□ Corte de parte do corpo
□ Esfolar-se
□ Golpear-se
□ Inserção de objetos em orifícios do corpo
□ Morder-se

relacionado a:
□ Alteração da imagem corporal
□ Baixa autoestima
□ Abuso de substâncias
□ Estratégias de enfrentamento ineficazes
□ Perturbação nos relacionamentos inter-
pessoais
□ Sentimento negativo
□ Transtorno alimentar
□ Transtorno emocional

Comportamento auto lesivo deliberado, causando 
dano tissular, com a intenção de provocar lesão não 
fatal para obter alívio de tensão.

Autocontenção da automutilação
Evita lesionar a si mesmo
□ 1- Nunca demonstrado
□ 2- Raramente demonstrado
□ 3- Algumas vezes demonstrado
□ 4- Frequentemente demonstrado
□ 5- Consistentemente demonstrado
Manter em _____
Aumentar para _____

Quadro 4.Intervenções de Enfermagem segundo as Classificações de Intervenções de Enfermagem (NIC) (2016) para o 
atendimento à mulher vítima de violência

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

□ Aconselhamento
□ Apoio à proteção contra abuso
□ Assistência em exames
□ Cuidados de emergência
□ Avaliação da saúde
□ Coleta de dados forenses
□ Consulta
□ Controle do ambiente: prevenção da violência
□ Controle de amostras para exames
□ Controle de doenças transmissíveis
□ Cuidados pós morte
□ Depoimento/testemunho
□ Documentação
□ Encaminhamento
□ Facilitação do processo de pesar
□ Identificação de risco
□ Interpretação de dados laboratoriais
□ Intervenção na crise
□ Orientação quanto ao sistema de saúde
□ Prevenção do uso de drogas
□ Promoção da integridade familiar
□ Proteção dos direitos do paciente
□ Redução da ansiedade
□ Relato de incidentes
□ Apoio emocional
□ Técnica para acalmar
□ Tratamento do trauma de estupro
□ Troca de informações sobre cuidados de saúde

Vale ressaltar que os protocolos nacionais/; entre o rol de intervenções de participação 
do enfermeiro no atendimento à vítima de violência sexual estão:

 – Contracepção de emergência, profilaxias para HIV, IST e Hepatite B

• Deve ser realizada nas primeiras 72 horas.

 – Exames complementares
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• Exame de gravidez;
• Sorologia para sífilis, Hepatite B e HIV;
• Examina-se o corrimento vaginal para checar se há vaginite por Trichomonas sp. 

ou vaginose bacteriana, sendo colhidas amostras de todos os orifícios penetrados 
(vaginal, oral e retal) para testes para gonorreia e clamídia;

• Se a paciente sofrer amnésia e não recordar os eventos do momento do estupro, 
deve-se considerar o rastreamento para checar a presença de flunitrazepam (“dro-
ga do estupro”) e de gama-hidroxibutirato;

• Testes para drogas de abuso e álcool são controversos, pois as evidências de into-
xicação podem ser utilizadas para desacreditar a paciente.

 – Comunicação obrigatória à autoridade de saúde em até 24h por meio da ficha 
de notificação da violência.

 – Acompanhamento social e psicológico

• Os sintomas psicológicos do estupro geralmente envolvem sentimento de ansieda-
de e culpa;

• O enfermeiro deve adotar medidas de apoio e segurança para a sobrevivente;
• Imediatamente após uma agressão, o comportamento da paciente pode variar. A 

paciente pode se tornar falante, tensa, chorosa, trêmula, descrente e/ou indiferen-
te.

 – Seguimento ambulatorial

Observações Importantes:

• Recomenda-se o atendimento em até 72h.
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é promover uma análise crítica e comparação dessas duas realidades, sobretudo, do papel 
do Enfermeiro Forense.

Os vestígios são caracterizados como sinais, traços, manchas ou objetos, e são produ-
tos de um agente ou evento provocador. Podem ser classificados em em biológicos (fluidos 
corporais, cabelos, unhas, plantas, pólen, insetos e larvas), não biológicos (instrumentos, 
fragmentos, poeiras, solo, vidros, explosivos, metais, papel e documentos) e morfológicos 
(impressões digitais, pegadas, rastos e marcas de objetos) (ROSA, 2015; SILVA, 2014).

Ao serem submetidos a exames e interpretações, e, estabelecida associação com o de-
lito, o vestígio adquire a denominação de evidências. As evidências são elementos exclusiva-
mente materiais e de natureza objetiva, também chamadas de prova material (BRASIL, 2012).

Embora a prioridade nos serviços de saúde no atendimento à vítima seja o acolhimento, 
a avaliação das lesões e a manutenção da vida dos pacientes, são nesses ambientes que 
estão as primeiras oportunidades para a preservação de vestígios forenses.

 – Tipos de vestígios na agressão sexual mais encontrados em vítimas de violên-
cia sexual: sangue; sêmen; cabelo; saliva; pêlos; solo; plantas; fibras de tecidos.

 – Locais em potencial- fontes de vestígios: unhas; roupa; região genital; região 
mamilar e oral.

De que maneira o enfermeiro poderá preservar vestígios?

√  Iniciar o atendimento prestando informações à vítima quanto a importância de não 
tomar banho, lavar ou jogar a roupa que estava usando no momento do delito 
fora, e, de preferência, não ingerir alimentos e/ou líquidos antes exame pericial;

√  Preservar a roupa da vítima, guardando-a, se necessário e de preferência 
em sacos de papel;

√  Evitar, quando possível, lavar as lesões, antes da coleta de material, tais como 
as lesões por mordeduras;

√  Documentar todos os relatos e descrição minuciosa das lesões apresen-
tadas pela mulher.

Procedimentos técnicos para coleta e preservação de vestígios

Os procedimentos que serão apresentados no subcapítulo são baseados nas orienta-
ções da norma técnica do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça (2015) para atenção 
humanizada às pessoas em situação de violência sexual com registro de informações e coleta 
de vestígios, bem como das orientações decorrentes da experiência americana. A intenção 
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Recomendações Brasileiras

As recomendações brasileiras englobam as seguintes etapas: anamnese, escuta qua-
lificada, realização do exame físico, descrição das lesões, registro de informações e coleta 
de vestígios em serviços de saúde.

 

CONSENTIMENTO

Segundo a Norma Técnica do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça (2015), 
durante o atendimento às pessoas vítimas de violência sexual nos serviços de saúde, o 
profissional de saúde, antes de qualquer conduta, deverá certificar-se de que o paciente 
tem consciência dos procedimentos que serão executados, informando-o sobre o Termo de 
Consentimento Informado (Anexo F) e o seu direito para aceitar ou recusar qualquer uma 
das etapas do atendimento.

O Termo de Consentimento inclui além da ciência sobre a coleta de vestígios e sua 
possível utilização durante o processo criminal, informações quanto as medidas profi-
láticas e exames.

Em situações de violência sexual, nas quais comumente acontece contato físico en-
tre a vítima e o agressor, há a troca de diversos tipos de vestígios, principalmente os de 
origem biológica, tais como fluidos corporais, cabelos e fragmentos de pele. Entretanto, 
outros tipos de materiais como fibras de tecidos, amostra de solo e até mesmo de vegetais, 
poderão ser relevantes durante a investigação para apuração do local e circunstâncias do 
crime. Nesse sentido, as vestimentas, incluindo os sapatos, são materiais essenciais que 
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devem ser preservados pelo profissional de saúde, uma vez que podem ser grandes fontes 
de diferentes tipos de vestígios.

Vale ressaltar que no Brasil, a norma técnica não cita o profissional de enfermagem 
como o responsável pela coleta de vestígios. Acredita-se que a partir do momento que a 
especialidade Enfermagem Forense for consolidando- se no país, essa prática se torna-
rá exequível, uma vez que já está regulamentado essa prática pelo Conselho Federal de 
Enfermagem através da resolução 556 de 2017.

Coleta de vestígios: no que concerne à coleta de vestígios é necessário, que antes do início 
do procedimento, todos os materiais sejam organizados e dispostos na ordem que serão 
colhidos de forma padronizada, evitando desperdícios e erros na identificação das amostras.

Materiais e insumos necessários:

√  Equipamentos de Proteção Individual: máscaras; óculos e luvas de procedimento;
√  Swabs (estéreis)
√  Papel Filtro (estéril)
√  Envelope (estéril)
√  Etiquetas para identificação dos materiais
√  Frasco estéril para coleta de sangue
√  Frasco estéril para coleta de urina
√  Sacos de papel
√  Espéculo
√  Maca
√  Colposcópio
√  Armário com chave e uso exclusivo para reserva e acondicionamento de material coletado

Recomendações:

• Utilizar quatro swabs esterilizados, de haste longa e flexível;
• Os swabs deverão ser passados simultaneamente, de dois em dois, lado a lado, para 

que as amostras sejam similares;
• Numerar os swabs pela ordem de coleta, sendo que o 1° e 2° deverão ser destinados 

para exame de DNA e o 3° e 4° deverão ser destinados para teste de triagem para 
detecção da presença de sêmen;

• A secreção coletada nos swabs destinados ao exame de DNA poderá ser transferida 
imediatamente para dois papéis filtro;

• As secreções dos swabs destinados à pesquisa de espermatozoides poderá serem 
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transferidas para as lâminas vítreas e fixadas de acordo com a rotina local, por exem-
plo, com hematoxilina eosina ou álcool 96,1%.

Para que a qualidade do material colhido seja preservada, é fundamental que o acon-
dicionamento seja adequado. Para isso, recomenda-se que:

√  Os swabs sequem à temperatura ambiente (máximo de 25°C);
√  O material nos swabs deve ser protegido da luz solar;
√  O swab deve ser acondicionado em embalagens apropriadas: porta- swabs ou en-

velopes de papel;
√  Todas embalagens devem ser identificadas com etiquetas contendo: data e hora da 

coleta, iniciais do nome da vítima, tipo de amostra, responsável pela coleta e nomes 
dos integrantes da equipe de saúde que tiveram contato com o material;

√  Os swabs poderão ficar até 48 horas refrigerados com temperatura de 4°C, após isso 
deverão ser congelados;

√  Quando as secreções colhidas através do swab são depositados em papel filtro, este, 
após a secagem, deverá ser colocados em envelope de papel apropriado contendo 
informações de identificação.

Realidade Americana – Sexual Assault Nurse Examiner – SANE

Nos Estados Unidos, o enfermeiro forense que atende as vítimas de violência sexual é 
conhecido como Sexual Assault Nurse Examiner- SANE (Enfermeiro Examinador de Violência 
Sexual). Este profissional é responsável pela coleta e preservação de vestígios forenses 
nos serviços de atendimento e pela cadeia de custódia e, costuma fornecer testemunho no 
tribunal como especialista.

A seguir serão apresentados alguns procedimentos operacionais padrão dos EUA. 
Nesse país existem kits para coleta de vestígio que fica sob a responsabilidade do enfer-
meiro forense. São necessários os seguintes materiais e insumos: swabs, envelopes para 
coleta de secreção de cada região do porpo, etiquetas de identificação, água destilada, 
espéculo, pente, coletor para sangue e urina, teste para gravidez, lanterna com luz negra, 
óculos de proteção, luvas de procedimento, avental, máscara cirúrgica, gorro, suporte para 
secagem de Swab, maca ginecológica, colposcópio, máquina fotográfica, mapa tipográfico 
de lesões, caneta.
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Figura 8. Organização dos materiais na bancada antes do exame

Coleta de secreções secas

É a coleta de locais do corpo que supostamente possam constar amostras de DNA do 
agressor, como regiões que foram beijadas, lambidas e mordidas.

O enfermeiro:
√  Usa a identificação pela luz alternativa para auxiliar na identificação de lesões e 

secreções muitas vezes não visualizadas.
√  Na coleta é necessário usar água destilada no swab para ajudar a colher possíveis 

secreções secas na pele da vítima, contribuindo na investigação de DNA

  Figura 9. Kit para coleta de vestígios de New Jersey - EUA

Figura 10. Utilização De SwaFbiguumraid1if1ic: aEdsforecgoamço com Swab umidificado para água destilada para coleta 
dceovletsatídgieosescerceoçsõ.es secas.
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Coleta de cabelo e detritos

Fios de cabelos presente nas roupas ou no caso de violência sexual, na região púbi-
ca, são passíveis de serem colhidos durante o atendimento médico. A análise do cabelo é 
uma ferramenta promissora durante a investigação criminal, além de permitir a análise de 
DNA do agressor, estudos apontam que são importantes para o diagnóstico de exposição a 
drogas, como as metanfetaminas. O cabelo presenta várias vantagens quando comparado 
com análise de sangue e urina, cujas concentrações tendem a cair mais rapidamente após 
exposição, além de ser facilmente colhido, armazenado e transportando para análise labo-
ratorial (LUO et al., 2015; WANG; DRUMMER, 2015).

Procedimento:

√  O pente é usado para coleta de qualquer detrito encontrado no cabelo e ou para con-
firmar possível agressão usando tração no cabelo;

√  Pentear vagarosamente, ou simplesmente alisar o cabelo com a mão, retiran-
do os fios soltos;

√  Dispor fios e detritos em papel branco e acondicionar em envelope com identifi-
cação apropriada.

Coleta Oral e Bucal

A saliva presente na mucosa oral da vítima é colhida para detectar presença de 
sêmen depositado.

Procedimento:

√  Passar swab na parte inferior, entre a bochecha e a gengiva, especialmente perto dos 
molares onde o sêmen fica depositado;

√  Examinar lábios, dentes, gengiva e palatos para detectar injúrias, petéquias e hematomas.

Figura 12. Coleta de secreções da cavidade oral.
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Coleta - Mãos e Unhas

Essas regiões podem conter sinais de marcas de defesa e amostras de DNA do agressor.

Procedimento:

√  Inspeção das mãos;
√  Utilizar pelo menos dois swabs;
√  Molhar o swab com água destilada e passar em todas as unhas das mãos da vítima
√  Utilizar swabs diferentes para a mão direita e esquerda.

Coleta genitália feminina

Realizar exame físico genital externo e interno, identificando lesões e corpos estranhos 
eventualmente presentes, colhendo-os em recipientes adequados e estéreis. Se possível, 
utilizar o colposcópio para visualização.

Procedimentos:

 �Vulva

√  Usar gaze umidificada e passar na região externa dos lábios maiores;

 �Região Anal

√  Passar gaze umidificada ou swab umidificado na parte perianal e bordas anais, 
cuidando para não inserir no reto;

√  Fazer a tração de abertura do ânus até o seu relaxamento e introduzir a ponta 
do swab umidificado diretamente no reto, evitando assim contaminação com a 
parte externa do ânus.

 �Região Vaginal

√  Usar pelo menos 4 swabs com haste longa e flexível, passar dois de cada vez;
√  Usar espéculo descartável;
√  Não usar, de preferência, lubrificantes;
√  Não é necessário umidificar o swab.
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observou que o corte era profundo e que havia também equimose em região cervical, o que 
contradizia a história da paciente. Após a enfermeira conquistar a confiança de Geovania, a 
mesma revelou que o seu marido a “sufocou” e a ameaçou com uma faca, obrigando a manter 

VAMOS PRATICAR?

Juliana de Oliveira Musse Silva Rebeca Bezerra Vieira

Objetivos:

1. Listar os vestígios que podem ser colhidos.
2. Discutir as opções de tratamento baseados na história do caso clínico.
3. Registro de todas as informações.

CASO 1

Amanda, 18 anos, estudante universitária, chega ao serviço de urgência acompanhada 
de sua prima, com relato de abuso sexual. Acredita que foi drogada e abusada na última 
madruga. Na noite anterior, havia marcado de comemorar seu aniversário com algumas 
amigas, então foram para uma casa de show conhecida na cidade. No local, conheceram 
alguns rapazes, que lhes ofereceram bebidas e elas aceitaram, não se lembram de terem 
usado drogas, mas ficaram muito bêbadas e a partir desse momento, possui poucas me-
mórias. Amanda apenas se lembra que estava sozinha no carro com um dos rapazes, não 
sabia como foi parar lá e nem como se separou das suas amigas. Percebeu que estava 
perto de casa, pois reconheceu a padaria que fica na esquina. Foi deixada desacordada na 
calçada e encontrada pela prima, que a colocou na cama e quando acordou a acompanhou 
até o hospital. Queixava-se de dor em região genital e sangramento anal.
Anamnese: Nega antecedentes pessoais e alergias. Menarca aos 13 anos, sexarca aos 16 
anos, G0P0A0, DUM 23/04/20. Não possui parceiro fixo, não faz uso de contraceptivo oral 
e/ou injetável. Última relação sexual consentida: >1 mês. Não sabe informar sobre situação 
vacinal para hepatite B e não possui caderneta vacinal.
Peso: 63kg Pressão Arterial: 110x93 mmHg Pulso: 78 bpm Tax: 37ºC

CASO 2

Geovania, 25 anos, casada, procurou o serviço de urgência queixando-se um de corte 
em antebraço de membro superior direito. Afirmou que o corte foi resultado de uma queda 
da escada de casa, aparentemente preocupada e ansiosa, não quis dar mais detalhes sobre 
o ocorrido e se contradizia em alguns momentos. Ao pedir para ver a lesão a profissional 
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relações sexuais, quando ela tentou escapar, ele cortou seu braço direito. Ela afirmou não 
querer denunciar, pois tem um filho de 2 anos com o agressor. No início do relacionamento 
ele era carinhoso e nunca imaginou que ele seria capaz de machucá-la. Após a notícia da 
gravidez, ele começou a mudar, gritava e a tratava com rispidez, depois se arrependia a pe-
dia desculpas. Mas, depois que seu filho nasceu, a situação só piorou, já que a mesma não 
tinha tanta disponibilidade para ter relações sexuais como ele queria, pois precisava cuidar 
do filho. Em certo momento ele começou a agredi-la quando ela se negava a ter relações 
sexuais, mas nesse dia ela decidiu que não queria mais viver dessa forma e colocaria um 
fim no relacionamento, foi quando ele pegou uma faca na cozinha e a puxou para o quarto, 
rasgou suas roupas e introduziu com força seu pênis na sua vagina.
Anamnese: Nega antecedentes pessoais e alergias. G1P1A0, menarca 15 anos, sexarca 
20 anos, DUM. Utiliza anticoncepcional injetável há um ano. Última relação sexual con-
sentida: < 1 ano.

CASO 3

Rose, 43 anos, solteira, fisioterapeuta, mora sozinha. Compareceu na Unidade de 
Pronto Atendimento, com relato de abuso sexual quando voltava da academia às 22:30h. 
Relatou que sempre ia a academia à noite, mas que costumava voltar antes das 22h. Naquela 
noite, Rose passou no supermercado próximo a academia, por conta disso, resolveu cortar 
caminho por um beco pouco iluminado e foi surpreendida por um homem que aparentava ter 
entre 50 e 60 anos de idade e queria ter relações com ela. Referiu não ter sentido odor de 
álcool e ele aparentava estar muito lúcido. Sem testemunhas, ameaçou matá-la, afirmando 
estar armado, porém Rose não chegou a ver a arma. Assustada e com medo, ela chorava 
e pedia para ele não fazer nada, enquanto isso ele se despia e colocava seu pênis na boca 
dela, ela ainda arranhou os braços agressor na tentativa de conseguir escapar. O agres-
sor segurava sua cabeça e puxava seus cabelos em empurrava sua cabeça em direção 
ao seu corpo, forçando o sexo oral. Ela conseguiu sair quando passou uma moto pelo lo-
cal. O agressor evadiu.
Nega antecedentes pessoais, alérgica a dipirona. G1P0A1, menarca 11 anos, sexarca 16 
anos, possui parceiro fixo há 1 ano, faz uso contraceptivo injetável. Última relação sexual 
consentida: < 1 semana.
Peso: 72kg Pressão Arterial: 120x85 mmHg Pulso: 65 bpm Tax: 36,5ºC
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RESPOSTAS – CASOS CLÍNICOS

CASO 1: Abuso sexual facilitado por uso de drogas

1. Vestígios que podem ser colhidos: Listar os vestígios que podem ser colhidos 
de acordo com o caso clínico e as imagens das lesões. Listar os vestígios por or-
dem de coleta.

1. Fotografias das lesões: solicitar o termo de consentimento esclarecido à 
vítima ou responsável.

2. Roupas que a paciente estava em uso no momento da violência, princi-
palmente a calcinha. Caso não esteja mais disponível, solicitar a calcinha 
que esteja usando.

3. Coleta de secreção oral e bucal: quando a história inclui contato oral ou não 
se tem informações claras se houve, realizar a coleta de amostras nessa 
região o mesmo cedo possível, antes da paciente realizar a higiene oral e/
ou ingerir alimentos e bebidas.

4. Coleta de material subungueal

2. Tratamento indicado: Descrever o tratamento que pode ser oferecido, baseando-
-se na história e os achados.

1. Avaliar e tratar as condições médicas de emergência
2. Realização de exames clínicos e a coleta de material com consen-

timento informado
3. Solicitar os exames laboratoriais preconizados conforme Norma Técnica 

Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual 
Contra Mulheres e Adolescentes do Ministério da Saúde: Sorologia para 
sífilis, Sorologia para hepatite B E c, Sorologia anti-HIV e Teste de gravidez.

4. Anticoncepção de emergência: Comprimidos de 0,75mg (cartela com 2 
comprimidos) e 1,5mg de levonorgestrel (cartela com 1 comprimido), até 5 
dias após a relação sexual.

5. Profilaxia IST de acordo com o Manual de Profilaxia para IST 2020:

• Sífilis: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM (1,2 milhão UI em 
cada glúteo) em dose única.

• Gonorreia: Ceftriaxona: 500mg, 1 ampola, IM, dose única MAIS Azi-
tromicina: 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única (total dose: 1g).

• Infecção por clamídia: Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose 
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única (dose total: 1g)
• Profilaxia da hepatite B: como a vítima não sabe se foi vacinada con-

tra hepatite B e já não possui o cartão de vacinação para conferência, 
deve-se vacinar. Discutir com a equipe o uso de IGHAHB, uma vez 
que não se sabe se o responsável pela violência é HBsAg reagente ou 
pertencente a um grupo de risco (pessoas que usam drogas).

• Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV: A 
PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limi-
te as 72 horas subsequentes à exposição. Nos casos em que o aten-
dimento ocorrer após 72 horas da exposição, a PEP não está mais 
indicada.

3. Registro das informações:

Paciente de 18 anos, sexo feminino, mora com a prima. Foi atendida no dia 16 de maio 
ás 11 horas da manhã no Hospital das Clínicas, acompanhada de sua prima Maria Vitória 
Lima, com o relato de ter sido vítima de violência sexual na madrugada do dia 16 de maio de 
2020. Refere ter saído de casa ás 22 horas do dia 15/05 para ir a uma casa de show locali-
zada na rua João de Deus, n 31, Bairro Suíssa, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, e 
que ao chegar lá fez uso de aproximadamente 4 garrafas de 355 ml de cerveja da Boêmia 
até 1 hora da manhã. A partir desse horário não se recorda de nenhum fato ocorrido na casa 
de show, apenas de ter acordado, rapidamente, dentro de um carro (não lembra caracterís-
ticas do automóvel) e que encontrava-se próximo a uma padaria, similar a uma que existe 
próxima a sua residência, mas não lembra o horário e nem com quem estava. A prima relata 
tê-la encontrado inconsciente, às 6 horas da manhã, no passeio de sua casa, e que a levou 
diretamente para seu quarto. A paciente refere está em uso das mesmas roupas, inclusive 
às íntimas, utilizadas na noite anterior, não ter se alimentado, não ter bebido nenhum líquido, 
tomado banho ou escovado os dentes. Relata que ao acordar, por volta das 10 horas, sentiu 
dores na região genital e observou que possuía marcas de mordidas no corpo e decidiu ir 
imediatamente ao hospital de referência. A paciente encontra-se em uso de uma camiseta 
vermelha, tecido de algodão, saia preta jeans om zíper localizado na frente, calcinha de renda 
branca. Refere desconforto na região genital, bem como dor e sangramento na região anal, 
dores musculares e sensação de “peso” na cabeça. Menarca aos 13 anos, sexarca aos 16 
anos, G0P0A0, DUM 23/04/20. Não possui parceiro fixo, não faz uso de contraceptivo oral 
e/ou injetável. Última relação sexual consentida: >1 mês com uso de preservativo, último 
exame preventivo em 2019. Não sabe informar sobre situação vacinal para hepatite B e não 
possui caderneta vacinal. Verificado: peso: 63kg; pressão arterial: 110x93 mmHg; pulso: 78 
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bpm; Tax: 37ºC e R: 18 irpm. Ao exame físico: apresenta duas marcas de mordida, uma 
localizada na região supraclavicular direita, medindo 5 cm de diâmetro, circular, consistindo 
em dois arcos em forma de U com área equimótica no centro da lesão, e outra localizada 
na região mamilar direita, corto-contusa, medindo 4 cm de diâmetro, circular, consistindo 
em dois arcos em forma de U com área equimótica no centro da lesão. Inspeção Vulvar: 
tricotomia total, presença de laceração na região do lábio menor localizado em quadrante 
inferior direto e hematoma na fossa navicular. Ao exame especular: canal cervical com boa 
elasticidade, colo róseo, óstio cervical puntiforme. Ao exame da região anal: presença de 
escoriação, sangramento e edema traumático. Condutas: solicitada e obtida autorização da 
paciente para coleta de vestígios. Realizada coleta de roupas; coleta de secreções utilizando 
swab: na região bucal e oral, subungueal, nas regiões com mordeduras (supraclavicular e 
mamilar), nas lesões equimóticas (regiões supraclavicular e mamilar), região vulvar, canal 
vaginal, cervical e anal. Realizado encaminhamento para exames de acordo com a solicitação 
médica: sorologia para sífilis, hepatite B e C, sorologia anti-HIV e teste de gravidez. Realizada 
administração de anticoncepção de emergência: um comprimido de 1,5mg de levonorgestrel. 
Realizada administração de medicamentos para profilaxia de ISTs: benzilpenicilina benza-
tina 2,4 milhões UI, IM (1,2 milhão UI em cada glúteo) em dose única; ceftriaxona: 500mg, 
1 ampola, IM, dose única; Azitromicina: 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única (total dose: 
1g). Realizada administração da primeira dose para profilaxia para HIV e orientação quanto 
a continuidade por mais 27 dias (totalizando 28 dias): 1 comprimido coformulado de TDF(a) 
+ 3TC via oral e 1 comprimido DTG 50mg via oral. Encaminhada para vacinação para pro-
filaxia da hepatite B e uso de IGHAHB. Realizada orientação quanto a importância da con-
tinuidade do tratamento e acompanhamento ambulatorial clínico e psicológico, bem como a 
importância da realização do boletim de ocorrência. Realizado o preenchimento da ficha de 
notificação compulsória de violência doméstica, sexual e outras violências e comunicada a 
situação de violência para a delegacia de acordo com a lei 13.931/2019.

CASO 2: Violência sexual por parceiro íntimo

1. Vestígios que podem preservados: Listar os vestígios que podem ser colhidos 
de acordo com o caso clínico e as imagens das lesões. Listar os vestígios por or-
dem de coleta.

1. Fotografias: Lesões
2. Roupas
3. Coleta de secreção vaginal
4. Coleta de material subungueal
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2. Tratamento indicado: Descrever o tratamento que pode ser oferecido, baseando-
-se na história e os achados.

1. Avaliar e tratar as condições médicas de emergência
2. Realização de exames clínicos e a coleta de material com consen-

timento informado

3. Registro das Informações:

Paciente de 25 anos, sexo feminino, em união estável há 5 anos. Foi atendida no ser-
viço de pronto atendimento, no dia 12 de outubro de 2020 às 10h, com relato de agressão 
física e abuso sexual, por seu companheiro, aproximadamente às 7h do mesmo dia, na 
residência que ambos moram há 2 anos, na Rua das Flores, Nº 1098, bairro Japiim, cidade 
Manaus, estado Amazonas. Refere que está em um relacionamento com o agressor há 5 
anos, tendo um filho de 2 anos com o mesmo, que é vítima de violência de repetição há 3 
anos. Refere dor em região cervical e dificuldade para deglutir, dores musculares em mem-
bros superiores e inferiores e sangramento em lesão de antebraço direito e dor em região 
genital. Relata que após a situação de violência tomou banho e mudou de roupa, tentou 
estancar o sangue, mas percebeu que o corte era profundo e decidiu procurar cuidados 
médicos. Nega antecedentes pessoais e alergias, G1P1A0, menarca aos 15 anos, sexarca 
aos 20 anos, faz uso de anticoncepcional injetável há um ano, DUM: 17/09/2020. Última 
relação sexual consentida: < 1 ano sem uso de preservativo. Realizado aferição de Pressão 
Arterial: 130x93 mmHg, pulso: 83 bpm, frequência respiratória: 14 irpm, Tax: 36,9ºC, peso: 
85kg. Ao exame físico: apresenta equimose periorbitária esquerda, petéquias em região 
de palado, marcas de unhas em região cervical, lesão perfurocortante em antebraço de 
membro superior direito sangrante e lesões equimóticas localizadas em membro superior 
esquerdo de coloração esverdeada e em faces mediais das coxas em ambos os membros 
com coloração avermelhada. Inspeção vulvar: tricotomia parcial, escoriação nos lábios 
maiores e menores nos quadrantes superiores e inferiores direito e esquerdo. Ao exame 
especular: canal cervical com boa elasticidade, colo róseo, óstio cervical em forma de fenda, 
banhado de secreção esverdeada bolhosa. Condutas: encaminhada para sutura médica 
de lesão perfurocortante em MSD, realizada orientação quanto a importância do boletim de 
ocorrência e realização para o exame de corpo e delito no IML e a preservação da roupa 
como vestígio forense. Realizado o preenchimento da ficha de notificação compulsória de 
violência doméstica, sexual e outras violências e comunicada a situação de violência para 
a delegacia de acordo com a lei 13.931/2019.
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CASO 3: Abuso sexual sem penetração

1. Registro das lesões encontradas: Descrever as lesões encontras especificando 
as regiões anatômicas.

2. Vestígios que podem ser colhidos: Listar os vestígios que podem ser colhidos 
de acordo com o caso clínico e as imagens das lesões. Listar os vestígios por or-
dem de coleta.

1. Fotografias: Lesões,
2. Roupas:
3. Coleta de secreção oral
4. Vestígio subungueal

3. Tratamento indicado: Descrever o tratamento que pode ser oferecido, baseando-
-se na história e os achados.

1. Avaliar e tratar as condições médicas de emergência
2. Realização de exames clínicos e a coleta de material com consen-

timento informado

4. Registro das Informações:

Paciente de 45 anos, sexo feminino. Foi atendida no serviço de pronto atendimento, 
no dia 20 de abril de 2020 às 22h30, com relato de abuso sexual, por, aproximadamente 
às 22h do mesmo dia, no beco da Rua Juventino Pintombo, Bairro Jardim Cruzeiro, cidade 
de Feira de Santana, estado da Bahia, por um homem que aparentava ter entre 50 e 60 
anos de idade, alto, branco e com uma tatuagem no braço esquerdo na figura que aparen-
tava uma caveira. Refere que o agressor não ejaculou em sua boca e interrompeu o ato de 
agressão após de assustar com uma pessoa que passava em uma moto pelo local. Nega 
antecedentes pessoais, alérgica a dipirona, G1P0A1, menarca aos 11 anos, sexarca aos 
16 anos, possui parceiro fixo há ano, não faz uso de anticoncepcional injetável pois refere 
ausência de DUM a mais de uma ano (17/01/2019). Última relação sexual consentida: < 
1 semana, com uso de preservativo. Não sabe informar se completou esquema de vacina 
contra hepatite B. Realizado aferição de Pressão Arterial: 120x85 mmHg, pulso: 75 bpm, 
frequência respiratória: 18 irpm, Tax: 36,5ºC, peso: 72kg. Ao exame físico: apresenta marcas 
de unhas em região do pescoço, região do palato hiperemiada, apresenta lesões na muco-
sa oral. Condutas: Orientada quanto a importância do boletim de ocorrência e realização 
para o exame de corpo e delito no IML. Realizado o preenchimento da ficha de notificação 
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compulsória de violência doméstica, sexual e outras violências e comunicada a situação de 
violência para a delegacia de acordo com a lei 13.931/2019.

ANEXOS
ANEXO A - Mapa De Lesões

1. Local De Atendimento:__________Cnes: _______
Data:__/__/__ Hora:__H__ Min__ 

2. Identificação Do Paciente

Nome:____________________________________________________
Cartão Nacional Da Saúde (Cns):_____________________________
Data De Nascimento__/__/__ Sexo: M(  )  F(  )
Número Do Prontuário:______________________________________
Nome Da Mãe:_____________________________________________
Tipo De Lesões:____________________________________________
Incisa ou cortantes (  ) Perfurantes ou punctória (  ) Contusa (  ) Cortocontusa (  ) 
Perfurocontusa (  ) Perfurocortante (  )
Observações Adicionais
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Fonte da Imagem: Norma Técnica: Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informações e 
Coleta De Vestígios, 2015, Brasil.
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ANEXO B - Termo De Consentimento Informado Procedimentos
 Profiláticos E Coleta De Vestígios

Nome:____________________________________________________
Idade:_____Sexo:______________
Prontuário:____________________
Responsável:______________________________Parentesco:________
O abaixo assinado_____________________________, ou pessoa responsável pe-
lo(a) paciente______________________________, declara ter recebido informações 
do(a) profissional de saúde a respeito dos seguintes procedimentos e seus possíveis 
efeitos colaterais.

Contracepção de Emergência

Pílulas de hormônios que vão diminuir a chance de que haja gravidez em decorrência 
de estupro – se a vítima for mulher em idade fértil:
(  ) Aceitou (  ) Não aceitou

Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis

Medicamentos utilizados para prevenir doenças que podem ser adquiridas 
pelo contato sexual.
Sífilis (  ) Aceitou (  ) Não aceitou 
Gonorreia (  ) Aceitou (  ) Não aceitou 
Infecção por Clamídia (  ) Aceitou (  ) Não aceitou
Infecção por Tricomonas  (  ) Aceitou (  ) Não aceitou 
Hepatite (  ) Aceitou (  ) Não aceitou 

Prevenção da Infecção pelo HIV

Medicamentos usados para diminuir a possibilidade de contrair o HIV após o contato 
sexual. (  ) Aceitou (  ) Não aceitou

Realização de Exames

Sorologia para sífilis (  ) Aceitou (  ) Não aceitou 
Sorologia para hepatite B e C (  ) Aceitou (  ) Não aceitou
Sorologia anti-HIV (  ) Aceitou (  ) Não aceitou
Teste de Gravidez (  ) Aceitou (  ) Não aceitou (  )  N ã o  s e  a p l i c a 
(crianças e homens)
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Coleta

Secreção Vaginal (  ) Aceitou (  ) Não aceitou
Secreção Oral (  ) Aceitou (  ) Não aceitou
Secreção Anal (  ) Aceitou (  ) Não aceitou 
Material Subungueal ( ) Aceitou (  ) Não aceitou
Declara que foi devidamente orientada sobre a importância de registrar a ocorrência 
policial ou caso já tenha registrado ou venha registrar ocorrência, estar ciente que a 
presente documentação e o material coletado serão encaminhados à autoridade poli-
cial, se requisitados.

_____________________________________________________
Assinatura da pessoa em situação de violência ou responsável

1a:_____________________________________
2a:_____________________________________
Testemunhas

_____________________________________________
Assinatura profissional de saúde
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ANEXO C - Termo De Consentimento Para Uso De Imagem

Eu,___________________________________________________ n car-
tão SUS _______________________, CPF sob nº___________, residente à 
Rua_____________________, nº________, AUTORIZO o uso de minha imagem (ou 
do menor ____________________________sob minha responsabilidade) em fotos ou 
filme, sem finalidade comercial, para ser anexada ao prontuário médico .

________,______de___________________________de______

___________________________________
Assinatura do paciente
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