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Resumo Objetivo: Análise do histórico da violência contra a mulher desde sua 

gênese até a situação atual do enfrentamento a violência sexual no Brasil, através de políticas governamentais 

de atendimento a essas vítimas. Afinal, superar esta violência hoje é um dos maiores desafios no atendimento à 

saúde da mulher. Método: Foi realizada uma revisão sistemática sobre o assunto tendo como referência um estudo 

documental na literatura pertinente, além das normas técnicas do Ministério da Saúde. Conclusões: Ratifica-se 

a importância do conhecimento sobre o assunto e do atendimento adequado às vítimas de violência sexual, 

para que estas não sofram as consequências de tal agravo.

Abstract Objective: Historical analysis of violence against women since its genesis 

up to the current situation of confronting sexual violence in Brazil, through government assistence policies for 

these victims, since overcoming this violence is now one of the biggest challenges in health care of women. 

Method: A systematic review on the subject was performed with reference to a desk study of the relevant 

literature, as well as the technical standards of the Ministry of Health. Conclusions: It confirms the importance 

of knowledge on the subject and appropriate care to victims of sexual violence, so they do not suffer the 

consequences of such harm.
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Introdução

O matriarcado foi uma consequência natural da vida 

nômade dos povos primitivos (10.000 a.C a 4.000 a.C) e 

o parentesco era restrito a linhagem materna, por não se 

conhecer o papel do pai na reprodução1 (B). A sociedade 

passou a ser patriarcal quando o homem tornou-se seden-

tário. Neste momento da história, ele toma consciência do 

seu papel na reprodução humana e a fidelidade passa a ser 

exigida para que a herança seja transmitida aos filhos1 (B). 

A partir desse momento, sempre dominou a força masculina 

em opressão as mulheres.

Porém, liderança foi confundida com atitudes de violência 

de todo tipo, física, psicológica e sexual, sendo esta última 

qualquer ato que obrigue uma pessoa a manter contato físico 

ou verbal; ou a participar de relações sexuais pelo uso de 

força, intimidação, coerção, chantagem, ameaça ou outro 

mecanismo que limite a vontade pessoal, ou ainda que obri-

gue a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros2 (A).

Atualmente, as estatísticas de violência sexual contra as 

mulheres são alarmantes. Por isso, dissertamos neste artigo 

os protocolos de atendimento adequado às vítimas, segundo 

as normas técnicas do Ministério da Saúde. O conhecimento 

de tal prática se faz necessário para que, a estas mulheres, 

seja garantido o direito à saúde física, sexual e reprodutiva.

Metodologia

Foram pesquisadas as bases de Dados BIREME e PUBMED 

por artigos escitor nos últimos cinco anos com as seguintes 

palavras-chave: “sexual violence” / “violência sexual”; “vio-

lence against women” / “violência contra a mulher”; “rape” 

/ “estupro”; “health policies” / “políticas de saúde”. Os fil-

tros aplicados foram “Case Reports”, “Evaluation Studies”, 

“Multicenter Study”, “Meta-Analysis”, “Practice Guideline”, 

“Systematic Reviews”, “Adults 19+years”, “female”, publicados 

em português, inglês e espanhol. Dos 59 artigos recupera-

dos, foram selecionados 15 por possuírem maior relevância 

junto ao assunto abordado. Normas técnicas do Ministério 

da Saúde, Leis e livros de especialidades também foram 

selecionados, para comporem esta revisão.

História da violência contra a mulher no mundo

A Violência Contra a Mulher se define por qualquer 

ato que possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico. Ameaças, coerção ou privação de liberda-

de, violência doméstica e qualquer tipo de ação, crimes 

passionais, exploração de mulheres ou meninas, violação, 

mutilação, casamento precoce e forçado, infanticídio de 

meninas, entre outros.

De acordo com a Organização das Nações Unidas3 (A), 

no mundo atual, uma em cada três mulheres é maltratada 

e coagida a manter relações sexuais, ou submetida a outros 

abusos. Entre 30 e 60% das mulheres que já tiveram par-

ceiros sofreram alguma vez violência física ou sexual por 

parte do companheiro; e 48% das meninas e jovens com 

idade entre 10 e 24 anos afirmam ter tido suas primeiras 

relações sexuais sob coação.

Segundo dados do Ministério da Saúde Brasileiro2 (A), 

a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil.

Porém, estatísticas do último Fórum Brasileiro de Segu-

rança Pública4 (A) mostram que o número de notificações 

de violência contra a mulher tem aumentado, haja vista que 

elas denunciam mais, uma vez que estão mais corajosas e 

conscientes de sua autonomia e de seus direitos. O estado 

e a sociedade, hoje, encontram-se ao lado destas mulheres; 

por isso, aumentou o número de notificações5.(B)

 Segundo Dias6 (C) “a ferida sara, os ossos quebrados 

se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoestima, o 

sentimento de menos valia, a depressão; essas são feridas 

que não cicatrizam”. Ao que nada justifica a violência que 

milhões de mulheres sofrem ou já sofreram em toda a his-

tória da humanidade. 

A revolução sexual no período da Pedra Lascada (10.000 a.C. 

a 4.000 a.C.) provocou mudanças no que se refere a posição 

da mulher na sociedade.

O desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos 

animais privilegiou a mulher, que com forte elo de sangue 

cuidava dos filhos e adequava seus movimentos ao ritmo das 

crianças, armazenando suprimentos para alimentá-las, plan-

tando sementes e vigiando mudas, num rito de fertilidade.

Enquanto isso, o macho caçador, ágil e veloz, não tinha 

ainda sequer a noção do seu papel na procriação; ele saia 

em busca de alimentos, ficando as mulheres nos acampa-

mentos com os filhos1 (B). Assim, o matriarcado foi uma 

consequência natural da vida nômade dos povos primitivos 

e o parentesco era restrito a linhagem materna, por não se 

conhecer o papel do pai na reprodução.

Ocorria então uma promiscuidade absoluta, era o período 

da família consanguínea, estruturada a partir dos acasala-

mentos dentro do mesmo grupo7 (C).

No período de 2.000 a.C a 1.400 a.C. surge a interdição 

do relacionamento sexual entre pais e filhos, e entre irmãos; 
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surge a ‘’família punaluana”, na qual os integrantes de um 

grupo casam com os de outro grupo7 (C).

A sociedade passou a ser patriarcal quando o homem 

tornou-se sedentário e passou a dominar a produção e ad-

ministrar o excedente e a propriedade, a partir da invenção 

do arado1 (B). 

Neste momento da história, o homem toma consciência 

do seu papel na reprodução humana; e a fidelidade femini-

na passa a ser exigida, para que a herança seja transmitida 

aos filhos.

Começa então a surgir a opressão feminina, com a su-

bordinação da mulher ao direito paterno para garantir a 

transmissão de sua linhagem e propriedade. Nesse sentido, 

com o advento da propriedade, ocorreu a “derrota histó-

rica do gênero feminino” e a partilha de tarefas, cabendo 

a mulher exclusivamente, as funções da criação dos filhos 

e os cuidados da casa, ficando cada vez mais afastada das 

funções sociais8 (C). 

A partir de então, sempre dominou na sociedade a força 

masculina em opressão as mulheres. No direito Romano, 

não cabia ao Estado a punição do delito da mulher, ficando 

esta tarefa sob a responsabilidade do homem9 (C). 

A sociedade Grega do século V era predominantemente 

masculina e somente os homens eram considerados cidadãos9 (C). 

Se a mulher pertencesse a famílias ricas, permanecia em casa até 

a morte. Caso fosse de classes inferiores, era obrigada a trabalhar 

no mercado e no campo. 

O intercâmbio extraconjugal era uma vivência comum 

entre as cortesãs, que desfrutavam de uma autonomia 

desconhecida entre as outras mulheres. As cortesãs eram 

ambiciosas e cultas, o que as levava a exercerem grande 

influência sobre seus amantes. 

Em algumas tribos montanhesas dos primitivos Hindus, 

dois irmãos de uma mesma família poderiam ter uma só esposa 

em comum7 (C). Nessa cultura também, havia o costume de 

incinerar a esposa após a morte do marido, pratica que só 

veio desaparecer no século xix.

Os homens da época feudal mantinham um controle 

rigoroso sobre suas esposas, que eram isoladas e confina-

das em haréns e, como eles viviam obstinados pela dúvida 

quanto a legitimidade dos seus filhos, quando viajavam, 

obrigavam suas mulheres a usarem cintos de castidade7 (C). 

A etimologia da palavra família (famulus) significa servo 

ou escravo, o que mostra que, primitivamente, a família era 

um conjunto de criados de uma mesma pessoa. Isto remetia 

a mulher a obrigação de obedecer ao marido como se ele 

fosse seu amo e senhor.

A monogamia tem relação com a sujeição de um sexo 

ao outro. No Brasil imperial, o adultério passou a ser pu-

nido pelo código penal de 1830, no qual a esposa adúltera 

cumpria pena de prisão de um à três anos, a infidelidade 

conjugal era vista como uma afronta aos direitos do marido 

e um insulto ao cônjuge enganado9 (C).

No final do século XIX e nas primeiras décadas de século 

20, os crimes passionais chamaram a atenção da sociedade.

Segundo o artigo 27 do Código Penal Brasileiro de 

1890, a pena do acusado podia ser absolvida ou amenizada, 

com o argumento de que os sentidos e a inteligência do réu 

tornam-se privados durante o ato criminoso, sobre os im-

pulsos da paixão ou súbita emoção. Supunha-se que a súbita 

emoção da descoberta do adultério levasse o indivíduo a uma 

insanidade momentânea. Assim, a culpa e a punição pelo 

crime passional não eram avaliados pelo delito em si, mas 

pela natureza ou comportamento sexual dos delinquentes 

e das vítimas. A defesa tentava provar que tais homens não 

podiam ser responsabilizados pelo crime cometido. Com 

tal medida, o homicídio contra a mulher era compreendido 

como um crime de paixão9 (C).

O Código Penal de 1940, ainda em vigor, eliminou a 

licitude relativa à “perturbação dos sentidos e inteligência”, 

que deixava impunes os assassinos chamados passionais, 

adotando a categoria de “homicídio privilegiado”, pela qual 

o criminoso, mesmo tendo uma pena menor, não fica mais 

impune. A partir daí, surge a figura da “legítima defesa da 

honra e da dignidade”9 (C).

Porém, a Lei nº 1.340 de 2006, “Lei Maria da Penha”, 

propiciou a criação de diversas estratégias para julgamento e 

natureza jurídica da ação penal nos crimes contra a mulher; 

pois a dignidade humana é valor imperativo fundamentado 

na Constituição Federal do Brasil de 198810 (A).

No Brasil, até a promulgação desta Constituição, a mu-

lher casada necessitava de autorização tácita do marido para 

trabalhar, uma vez que o Código Civil Brasileiro11 (A) de 

1916 assim o decretava, visto que naquela época afirmava-se 

que o trabalho feminino fora de casa provocava a desagrega-

ção da família. Ainda na evolução do Estado Democrático 

de Direito, a mulher brasileira apenas teve direito a voto a 

partir de 193212 (A).

Ainda temos muito a caminhar na defesa dos direitos das 

mulheres em todo o mundo. Especialmente, nos países sub-

desenvolvidos e na cultura dos países do Oriente Médio, as 

Leis machistas fazem das pessoas do sexo feminino objetos 

que podem ser descartados quando necessário, ou que devem 

ser severamente punidas caso desagradem de alguma forma 
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o marido ou algum homem. Homicídios, torturas, estupros, 

mutilações e agressões são constantes e muito abafadas pelas 

autoridades locais13 (A).

Até mesmo a lobotomia, também chamada leucotomia, 

procedimento usado para tratamento de doenças mentais 

compulsivas, esquizofrenia e depressão foi realizada em 

mulheres para exterminar seu desejo sexual. Tratava-se na 

inserção de um instrumento cortante no cérebro, por meio 

de duas perfurações no crânio, cortando as conexões entre 

os lobos frontais e o resto do cérebro14 (D). 

 Desde a metade do século XIX, a industrialização e a urbani-

zação transformaram a vida cotidiana das mulheres, que passaram 

a trabalhar nas ruas e estudar. Porém, a presença da mulher é 

sentida como provocadora de conflitos em um sistema sofisticado, 

desconhecido e dominado pelo homem. Ao confrontarem-se com 

alguns valores patriarcais, as mulheres passaram a questionar 

o machismo na relação conjugal, assim como a infidelidade, a 

grosseria e o abandono do homem15 (B).

Os movimentos feministas e as mudanças políticas 

amenizaram um pouco a situação de submissão da mulher 

em relação ao homem, assim como a violência contra ela; 

possibilitando maneiras de se combater tal injustiça. Porém, 

as medidas sociopolíticas do poder público ainda tem muito 

a evoluir e realizar estratégias para combate e prevenção da 

violência contra a mulher.

Histórico do enfrentamento

É tão complexa a questão da violência sexual que uma das 

primeiras formas de conscientização do Governo Brasileiro 

foi a normatização do Abortamento Legal em decorrência de 

estupro, previsto no artigo 128 do Código Penal Brasileiro 

em 1940 e o primeiro serviço de atendimento às vítimas 

de violência sexual incluindo a interrupção da gravidez foi 

inaugurado em 1990 no Hospital Municipal de Jabaquara 

(SP), cinquenta anos depois16 (C).

Em 1993, a violência sexual foi reconhecida pela Organi-

zação Mundial de Saúde, como um problema de saúde pública 

global17 (A).

Em 1999 foi implementada pelo Ministério da Saúde 

a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos agravos 

resultantes da violência sexual contra mulheres e adoles-

centes2 (A). 

A Política Nacional de Humanização visando a melhoria 

no atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio 

do acolhimento humanizado do paciente foi instaurada em 

200318 (A). 

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República, que estabelece políticas públicas 

para a melhoria de vida da mulher brasileira, também foi 

criada em 200319 (A). 

Em 2004 a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher promove a melhoria das condições de vida 

e saúde das mulheres brasileiras19 (A). 

Em 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha 

Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, idade e religião; goza 

de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sendo-lhes asseguradas as oportunidades para viver 

sem violência, preservar sua saúde física, mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social10 (A).

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência 

Contra a Mulher, acordado em 2007, cobre a prevenção e 

combate à violência e a garantia dos direitos das mulheres 

nos âmbitos sociais, familiares, da educação, do trabalho, 

da saúde e segurança pública19 (A). 

Em 2011, foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito 

da Violência Contra a Mulher, que forneceu o Panorama 

Nacional de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher, 

revelando as estatísticas da violência contra a mulher no 

Brasil20 (A). 

E em primeiro de agosto de 2013, foi sancionada a Lei 

que prevê atendimento integral e multidisciplinar às víti-

mas de violência sexual em todos os serviços de urgência e 

emergência do SUS. Prevê ainda, a mesma lei, que poderá 

o medico coletar e preservar vestígios de provas que serão 

utilizados nos processos judiciais21 (A).

É importante observar que somente uma articulação 

entre os programas do Ministério da Saúde, da Justiça, da 

Educação e do Planejamento conseguirá mudar o perfil das 

estatísticas atuais da violência contra a mulher.

Brasil – panorama

No Brasil, segundo o Panorama Nacional do Enfrentamen-

to da Violência Contra a Mulher20 (A), em 65% dos casos de 

violência sexual contra a mulher o agressor é uma pessoa do 

seu convívio, tais como cônjuges ou ex-cônjuges, colegas de 

trabalho, etc. 

A prevalência da violência sexual é de 30%, sendo que 

7% correspondem a estupro e 23% a coerção sexual20 (A). 

Enquanto a frequência de HIV nos casos de estupro é de 0,8 

a 2,7%, a da laceração vaginal é de 40%, ocorrendo outras 
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doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) nos casos de vio-

lência sexual com índices que variam entre 16 e 58%22 (B).

Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública em parceria 

com a Polícia Federal demonstraram que no ano de 2012 

ocorreram, no Brasil, cerca de 47.000 casos de homicídios 

dolosos e cerca de 50.000 casos de estupro22 (B). 

O país gasta 10% do PIB com violência em geral e 4% 

com violência de gênero (física e sexual)20 (A). Porém, apenas 

10 a 20% das mulheres vítimas de violência sexual procuram 

os ambulatórios de Vítimas de Violência Sexual (VVS) ou as 

Delegacias de policia; e, dessas, somente 30% tem adesão ao 

acompanhamento ambulatorial22 (B).

Até o final do ano de 2012, existiam no Brasil, apenas 

552 serviços credenciados pelo Ministério da Saúde para 

atendimento às vítimas em situação de violência sexual, além 

de 69 serviços de abortamento legal no ano de 20132 (A).

Perfil das mulheres vítimas de violência sexual

O sentimento da mulher violentada

As vítimas tendem a silenciar sobre o assunto, seja por 

medo de represálias, vergonha, ou sentimentos de humilha-

ção e culpa23 (B). Através do acompanhamento psicológico 

nos serviços de atenção às vitimas de violência sexual, essas 

mulheres podem superar tais sentimentos, justificando-se, 

assim, a necessidade de maior divulgação dos serviços de 

atendimento especializado, bem como dos benefícios pre-

ventivos e curativos para a saúde dessas vítimas. 

Sinais físicos

Apenas 10 % dos casos apresentam sinais físicos da 

violência no primeiro atendimento20 (A). 

Violência psicoemocional

A humilhação, a vergonha e a culpa tornam as mulheres 

violentadas sexualmente mais vulneráveis a outros tipos 

de violência, a distúrbios psíquicos, à depressão, ao uso de 

drogas e suicídio. 

O estupro não é uma intercorrência que agride só o corpo, 

agride o caráter, a dignidade, a sexualidade, o trabalho, a 

vida familiar, agride tudo23 (B). 

Complicações e sequelas

As complicações imediatas, especialmente na falta de 

atendimento adequado, são o contágio de doenças sexual-

mente transmissíveis, como hepatites B e C, sífilis, gonor-

reia, clamídia, tricomonas e, principalmente, AIDS. Além 

disso, pode haver o trauma físico e psicológico da gravidez 

indesejada que, muitas vezes, termina com o abortamento 

provocado e os riscos inerentes ao mesmo22 (B). 

As sequelas clínicas são determinadas por distúrbios 

psíquicos e sexuais, tais como a anorgasmia (20%) e falta 

de libido (20%). Outras sequelas incluem a dor pélvica 

crônica (40%), a dispareunia (20%) e a irregularidade 

menstrual (40%)22 (B).

Atendimento à vitima

Atendimento adequado segundo as normas técnicas do Ministério 

da Saúde

Acolhimento sigiloso e humanizado com atitude com-

preensiva e solidária é condição indispensável no atendimento 

às vítimas. Esse atendimento deve ocorrer, de preferência, 

nas primeiras 72 horas após a violência para que se alcance 

a eficácia desejada. 

Fazem parte do protocolo a contracepção de emergência 

e a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. 

Além disso, deve-se manter uma assistência contínua por 

seis meses no ambulatório especializado, por meio de exames 

complementares e tratamento de patologias intercorrentes. 

O acompanhamento deve ser multidisciplinar, com médi-

co, psicólogo, enfermeira e assistente social. A notificação 

é compulsória e enquadra-se a vítima de violência sexual 

na classificação de risco vermelha, ou seja, é prioridade 

de atendimento nos serviços de urgência do SUS2 (A) 

(Quadros 1 e 2).

Gravidez decorrente de violência sexual 

A gravidez indesejada decorrente da violência sexual tem 

consequências psicológicas, sociais e biológicas; sendo encara-

da como uma segunda violência. As alternativas frente a esta 

revitimização são: 

•	 Aceitação da gravidez

•	 Adoção Legal

•	 Aborto Legal

É direito das mulheres e adolescentes, bem como de seus 

representantes legais, serem informados sobre a possibilidade 

de interrupção legal da gravidez, independente de realização de 

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial ou Processo Judicial, 

não sendo necessário, segundo o Código Penal Brasileiro, nenhum 

documento para a prática do abortamento; bastando para isso 

a palavra da vitima2 (A).
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Caso revele-se, após o abortamento, que a gravidez não foi 

resultado de violência sexual, o Código Penal Brasileiro24 (A) afirma 

que “é isento de culpa quem, por erro plenamente justificado pelas 

circunstancias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a 

ação legítima”. Assim, se todas as cautelas procedimentais foram 

cumpridas pelo serviço de saúde, no caso de verificar-se, poste-

riormente, a inverdade da alegação de violência sexual, somente a 

gestante, em tal caso, responderá criminalmente pelo aborto2 (A).

Recomenda-se limitar o ingresso para o abortamento previsto 

em lei com 20 semanas de idade gestacional22 (B).

Estima-se pelas estatísticas do Ministério da Saúde, que é 

de 0,5% a taxa de mortalidade no Abortamento Legal; 1% no 

Abortamento Espontâneo e 3% no Abortamento Clandestino 

e o risco de mortalidade é 5 vezes maior para as mulheres anal-

fabetas22 (B).

Admissão 2 semanas 6 semanas 3 meses 6 meses

Conteúdo vaginal

Sifilis (VDRL ou RSS)

Anti-HIV

Hepatite B

Hepatite C

Transaminases

Hemograma

Quadro 2 - Rotina de acompanhamento ambulatorial segundo as Normas e Técnicas do Ministério da Saúde Atendimento 
ambulatorial Acompanhamento Laboratorial.

Fonte: Brasil2.
VDRL: Venereal Disease Research Laboratory; RSS: Reação Sorológica para Sifílis.

Considerações finais

Embora tenha ocorrido, na última década especialmente, 

um grande esforço do Ministério da Saúde em parceria com o 

Ministério da Justiça em dar acesso as mulheres aos serviços de 

saúde e proteção da lei; ainda há muito a caminhar no processo 

evolutivo do Estado Democrático de Direito para garantir a elas 

a informação, a segurança e a saúde sexual e reprodutiva, com 

assistência médica imediata e adequada. Demonstra-se, ainda, 

que o enfrentamento a Violência Sexual no Brasil está longe 

de um modelo resolutivo. Mesmo com as normatizações e os 

protocolos de atendimento já estabelecidos, é necessário tornar 

real as práticas de trabalho, com a capacitação de profissionais, 

a criação de muito mais serviços de atendimento especializado 

e a divulgação adequada deles.

Medicamento Profilaxia Quantidade Posologia
Levonorgestrel* 0,75 mg comprimido Gravidez 2 cp 2 cp dose única
Azitromicina 500 mg comprimido Clamídia 2 cp 2 cp dose única
Ceftriaxona 1 g fr/amp injetável Gonorréia 1 fr/amp 250 mg IM dose única
Penicilina 1.200.000 UI fr/amp inj. Sífilis 2 fr/amp 2.400.000 UI  IM Dose única
Secnidazol 1 g comprimido Tricomonas e  vaginose 2 cp 2 cp dose única
Estearato de eritromicina 500 mg cp (alternativa à 
azitromicina, penicilina)

Clamídia
Sífilis

60 cp
1 cp 6/6 h por 7 dias (substitui azitromicina)
1 cp 6/6 h por 15 dias (substitui penicilina)

Metronidazol 250 mg comprimido (alternativa ao secnidazol) Tricomonas e  vaginose 4 cp 4 cp dose única (15 mg/kg dose única)
Lamivudina** 150 mg + Zidovudina 300mg comprimido 
(Biovir)

HIV
6 cp

para 3 dias
1 cp de 12/12 h por 28 dias

retirar o restante na farm. ambulatorial

Lopinavir** 200 mg + Ritonavir 50 mg comprimido (Kaletra) HIV
12 cp**

para 3 dias
2 cp de 12/12 por 28 dias

retirar o restante na Farmácia Ambulatorial
Imunoglobulina hiperimune Anti-hepatite B Hepatite B 1 frasco 0,06 mL/kg IM Dose única

Vacina contra Hepatite B*** Hepatite B 1 frasco
1 mL IM – 1 dose inicial, 
repete com 1 e 6 meses

Quadro 1 - Rotina de assistência as Pacientes Vítimas de Violência Sexual no Atendimento de Urgência até 72 horas após o 
ocorrido, se houver coito anal ou vaginal sem uso de preservativo.

Fonte: Adaptado de Brasil2.
*Se em idade fértil e não estiver usando nenhum método contraceptivo. Também fazer primeiro o teste para gravidez, se em idade fértil sem contracepção; **Os medicamentos anti-retrovirais são prescritos na 
urgência para uso de 3 dias, encaminhar a paciente ao ambulatório de Vítimas de Violência Sexual (VVS)  no próximo dia útil para dar sequência a medicação e ao atendimento; *** Aplicada apenas quando a 
paciente não teve contato com a doença, ou quando não imunizada anteriormente; HIV: human immunodeficiency virus; cp: comprimido; fr/amp: ampola.



Violência sexual contra a mulher: Histórico e conduta

215FEMINA |  Julho/Agosto 2014 | vol 42 | nº 4

Leituras suplementares

1. Vicentino C. História geral. São Paulo: Atual; Spicione, 1997. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes 
da violência sexual contra mulheres e adolescentes: Norma técnica. 3.ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. 124 p. 

3. Organização das Nações Unidas. ONU chama atenção para danos da prática do 
casamento infantil em todo mundo. [Internet]. [cited 2013 Dez. 12]. Available 
from: <http://nacoesunidas.org/onu-chama-atencao-para-danos-da-pratica-do-
casamento-infantil-em-todo-o-mundo/>

4. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Anuário brasileiro de segurança pública, 
7.  São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2013. 

5. Oliveira EM, Barbosa RM, de Moura AA, von Kossel K, Morelli K, Botelho LF, et 
al. Atendimento às mulheres vítimas de violência sexual: um estudo qualitativo. 
Rev Saúde Pública. 2005;39(3):376-82. 

6.  Dias MB. A lei Maria da Penha na justiça. Revista dos Tribunais, 2009. 

7. Osório LC. Casais e família: uma visão contemporânea. Porto Alegre: Artmed, 2002.

8. Engels F. A origem da família da propriedade e do Estado. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 1987.

9. Santiago RA, Coelho MTAD. A violência contra a mulher: antecedentes históricos. 
[cited 2013 Dez. 14]. Available from: < http://www.revistas.unifacs.br/index.php/
sepa/article/download/313/261>

10. Brasil. Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006.  Cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 
o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá 
outras providências. [cited 2013 dez. 14]. Available from: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm> 

11. Brasil. Código civil brasileiro: Lei n. 3.071 de 01 de janeiro de 1916. [cited 2013 
dez. 14]. Available from: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/
codigo-civil-de-1916-lei-3071-16#art-1>

12. Código eleitoral provisório de 1932. Artigo 2º. Decreto Nº 21.076 de 24/02/1932. 
Secretaria de Documentação e Informática. Brasília: Congresso Nacional, 2004.

13. UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres. Luta contra a violência às 
mulheres no oriente médio. [cited 2014 Jan. 13]. Available from: <http://
essaseoutras.xpg.uol.com.br/luta-contra-violencia-as-mulheres-no-oriente-
medio-historia-chocantes/>

14. Masiero AL. A lobotomia e a leucotomia em manicômios brasileiros. Hist Ciênc 
Saúde. 2012;(10)2:549-72. 

15. Blay EA. Violência contra a mulher e políticas públicas. Estud Av. 
2003;17(49):87-98.

16. Villela WV, Lago T. Conquistas e desafios no atendimento das mulheres que 
sofreram violência sexual. Cad. Saúde Pública. 2007;23(2):471-5.

17. Krug EG, Lozano R. (eds.) World report on violence and health. Geneva: World 
Health Organization, 2002.

18. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: PNH. 1.ed. 1.reimp. 
Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2013. [cited 2014 mar. 25]. Available from: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_
pnh_folheto.pdf> 

19. Brasil. Secretaria de Políticas para as Mulheres Presidência da República. 
Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Pacto 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Brasília: Ministério 
Público, 2011. 68 p.

20. Brasil. Senado Federal. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito: Relatório Final. 
Situação do enfrentamento à violência contra mulheres nos estados: panorama 
do Estado de Goiás. Brasília: Presidência da República, 2013.  

21. Brasil. Lei nº 12.845 de 01 de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento 
obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. [cited 2014 Jan. 
15]. Available from: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/
lei/l12845.htm>

22. Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obsterícia, 55. Anais... Salvador: Febrasgo, 
2013. 1 CD-ROM.

23. Suassuna MCP. CEVAM 30 anos: abrindo os olhos da sociedade para a violência. 
Goiânia: Editora Kelps, 2011.

24. Brasil. Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras providências. 
Artigo 20, paragrafo 1º. Available from: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/
paginas/42/1984/7209.htm>


