O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE
VIOLÊNCIA SEXUAL
É qualquer ato de natureza sexual praticado com crianças,
mesmo com consentimento delas, ou com adultos contra a sua
vontade.
Nem sempre deixa marcas físicas, as marcas psicológicas muitas
vezes são as mais dolorosas e difíceis de curar.
Acontece mais com meninas e mulheres, mas meninos também
podem ser vítimas. Mais de 60% das denúncias são de crianças e
adolescentes até 14 anos, inclusive bebê.
Muitas crianças não contam que foram abusadas por medo de
não serem acreditadas. Leve a criança a sério! Crianças não
costumam inventar histórias sobre violência sexual.
Nem sempre acontece em lugares escuros e com pessoas estranhas. Geralmente ela é praticada dentro de casa, por pessoas
conhecidas (pai, padrasto, parentes, vizinhos ou conhecidos).
A maioria dos agressores sexuais são homens considerados
normais, mas que se acham no direito de usar e abusar de outra
pessoa.
Pode ser praticada pelo marido. Ele não tem o direito de forçar a
mulher a ter relações contra a sua vontade.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE

VIOLÊNCIA SEXUAL

As mulheres não sentem prazer e nem conseguem se defender
quando sofrem agressão sexual.
Acontece em todas as classes sociais – da mais pobre até a mais
rica.
Apenas 10% dos casos de violência sexual são denunciados. Ou
seja, de cada 10 pessoas que sofrem abuso, apenas 1 denuncia. O
medo, a vergonha, a intenção de proteger a família ou por não se
sentir acreditada como pessoa que sofreu violência sexual.

VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME!

O SILÊNCIO SÓ NÃO PROTEGE A PESSOA QUE SOFREU VIOLÊNCIA SEXUAL

DENUNCIE!
As denúncias de abuso ou exploração sexual de
crianças e adolescentes podem ser feitas no Conselho Tutelar ou no Disque Denúncia nacional
(Disque 100) ou no Ligue 180, da Secretaria de
Políticas para Mulheres, também nacional. Todos
os profissionais dos serviços de saúde também
são obrigados a notificar os casos suspeitos.

O QUE VOCÊ GANHA QUANDO PROCURA
AJUDA LOGO APÓS A VIOLÊNCIA SEXUAL
PREVINE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.

PREVINE AIDS.

PREVINE HEPATITE B.

PREVINE GRAVIDEZ INDESEJADA.

RECEBE AJUDA PSICÓLOGICA.

Para viabilizar e efetivar ações a Rede de Atenção
às Pessoas em Situação de Violência Sexual
(RAIVS) conta com profissionais das esferas
Municipal, Estadual e Federal, incluindo técnicos
de entidades não governamentais. O trabalho da
RAIVS culminou em um Protocolo assinado pelos
respectivos gestores das áreas da saúde, justiça,
segurança e assistência social, via termo de
adesão e compromisso, disponível no link:
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude
No Protocolo online de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual estão
descritas as competências de cada instituição
integrante da RAIVS, os procedimentos clínicos,
laboratoriais e de interrupção legal de gestação,
as profilaxias pós exposição à Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV, as técnicas de
coleta de vestígios, assim como o fluxo das pessoas para acessar aos serviços de atenção.
As instituições que fazem parte da RAIVS são:
Maternidade Carmela Dutra, Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago,
Hospital Infantil Joana de Gusmão e Hospital
Nereu Ramos, o Instituto Geral de Perícias, Delegacia de Proteção à Mulher e à Criança e ao Adolescente, Delegacias de Polícia, Conselho Tutelar,
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Estadual da
Saúde.

DENUNCIA E PROCESSA O AGRESSOR, SE VOCÊ DESEJAR.

EVITA QUE OUTRAS PESSOAS SEJAM VÍTIMAS
DE ABUSO SEXUAL.

O que fazer?
Onde procurar atendimento?
É importante procurar o atendimento
nos serviços de referência especializados da saúde nas primeiras 72 horas
para receber cuidados especializados.
Crianças de 0 A 14 anos, devem
procurar a pediatria do Hospital
Universitário, ou o Hospital Infantil Joana de Gusmão.
Mulheres, de ambos os gêneros
devem procurar a Maternidade
Carmela Dutra ou a emergência
do Hospital Universitário.
Homens, de ambos os gêneros
devem procurar a emergência do
Hospital Universitário.
A autoridade policial comparece ao
serviço de saúde onde a pessoa está
sendo atendida para realizar os
trâmites legais, referente ao registro
de Boletim de Ocorrência (BO), exame
de corpo delito e coleta de vestígios.
A comunicação do fato para a autoridade policial é obrigatória quando
envolve pessoas com idade INFERIOR a
18 anos, SUPERIOR a 60 anos e outros
vulneráveis. Para outras faixas etárias
esta notificação está VINCULADA/ASSOCIADA à decisão da pessoa que
sofreu a violência em querer registrar
o fato via BO.
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