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INQUÉRITO CIVIL n° 1.34.001.004995/2016-18 
Ref: Lei n° /2.845120/3. Vitimas de violência sexual. Profilaxia da gravidez e aborto legal. Qualidade do 
atendimento emergencial e integral e multidisciplinar e do tratamento dos agravos fisicos e psíquicos prestados 
pela rede pública de saúde. Supostas irregularidades (informações deficitárias, falta de medicam entos, demora 
ou recusa no atendimento, insuficiência de estabelecimentos habilitados para atendimento desse público 
espec[/ico, dentre outras) 

DESPACHO SANEADOR 25459/2017 - Extrajudicial 
PR-SP-00089107/2017 

1. O inquérito civil em epígrafe foi instaurado pela Portaria le n° 273 , de 08 de 
julho de 2016, tendo como objetivo apurar a qualidade do atendimento especializado, 
prestado pela rede pública de saúde, às pessoas vítimas de violência sexual e às mulheres que 
necessitem de assistência e cuidados médicos em procedimentos abortivos, nos casos 
legalmente previstos. 

2. Esse atendimento deve ser feito , basicamente, em duas etapas: I) a primeira, 
imediata e emergencial, com diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital 
e nas demais áreas afetadas; amparo médico, psicológico e social imediatos, coleta de material 
para possível identificação do agressor; profilaxia da gravidez (fomecimento da "pílula do dia 
seguinte") e Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST; coleta de material para realização 
do exame de HIV para posterior acompanhamento e terapia; facilitação do registro da 
ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com 
informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência 
sexual ; II) a segunda, chamada integral, que abrange a interrupção da gravidez/abOlio nos 
casos de estupro. 

3. Esses atendimentos estão previstos e normatizados na Lei n° 12.845/2013, bem 
como: 

a) POliaria lnterministerial n° 288, de 25/03/2015, que estabelece orientações para 
atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e pelos 
profissionais de saúde do SUS quanto à humanização do atendimento e ao registro de 
informações e coleta de vestígios (fls. 52/53); 

b) Portaria nO 485 , de 1% 4/2014, que redefine o funcionamento do Servi ,Q .... "da IÍÇ11o ...... ~s 
Pessoas em Situação de Violência Sexual no âmbito do SUS (fls. 54/57)' 
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c) Portaria n° 1.508, de 1%9/2005, que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização 
da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do SUS (fls. 58/60). 

4. As primeiras investigações foram embasadas na reportagem "Dor Em Dobro", de 29 
de maio de 2014, de autoria de Anna Beatriz Pouza, Gabriela Sá Pessoa e Natacha Cortêz, da qual 
se colhem os seguintes informes (fls. 06/14 - destaques de alguns trechos e grifos nossos): 

a) em média, cerca de 7% dos casos de estupro em 2011 resultaram em gravidez; pela legislação 
brasileira, a vítima dessa violência tem direito a abortar, mas 67,4% das mulheres que passaram por 
esse sofrimento não tiveram acesso ao serviço de aborto legal na rede pública de saúde 
(IPEAlSinan)' ; 

b) relato do caso verídico de "A.", estuprada, grávida, que procurou o Hospital Universitário da 
USP e: "ouviu da equipe do hospital que não podiam fazer nada, que voltasse para casa". Ninguém sequer 
mencionou que ela tinha o direito legal ao atendimento 'emergencial, integral e multidisciplinar' em qualquer hospital 
do SUS, pÚblico ou conveniado, e ao encaminhamento aos serviços de referência para o caso de desejar aborta/; como 
define a lei /2.845. 'A.', porém, jamais tinha ouvido falar de aborto legal, feito gratuitamente na rede pÚblica de saúde 
brasileira. Só descobriu que existia o serviço ao encontrar reportagens como esta na internet, após a informação 
errada que recebeu do Hospital Universitário da USP Foi então que ligou para Secretaria Estadual da Saúde de São 
Paulo, perguntando se havia algum hospital que pudesse atendê-la perto de sua casa, no Jaguaré. Foi orientada a 
procurar o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, onde foi atendida como manda a Norma Técnica. Ali lhe explicaram que 
tinha três opções: interromper a gestação; levá-la adiante eficar com a criança; ou dar à luz o bebê e deixá-lo para a 
adoção. A. só conseguiu exercer seu direito ao aborto legal depois que o Hospital Vila Nova Cachoeirinha 
encaminhou-a para o Pérola Byington - a justificativa foi que o médico responsável pelo serviço de aborto legal no 
Vila Nova Cachoeirinha estava de férias. Duando chegou ao Pérola, a gestação estava com mais de /2 semanas e não 
era mais possível utilizar o procedimento mais seguro: a aspiraçÜo intra-uterina. Para complicm; A. faz parte da 
pequena porcentagem de mulheres (3%) que têm resistência ao Misoprostol, utilizado para estimular a interrupção da 
gestação, o que prolongou sua estada no hospital. " 

c) há uma desinforrnação às vítimas de violência sexual e às mulheres com direito ao aborto legal, 
inclusive pelos profissionais de saúde da rede pública e pelo próprio Ministério da Saúde: "Lista 

secreta de serviços públicos - Segundo o Ministério da Saúde, o aborto legal ' pode ser realizado em todos os 
estabelecimentos do SUS que tenham serviço de obstetrícia. O acesso a estes atendimentos por meio do 
encaminhamento das pacientes, via centrais de regulação, aos serviços especializados. Ou seja, a muLher atendida em 
um hospital ou unidade de saúde é direcionada ao centro de referência que deve seguir as normas técnicas de atenção 
humanizada ao abortamento do Ministério da Saúde e a legislação vigente. Hoje são 65 serviços disponíveis, em 26 

Estados ', escreveu a assessoria de comunicação do Ministério em resposta à nossa solicitação. Mas O Ministério se 
nega a fornecer a lista dos estabelecimentos preparados para esse atendimento, o que faz com que as 
vitimas dependam inteiramente do encaminhamento correto dos hospitais em que são socorridas, que muitas vezes 
falham, como aconteceu com A. em um hospital universitário na maior cidade do país. 'Não passamos essa relação 
para preservar a integridade e a segurança das mulheres e dos próprios profissionais de saúde atuantes nessas 
unidades ', foi a resposta do Ministério de SaÚde por e-mail quando pedimos a lista. "( .. .); "Ao longo dessa apuração, 
foi possível concluir que (( falt(( de orient((ção está entre os principais obstáculos ao uso do aborto legal- o caso de A. 
não é exceção "; 

d) há sub notificação nos sistemas de controle oficiais dos casos de gravidez resultante de estupro e 
dificuldades de acesso aos serviços públicos para aborto, o que induz à prática de métodos 
clandestinos inapropriados, que podem levar mulheres à esterilidade ou à morte; 

e) aponta número restrito de profissionais dispostos a trabalhar no atendimento eSpeCl'j.l· ......-L-'7Y>'''' 

por problemas de estigmatização; principalmente em localidades pequenas, há mui 
de profissionais na realização de abortos, por objeção de consciência, de "'o ____ ~-

'lns/llulo de Pesquisas [(onômicos Aplicados (Ipeo), com óase em dados do fls/ema de Informarão de Agravos de No/ificarão (finan) do SUS de; 
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discriminação e até agressões sofridas; ressalta que o grande problema nesses casos é também a 
falta de encaminhamento da gestante a outro serviço que possa atendê-Ia; 

f) constata que tem se exigido, ilegalmente, Boletim de Ocorrência Policial ou autorização judicial 
para realização de aborto em caso de violência sexual; 

g) mapeamento dos centros de referência efetivamente funcionais apenas em grandes cidades ou 
capitais, o que dificulta a locomoção/acesso de mulheres sem condições econômicas: O número de 
estupros registrados no Rio de Janeiro - 5.923 casos em 2012 - só fica atrás de São Paulo (...) Ainda assim, há 
somente um serviço de aborto legal no estado. Seja lá onde more. para ser atendida a vítima de estupro precisa ir até o 
Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães. em São Cristóvão. na capital. Uma dificuldade que na prática 
inviabiliza o atendimento a boa parte das gestantes. como observa Adriana Mota ( .. ). "Muitas sequer chegam à 
unidade de atendimento. Ou o que pode acontecer é ela ouvir em uma primeira tentativa 'não é aqui, precisa ir a outro 
lugar ' e desistÍl~ A secretaria estadual de saúde é uma meleca, a do município é outra meleca, e as mulheres aqui no 
estado do Rio de Janeiro não têm onde buscar ajuda. É uma fantasia. Se você ligm: perguntar aos hospitais pÚblicos e 
eles disserem que realizam aborto legal. é mentira. Só a Fernando [Magalhãesl faz . e ainda muito pouco ", afirma. 
Para A driana, não basta apregoar a existência do abortamento legal para que "um monte de mulheres apareçam" 
para utilizar o serviço. "Não vai [aparecer um monte de mulheres]. Porque é diflcil ir até a unidade de saúde, porque 
se ela for vai ter que contar para a família o que aconteceu, vai tomar uma série de remédios que têm efeitos 
colaterais, enfim, é d{ficil revelar uma situação de estupro ", diz. 

h) indica atendimento e informação inadequados, por vezes abusivos, prestados às vítimas de 
violência sexual que recorrem às Delegacias de Polícia, incluindo Delegacias Especializadas de 
Mulheres: "O filho é seu", ouve a vítima de estupro lI({ Delegacia da Mulher ( .. .) - Anualmente, são realizados em 
média apenas oito procedimentos de aborto legal no Hospital Fernando Magalhães; a maioria, de gestações 
decorrentes de estupro. Quem nos dá essa informação é a pediatra Carmen Athayde, diretora geral da unidade 
( .. ) "Chegou uma moça aqU/~ grávida já. Acredito que ela não teve acesso à ÍI?formação de que podia ter contracepção 
de emergência. Ela é de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, um município muito grande. Estava com doze 
semanas, fazemos aqui até /8 semanas. É uma decisão técnica que tomamos, decidimos que era mais seguro. E quanto 
mais cedo, mais fác il, né? Ela contou que esteve na delegacia de Caxias e disse que foi o delegado. mas não importa 
quem foi ... Foi alguém que atendeu ela na delegacia. Essa pessoa disse que não podia fazer nada por ela. E ela disse: 
'mas eu tá grávida! '. 'O filho é seu '. responderam. Isso em 2014! E isso aqui não é o interior do Piauí. não! E foi em 
uma delegacia da mulhel~ Ela teve sorte e persistência de conseguir chegar aqui ", diz Carmen. "A maioria delas acha 
que precisa ter aquele filho de um estupro, elas têm muita vergonha. Não contam pra ninguém quando são violentadas, 
e pra ninguém mesmo quando se descobrem grávidas da violência. E se sentem muito culpadas, é um sentimento 
geral. "; "G ", estuprada e grávida, "quando finalmente correu até uma delegaCia e 'tremendo da cabeça aos pés' 
contou sua história. Mas o policial que a atendeu disse: 'Você devia pensar duas vezes antes de vir aqui buscar um 
B.o. pra tirar um filho. Ninguém vai registrar nada aqui se sua intenção é matar uma vida '. Completamente 
vulnerável, só encontrou apoio quando voltou para a Alemanha, e onde realizou o aborto na rede de saúde pública. "; 

i) aponta a ausência de atendimento ou atendimento inadequado (demorado) de 
emergência/profilaxia da gravidez, com a distribuição da chamada "pílula do dia seguinte"; 

j) denuncia a demora no atendimento para realização de aborto nos casos de gravidez resultante de 
violência e demais casos legalmente previstos, o que, em alguns casos, pode até impossibilitar a 
realização do procedimento, recomendável até no máximo a 20a semana de gestação; 

1) mostra a falta de treinamento e qualificação dos profissionais de saúde sobre o asswlto para 
prestar informações e um atendimento adequado, bem como a falta de estrutura física e de recursos 
humanos para funcionamento dos estabelecimentos cadastrados como centros de referência no 
atendimento às vítimas de violência sexual e/ou preparados para realização de abortos nos casos 
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conformidade com a legislação. Nesse Último quesito, aliás, pesquisa realizada pelo CFEMEA, no ano passado já 
havia constatado que 85% dos profissionais da saÚde no Estado do Rio de Janeiro nunca haviam participado de cursos 
de (armação ou capacitação sobre questões de gênero e violência contra a mulhe/~ "Se o profissional não é 
sensibilizado pela causa, se recusa a fazer ", acredita a pesquisadora, lembrando que o desconhecin1ento do serviço e 
da lei leva o servidor a se abster por medo de processo por apologia ao aborto. Há, também, a opção moral e religiosa 
dos fill7cionários que pode influenciar a maneira como cada um deles recebe a paciente (na pesquisa, 42% dos 
servidores se declararam evangélicos; 38%, católicos; e 13%, espíritas kardecistas). Por isso, o atendimento no 
Fernando Magalhães segue a lógica de "na prática. a teoria é outra ", diz Rejane. "; "Jogados às traças " -
Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro não é um caso isolado. Durante uma reunião do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulhel; em dezembro de 2012, a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas PÚblicas para as 
Mulheres, afirmou que os serviços de aborto lega/no Brasil "estfio absolutamellte jogados às traças ". (..) Menicucci 
se manifestou em nota dizendo que "estudos e pesquisas apontam para um desvio de rota dos serviços que atendem às 
mulheres vítimas de violência sexual ". Segundo a ministra, isso seria reflexo da centralização do atendimento e da 
falta de equipes multidisciplinares para prestar o atendimento em outros hospitais. "Há uma centralização que leva a 
que as mulheres estupradas que fazem o boletim de ocorrência numa delegacia sejam encaminhadas todas ao Pérola 
Byington, complicando muito o acesso das vítimas ", afirmou a ministra. Em entrevista à PÚblica, Jefferson Drezett 
confirmou a declaração da ministra: "Eu tenho conhecimento de uma série de serviços que só esmo !UI lista [do 
Millistério da SaÚde!. mas qlle. lia prática. mio realizam o serviço ". 

m) busca mostrar que tais obstáculos, dentre outros, levam as mulheres a recorrerem às clínicas e 
métodos clandestinos para interrupção da gravidez, resultando em mutilações e mortes (1 brasileira 
morre a cada dois dias em decorrência de complicações de abortos clandestinos): "O preço da 
negligência, ressalta, tem sido a vida de milhares de mulheres que ne70 encontram outra alternativa a não ser se juntar 

àquelas que recorrem a métodos clandestinos, que matam uma brasileira a cada dois dias "; 

n) relata a extrema pressão de grupos religiosos e "pró-vida" sobre as gestantes, as respectivas 
famílias e os profissionais que as atendem, insistindo na continuidade da gravidez, mesmo em casos 
de menores grávidas estupradas (9, 11 anos .. . ), até com risco de vida. 

5. Para atualizar e confirmar os dados trazidos pela reportagem, a assessoria do 
gabinete deste subscritor verificou que, em estudo mais amplo e mais recente, o IPEA - Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas analisou a evolução das notificações de estupro no país, entre 
2011 e 2014, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan2

), do 
Ministério da Saúde (MS), descrevendo o perfil de vítimas e autores, os vínculos entre eles, além de 
outros elementos situacionais. 

6. Nesse estudo, aquele Instituto verificou uma estabilidade estatística preocupante ao 
longo do período analisado: 69,9% das vítimas eram crianças e adolescentes e mais de 10,0% das 
pessoas agredidas sofriam de alguma deficiência física e/ou mental. Outro dado preocupante e 
estarrecedor é o que indica que cerca de 40,0% dos estupradores das crianças pertenciam ao círculo 
familiar próximo, incluindo pai, padrasto, tio, irmão e avô (in "TD 2313 - Estupro no Brasil : 
vítimas, autores, fatores situacionais e evolução das notificações no sistema de saúde entre 2011 e 
2014 - Daniel Cerqueira, Danilo Santa Cruz Coelho e Helder Ferreira, Rio de Janeiro, junho de 
20173

). 

7. A pesquisa também constatou e concluiu que (grifos nossos): 

"Ainda haje, muito pouco informação de qualidade foi praduzida sobre a incidência e prevalência do estupro. Nunca 

2 o Sislema de Infarma{õo de Agravos de Nollfica{õo . Sinan é alimenlado, principalmenle, pelo nallfica{õo e invesligo{õo de casos de daen{as e ogrovas que (onslam da lislo nocional de doen{os de 
nolilico{õo (ompulsória (PORTARIA N' 204, OE 11 OE fEVEREIRO OE 2016). Suo ulilila{ÕO eleliva pernll)e o realila{ÕO do diagnóslico dinâmico do ocorrência de um evenlo no popula{õo, podendo fornecer 
subsIdias poro explica{ões causais dos agravos de nolifica{õo (ompulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as peHoas eslõa suielias, (onlribuindo aHim, para a idenllfica{õo da realidade'" 
epidemi~lógico de !elerminoda óre~ geagrófica. O seu uso siSlemó!ico, de formo des(enlralilOda, conlribuipara o demoaalila{Õa da inforn/a{õo, pernll)indo que lodos os ~SiOrT7fif'j)yúd~ham 
a(eHO a mformaJOo e os lornem dlsponlV8/s paro o (omunidade. E, porlanlo, um inslrumenlo relevanle para aUXiliar o ploneiomenlo da saúde, definir prioridades d nlerVen{õo 'ífHI''fIerflll)ir que 
seio avaliado o In/pa(lo dos Inlerven{ões. 
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houve pesquisas damiciliares nacionais a respeito, e o único survey regianal, com padrão de qualidade 
metodológica internacional, é a PCSVDF Mulher, produzido pela Universidade Federol do Ceará (UFC) em parceria 
com o Instituto Maria da Penha. Segundo a pesquisa, num período de doze meses (2015-2016) 2,4% das mulheres 
entre 15 e 49 anos das capitais do Nordeste sofreram agressões sexuais em contexto de violência doméstica. Caso 
a prevalência relativa nacional fosse igual à verificada nas localidades estudadas, mais de 1,350 milhão de 
mulheres seriam vítimas de violência sexual no país a cada ano. 

No âmbito nacional, contudo, existem apenas dados administrativos sobre a questão, os quais revelam faces 
parciais do fenômeno. Os dados policiais são desencontrados e só foram reunidos nos últimos anos, graças ao 
esforço do Fórum Brasileiro de Segu rança Público (FBSP) de publicá-los, a partir dos últimos anos da década 
passada. Outra exceção à regra de inexistência de informações vem da área da saúde, com a criação do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), que é gerido pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde 
(Dasis), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS). 
( ... ) 
5. CONCLUSÕES E REFlEXÕES PARA POLíTICAS PÚBLICAS 

Um grande obstáculo ao processo civilizatório brasileiro diz respeito à alta prevalência da violência de gênero e, 
em particular, a sexual. Enquanto o Sinan registrou , em 2014, 20.085 casos, as polícias tiveram 47.646 notificações 
de estupro. Esses registros administrativos, com base nos dados da saúde ou da polícia, representam, contudo, 
apenas uma pequena parcela dos eventos de violência sexual que acontecem a cada momento pelo Brasil afora e 
que terminam invisíveis aos olhos do Estado e da sociedade, em face dos tabus envolvidos e da ideologia do 
patriarcado imanente em nossa cultura. 
( ... ) 
Em linhas gerais, ao observar a evolução dos registros da saúde entre 2011 e 2014, para além da positiva 
expansão do sistema, que passou a alcançar 68,2 % dos municípios brasileiros, verificou-se uma grave estabilidade 
estatística nos eventos: as agressões registradas acometem pessoas em todas as faixas de escolaridade e 
atingem, sobretudo, crianças e adolescentes; e os perpetradores, na maioria dos casos, são familiares próximos. 
De foto, verificou-se que 73,0% dos perpetra dores eram pessoas conhecidas, com destaque poro pais ou padrastos 
(15,7 %) e cônjuges ou namorados (10,5%). As principais vítimas foram crianças e adolescentes (69,9%), sendo 
que 10,2% das vítimas possuíam alguma deficiência físico e/ou mental, numa dupla vulnerabilidade. Outro ponto 
que chamou a atenção foi o processo de revitimização a que estão sujeitos os vítimas de algozes conhecidos: 
56,5% já haviam sofrido estupro anteriormente. 
( ... ) 

8. A subnotificação de casos, a discrepância entre dados da área de saúde e polícias e o 
despreparo dos profissionais da área de segurança pública para o adequado atendimento de vítimas 
de violência sexual foram reconhecidos e obj eto de debate em setembro do ano de 2016 no Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, que em parceria com o Instituto Datafolha4

, revelou e concluiu 
(grifos nossos): 

"No ano de 2015 o Disque 180, a central de atendimento para mulheres que recebe denúncias de violência, 
reclamaçães sobre os serviços de rede de atendimento à mulher e que fornece orientação sobre direitos dos 
mulheres e o legislação, divulgou um aumento de 129% no número total de relatos de violências sexuais (estupro, 
assédio, exploração sexual), representando uma médio de 9,53 reg istros por dia. 

Tonto a repercussão de crimes sexuais cometidos contra mulheres como o aumento dos relatos indicam que há um 
avanço em relação 00 reconhecimento dos graves violações de direitos humanos cometidos contra mulheres. Os 
dados do Anuário Brasileiro de Segurança Público registram 45.460 casos de estupro em 2015, uma redução de 
10% em relação o 2014 em que foram registrados 50.438 ocorrências. 
( ... ) 
Mesmo considerando a redução dos casos de estupro de 2014 o 2015, os números continu 
( ... ) 
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Os números são ainda ma is alarmantes se levarmos em conta a subnotificação. Assim como a 
culpabilizasão das vítimas de estupro, respostas negativas das autoridades e as descrensas aos 
relatos de abuso afetam a decisão das vítimas em denunciar. 

Chama a atensão que os números de relatos de violência no Disque 180 estejam evoluindo em 
sentido contrário ao da notificasão de crimes de estupro. O aumenta dos relatos na Disque 180 paderia 
ser atribuído a um maior reconhecimento dos seus direitos e abusos por parte das mulheres. No entanto seria 
necessório um estudo específico para entender a discrepância entre os dois indicadores, e se alguma mudan~a na 
forma de registro pode ter causado uma distor~ão nos números de boletins de ocorrências. Ou ainda, se a queda 
dos números se deve a um aumento na subnotificação, levando em conta que a maioria das pessoas que sofre 
violência sexual não registra denúncia na polícia . Um estudo do departamento de justi~a americano verificou que 
entre 2005 e 2010, 64% das mulheres vítimas de estupros nos Estados Unidos não reportaram o crime à polícia. 
(U.S. Department of Justice . Office of Justice Programs - Bureau of Justice Statistics . Female Victims of Sexual 
Violence, 1994-2010. Março de 2013. Disponível em: http: //www.bjs .gov/content/pub/pdf/fvsv941 O.pdf) 

O estudo do IPEA calcula que o número de estupros por ano no Brasil seja de em torno de 527 mil tentativas ou 
casos de estupros consumados no país, dos quais apenas 10% seriam reportados à polícia. (Cerqueira, D. e Coelho, 
D. de S.c., "Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados de saúde", Nota Técnica, IPEA, ND 11, Brasília, 
março de 2014) 
( ... ) 
Acolhimento x revitimizasão nas instituisões policiais 

A culpabilizasão pela violência sofrida é uma reação frequente relatada pelas mulheres, até 
mesmo quando recebem atendimento nos servisos de justisa, seguransa e saúde. 

A dificuldade de reunir evidências materiais do não consentimento, bem como o risco de 
revitimização durante os procedimentos legais. humilhação, julgamento moral, procedimentos de 
coleta de provas que expõem o corpo violado da vítima a novas intervensões - são desafios 
específicos relacionados à violência sexual que precisam ser considerados com urgência e 
seriedade pelas instituições policiais e pelo sistema de justiça e que influenciam na baixa taxa de 
notificasão deste crime à polícia. 

Uma pesquisa produzida nos EUA com vítimas de estupro questionou as razães para que elas não reportassem o 
crime às instituições policiais. Entre os principais motivos apontados para não dar queixa estavam o medo de 
sofrer represálias e crença de que a polícia não poderia fazer nada ou não se empenharia no caso (Disponível em: 
http: //www.bjs.gov/content/pub/pdf/fvsv941 O.pdf). 

De fato, a percepção da popula~ão coptada pela pesquisa, é de que as instituições policiais e o sistema de justi~a 
ainda não conseguem responder a esses desafios. 

50% das pessoas entrevistadas não acreditam que a polícia militar esteja bem preparada para 
atender mulheres vítimas de violência sexual. 
GRÁFICOS ( ... ) 
Esse resultado indica uma insatisfação e descrença entre a população em relação ao preparo de policiais militares 
em oferecer apoio no caso de violência sexual contra a mulher. 

Esta descrença é mais acentuada entre aqueles que têm ensino superior (69%) e que residem nas cidades com 
mais de 500 mil habitantes. 
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que ix o m -d o-at e n d i m e nto-d o -seg u ra n co -p u bl i ca) 
( ... ) 

A lei de ferro quando os instituições não respondem 
( ... ) 
O resultado do pesquiso indico que mais do metade do população (53%) acredito que os leis brasileiros protegem 
estupradores. Em um país em que persistem altos índices de desigualdade social e que ainda enfrento o desafio do 
acesso 00 ensino formal, pode-se estimar que o conhecimento sobre o legislação brasileiro e sobre os penalidades 
atualmente previstos poro os casos de estupro não seja amplamente difundido entre o população. 
( ... ) 
O estupro é uma dos violações mais graves que podem ser cometidos contra o integridade físico e o autonomia de 
uma pessoa. Apesar dos sérios consequências, os vítimas de agressão sexual são menos propícios o reportarem o 
incidente à polícia do que vítimas de outros crimes. As construções sociais sobre o estupro e os respostas 
negativos dos autoridades legais são comuns, assim como o descrença e o culpabilizoção dos vítimas de estupro 
que afetam o decisão do vítima de não denunciar. 

Em face às especificidades dos crimes de violência sexual, os resultados do pesquiso indicam que o percepção do 
sociedade é de que os instituições policiais no geral não estão preparados para lidar com os casos de violência 
sexual. Ainda assim, todos os anos, milhares de mulheres denunciam o crime do qual foram vítimas. 

As mulheres querem e precisam contar com o ajudo dos polícias! Especificidades do crime de estupro desafiam os 
instituições do sistema de justiça. Não é fácil obter provas irrefutáveis do não consentimento quando o suspeito é 
uma pessoa conhecido. Ao mesmo tempo, quando o perpetrador é um estranho, o dificuldade geralmente está em 
identificar e encontrar o autor. Além disso, os vítimas muitos vezes têm um comportamento que desafio o senso 
comum: o trauma e o vergonha podem fazer com que se fechem e não realizem o denuncio imediatamente após o 
ocorrência, ou que tenham dificuldade em apontar o perpetrador quando se trato de uma pessoa do família ou 
conhecido. Nem sempre os vítimas apresentam marcos físicos do violência ou perturbação emocional, ou têm um 
relato absolutamente coerente, mos isso não quer dizer que o crime não tenho acontecido. Levar o sério uma 
denúncia de estupro não significo condenar sumariamente o suspeito, mos sim acolher a vítima, escutá-Ia, dor 
credibilidade o seu relato e buscar, através do devido investigação, o devido elucidação do coso. 
( ... ) 
Cada policial militar e cada policial civil deve conhecer as especificidades do violência sexual e receber 
treinamento adequado a respeito do acolhimento, dos serviços de atendimento disponíveis e do encaminhamento 
necessário. 
( ... ) 

9. Outro estudo científico "Serviços de aborto legal no Brasil- um estudo nacional", 
MADEIRO, Albelto Pereira and DINIZ, Debora. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21 , n.2, 
pp.563-572. ISSN 1413-8123. http://dx.doi.orgIl0.1590/1413-81232015212.1 0352015 , confirmou 
grande distanciamento entre a previsão legal e a realidade dos serviços, relatando, em resumo (fls. 
75/79): 

- desconhecimento da lei pelos profissionais: cerca de 80% eXIgIam das mulheres autorização 
judicial para realização do aborto previsto em lei , boletim de oconência ou outro tipo do documento 
(laudo do IML ou autorização do comitê de ética hospitalar) por medo de serem processados; 

- estigmatização e objeção de consciência: muitos médicos se recusam a realizar o procedimento 
temendo o estigma de ficarem conhecidos como "abOlteiros" ou ainda por objeção de consciência 
moral ou religiosa; 

- duas pesquisas em 2005 revelaram: de 56 hospitais listados como serviços especializados ara a 
interrupção da gravidez prevista em lei, somente 37 estavam capacitados para efetiv m-ente re 
o aborto, 5 deles nunca tinham realizado esse procedimento e em 6 Estado ão h 
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estruturado; 70% dos atendimentos ocorreram na regmo Sudeste, cujos serviços receberam 
encaminhamentos de todas as regiões do país; de 1.395 estabelecimentos de saúde que prestavam 
atendimento às mulheres vítimas da violência sexual , apenas 12% haviam realizado pelo menos um 
aborto, 53% ofertavam anticoncepção de emergência e 45% profilaxia contra HIV. 

- na pesquisa de 2015 , dos 68 serviços avaliados, 37 informaram que realizam interrupção da 
gravidez por estupro (37/37), por risco de morte da mulher (27/37) e por anencefalia (30/37), 28 
deixaram defazer o aborto legal e 4 informaram que nuncafizeram ; entre os serviços em atividade, 
apenas 8 foram implementados após 2005 e somente 2 entre 2013 e 20 15 (data do estudo); os 
serviços são distribuídos em 20 unidades da Federação (5 na região Norte, 11 no Nordeste, 3 no 
Centro-Oeste, 6 no Sul e 12 no Sudeste), mas em 7 estados não há serviço ativo; todas as 37 
instituições em funcionamento dizem ter equipe multiprofissional mínima (médico, enfermeiro, 
psicólogo e assistente social) no atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, mas em 35 
(95%) deles não havia equipe específica, sendo o atendimento feito pelos profissionais em regime 
de plantão; 35 (95%) dos 37 serviços ativos ofertavam anticoncepção de emergência, 33 (89%) 
prescreviam profilaxia para DST não virais e 34 (92%) realizavam profilaxia das DST virais; 
chamou a atenção esse fato de que 5% dos serviços considerados referência/esp ecializados não 
ofertavam a contracepção de emergência, sendo que o estudo não conseguiu ident(ficar se isso 
ocorria por falta de medicação, desconhecimento técnico ou objeção moral e/ou religiosa dos 
profissionais; a coleta de material para possível identificação do agressor é f eita em somente 2 
serviços; para a interrupção da gravidez por estupro, houve relato de solicitação de autorização por 
escrito da mulher em 34 serviços (34/92%), BO (5/14%), laudo do IML (3/8%), alvará judicial 
(3/8%), parecer do Comitê de Ética institucional (4/11 %), "despacho" do Ministério Público (3/8%) 
e, em caso de anencefalia, 2 (6%) serviços ainda requeriam o alvará judicial como condição para a 
interrupção da gravidez. 

10. Várias reportagens confirmam as denúncias iniciais: 

a) BRASIL TEM APENAS 65 SERVIÇOS PARA ABORTO LEGAL - "O Globo" em 06/07/2016: 
retrata a ausência de ampla divulgação dos estabelecimentos aptos à realização de aborto nos casos 
legais, com a agravante da obstrução intencional por parte do Ministério da Saúde, sob a alegação 
de que tal publicidade pode gerar hostilidade contra médicos e vítimas; confirma a má 
distribuição/concentração desses serviços no território nacional e a consideração, pelos gestores em 
saúde, de alguns centros como sendo especializados em atendimento a vítimas de violência, sendo 
que, na realidade, não o são; denuncia a falta de atendimento emergencial em postos de saúde para 
profilaxia da gravidez (fornecimento da 'pílula do dia seguinte') a mulheres vítimas de violência (fls. 
32/34); 

b) "HOSPITAIS BARRAM ABORTO ATÉ EM CASOS PREVISTOS POR LEI" - Revista Exame, 
Editora Abril, 23 /06/2016: retrata a falta de atendimento nesses casos na grande maioria dos 
municípios brasileiros, sendo que a Secretaria de Mulheres, entre 2013 e 2015 , avaliou 68 das 
unidades supostamente aptas à prestação desse serviço, mas constatou que, de fato , apenas 37 delas 
podiam conduzir tais procedimentos; e mesmo nesses restritos 37 estabelecimentos, os profissionais 
pareciam não estar totalmente cientes das regras para casos de abortos legais, sendo que em 
algumas unidades requisitavam boletins de ocorrência para comprovar estupro e/ou alvará judicial 
para realizar o procedimento - medidas não previstas em lei; e, ao menos em duas dessas unidades, 
consideradas referência, não era fornecida medicação de emergência (pílula do dia seguinte); aliás, 
segundo o Coordenador do Ambulatório de Violência Sexual e de Aborto Legal do Hospital Pérola 
Byington, reconhecido centro de referência nesse atendimento, parcela significativa das p.acientes 

ue têm a aravidez interrom ida a ós uma violência sexual não receberam a ant-icc(' ao de 
emergência quando procuraram atendimento médico, sendo que- quanto~ hrõí'ã:- maior 
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probabilidade de gravidez (fls. 61 /62); 

c) "QUASE 70% DAS VÍTIMAS DE ESTUPRO QUE ENGRAVIDAM NÃO FAZEM ABORTO 
LEGAL" - Globo.com, em 12/06/2016 - relata o grande número de mulheres estupradas que 
engravidam e não fazem aborto na rede SUS, pela falta de informação sobre seus direitos, e pelo 
tratamento que recebem em delegacias e nos próprios estabelecimentos de saúde, como 
discriminação, recusa na realização do procedimento, exigência de boletim de ocorrência, agressões 
verbais e psicológicas (fls. 63/65) ; 

d) "POR QUE É TÃO DIFÍCIL CONSEGUIR UM ABORTO LEGAL NO BRASIL", publicado em 
14/04/2016 (fls. 66/67), "POR QUE PRECISAMOS FALAR SOBRE ABORTO?", , publicado em 
01/06/2016 (fls. 69/71) e "ABORTO LEGAL NO BRASIL", publicado em 21 /06/2016 (fls. 72/74)
ANIS - Instituto de Bioética: demonstra que cerca de 80% das mulheres que engravidam de seus 
estupradores não conseguem abortar legalmente de maneira gratuita pelo SUS e as que conseguem, 
via de regra, têm que apresentar documentos não exigidos por lei (boletins de ocorrência, parecer do 
comitê de ética médica, alvará judicial, dentre outros); absurdamente, o "Ministério da Saúde não 
divulga a relação de quais são os hospitais e centros de referência que podem realizar abortos legais 
'para proteger as mulheres e os profissionais de saúde'" e "não há campanhas com informações 
sobre esse tipo de serviço"; com tantos entraves, a procura por métodos impróprios e clínicas 
clandestinas eleva grandemente os índices de mOlialidade materna. 

e) Repoliagens (publicadas nos anos de 2014 e 2015) sobre a revogação, por influência de grupos 
religiosos, da Portaria n° 415/2014, que adicionou o registro da interrupção da gestação ou 
antecipação do parto nos casos legais, bem como da profilaxia da gravidez na tabela de 
procedimentos do SUS, englobando exames, medicamentos, curetagem (limpeza do útero), oferta 
de anticoncepcionais após o procedimento e consultas de retomo para acompanhamento, de maneira 
a propiciar a realização desses procedimentos em toda a rede hospitalar do SUS e não apenas nos 
chamados "centros de referência" e a facilitar a notificação dos casos (fls. 81/100); 

i) Documentário "À margem do corpo", do ano de 2006, produzido pelo Instituto de Bioética ANIS, 
Direção de Débora Diniz, 2006 (fl. 101); 

j) Reportagem - Conexão Repórter - ABORTO - 23/08/2017 (fl. 347) 

11. A dificuldade de obtenção de informações sobre os estabelecimentos e serviços de 
atendimento às pessoas vítimas de violência sexual foi confirmada por diligências encetadas pela 
assessoria do gabinete deste subscritor, através de pesquisas no sistema do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES, no Google, e em sites também do CNES, do Ministério da 
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo e da Defensoria 
Pública de São Paulo, bem como através de tentativas frustradas de contato telefônico com o 
Ministério da Saúde - Disk Saúde (136), Secretaria Municipal de Saúde de Bauru (14-3104-
1478/3104-1477), Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência (14-3210-4714) e Central de 
Atendimento à Mulher da Secretaria de Política para Mulheres (Ligue 180) (fls. 15/34, 30/31 , 
40/41 , 346). Tais diligências foram realizadas nos dias 06/07/2016, 07/07/2016, 13/07/2016, 
18/07/2016 e 19/09/2017). 

12. Foi então expedido ofício à Secretaria de Atenção à Saúde - SAS, do Ministério da 
Saúde (fi. 36 - Of. 10560/2016, reiterado à fi. 154), requisitando as seguintes informas§..es· qu n.te-s~
e quais (nome, cadastro CNES, endereço, etc.) são os estabelecimentos y.Hb1íco~ e saúde 
cadastrados e habilitados no país aptos a realizarem aborto nos casos pre ~j.sfos. I, -rute essa 

~~ 
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informação pode ser facilmente obtida/acessada pelo público (disk saúde, internet); qual a origem 
das verbas que custeiam os procedimentos abortivos (federais, estaduais ou municipais); se todos os 
estabelecimentos públicos de saúde estão aptos a realizar o atendimento emergencial às vítimas de 
violência sexual, principalmente no tocante ao fornecimento da chamada "pílula do dia seguinte" 
para profilaxia da gravidez indesejada, e demais serviços previstos na Lei nO 12.845/2013; se o 
Ministério da Saúde repassa verbas federais específicas para custeio desses serviços aos Estados e 
Municípios e, em caso positivo, qual o valor repassado ao Estado de São Paulo e/ou Municípios 
localizados nesse Estado para custear esses serviços nos últimos três anos. 

13. Em resposta, a SAS/MS informou que (fls. 1611171): 

- atualmente, os "Serviços de Referência para Atenção à Interrupção da Gravidez nos Casos 
Previstos em Lei" podem ser acessados por qualquer pessoa no site do CNES 
http://cnes.datasus.gov.brle, para acessá-los, basta selecionar a opção 'Relatórios - Serviços 
Especializados', o Estado que se deseja visualizar, selecionar o Serviço nO 165, item 'Classificação 
Serviço' - opção 006 - referência para Interrupção Legal da Gravidez; 

- o cadastramento no CNES dos serviços de saúde que atendem pessoas em situação de violência 
sexual é responsabilidade dos gestores do próprio serviço; como se trata de um cadastramento 
recente, o MS tem trabalhado para fOlialecer a adesão, pois, atualmente, nem todos os serviços do 
SUS que atendem vítimas de violência sexual encontram-se cadastrados; 

- qualquer serviço hospitalar com obstetrícia pode e deve realizar a interrupção da gravidez nos 
casos previstos em lei, havendo 5 Serviços de Referência para Atenção à Interrupção de Gravidez 
no Estado de São Paulo de acordo com o CNES, em setembro de 2016, e listagem com 134 
estabelecimentos hospitalares com serviços de obstetrícia no Estado de São Paulo, que realizaram 
abortos legais no período de 2010 até julho de 2016, mesmo não sendo 'serviços de referência' (total 
de 2.131 abortos) ; 

- o custeio dos procedimentos é feito pelo Ministério da Saúde via financiamento Média e Alta 
Complexidade e, através da Portaria nO 485/2014, o Ministério da Saúde reafirmou o necessário 
cadastramento no CNES dos estabelecimentos que realizam esse atendimento, a fim de possibilitar 
maior publicidade e a remuneração por meio do registro do procedimento "Atendimento 
Multiprofissional para Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual"; 

- a responsabilidade de ofeliar processos de qualificação de atenção às pessoas em situação de 
violência sexual e de interrupção da gravidez nos casos legais é compartilhada entre União, Estados 
e Municípios. 

14. Oficiou-se também à Coordenadoria de Planejamento da Saúde, da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo (fl. 37 - Of. 10561/2016), requisitando as mesmas informações 
endereçadas à SAS. Em resposta, o Coordenador de Atenção Básica da SES restringiu-se a enviar a 
relação de estabelecimentos públicos no Estado de São Público que realizam a interrupção da 
gravidez nos casos legais, num total de 15 unidades, e dizer que, em 14/07/2016, ficou deliberado, 
em Comissão de Intergestores Bipartite, a necessidade de criação de um Grupo de Trabalho 
Bipartite para fonnular propostas de ações preventivas e de atenção integral para as mulheres 
vítimas de violência sexual, a serem implantadas nos municípios e regiões de saúde, à luz das 
normas já estabelecidas no SUS (fls. 48/50). 

15. Também foram requisitadas informações sobre a Secretaria C-SPPe:I 
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Mulheres - SPM/PR5 em Brasília (fl. 38 - Of. 10562/2016), indagando sobre: o número dessas 
Casas em funcionamento no Estado de São Paulo e em quais municípios; o correto encaminhamento 
das mulheres aos estabelecimentos públicos de saÚde para atendimento emergencial de vítimas de 
violência sexual; a correta prestação de informações e orientação por tais espaços ao pÚblico sobre 
quais estabelecimentos de saÚde no Estado de São Paulo são aptos para realização de aborto nos 
casos previstos em lei e a disponibilização, pela Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, da 
relação de estabelecimentos que realizam aborto nos casos previstos em lei para quem buscar tal 
informação junto à referida Central. 

16. Em resposta, a SEPM/MJ (fls. 106/107), afirmou que: 

- o Estado de São Paulo aderiu ao Programa "Mulher: Viver sem Violência " em agosto de 2013 e 
"desde então está em negociação a implementação do Programa no Estado"; 

- "no tocante ao eixo 'Casa da Mulher Brasileira', a SEPM tem por compromisso a implantação de 
uma Cada da Mulher Brasileira por unidade da federação. nas capitais. A Casa da Mulher Brasileira 
de São Paulo está em processo de construção, tendo sofrido atraso devido à necessidade de duas 
rescisões contratuais com empresas contratadas para a obra, resultantes de problemas técnicos e/ou 
administrativos; a obra em andamento está localizada em terreno adquirido pela Secretaria do 
Patrimônio da União e cedido à Secretaria de Política para as Mulheres, na Rua Vieira Ravasco, 26, 
bairro Várzea do Glicério, com cerca de 60% da execução concluída; o prazo para conclusão da 
obra é novembro/20 16. com inauguração prevista para os primeiros meses de 2017"; 

- o encaminhamento de mulheres vítimas de violência sexual para centros de referência é feito , de 
acordo com as "Diretrizes gerais e o Protocolo de Atendimento da Casa da Mulher Brasileira", 
lançado em 2015, que prevê, na rotina de acolhimento e triagem, o encaminhamento a serviços 
especializados por meio da Central de Transportes e Serviço de Atendimento Médico de Urgência; 
"a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, de igual maneira, realiza o encaminhamento para 
atendimento emergencial em casos de violência sexual"; 

- "tanto a Casa da Mulher Brasileira quanto a Central - Ligue 180 possuem cadastros atualizados 
dos serviços de saúde especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência; esse 
cadastro inclui os serviços de interrupção da gestação prevista em lei"; 

- "a lista de estabelecimentos que realizam o aborto nos casos previstos em lei está disponível na 
página 'Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde' (http://cnes.datasus.gov.br),noitem 
relatórios, sob o código 165 (serviços especializados de atenção à violência sexual). 

17. Para apurar delimitadamente o quadro do atendimento prestado às vítimas de 
violência sexual no Estado de São Paulo, a assessoria do gabinete deste subscritor efetuou ligações 
para todos os estabelecimentos públicos de saúde indicados pela Secretaria de Estado de São Paulo 
às fls. 48/50, no dia 25/08/2016 (fls. 103/104), considerados como referência para interrupção da 
gravidez nos casos legais, aos quais também foram expedidos Ofícios (fls. 109/153), requisitando
se uma série de informações sobre o próprio estabelecimento, os serviços prestados, os 
recursos/custeio , o atendimento emergencial (profilaxia da gravidez e DST, coleta de material para 
exame de HIV, coleta de material para identificação do agressor, etc.), o atendimento integral 
(aborto, apoio de equipe multidisciplinar, acompanhamento ambulatorial após . r~it ente)"; 
etc.), a equipe de atendimento (recrutamento, composição da equir C~)ãO dos 

5 responsável pelo Programo "Mulher.· Viver sem Yiolênda '; nos lermos do Oerrelo n' 8.086/2013, implemenlado prindpalmenle alr s "{asos da her Dr . ~s públiros onde se 
(on(enlrarõo os prindpais semIos espedaliIados e mullidisdplinares de alendimenla às mulheres em si/uaIõo de violênda'] e Irais de Alen . enl . u her· "ligue 180" 
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profissionais), a disponibilidade de equipamentos, materiais e medicamentos. 

18. O quadro atual das 15 unidades indicadas pela Secretaria Estadual de Saúde como 
serviços de referência neste Estado está compilado e descrito nas tabelas de fls. 348/362. Dentre 
elas, apenas 4 estão operacionais de acordo com as Normas de Atendimento Humanizado às 
Vítimas de Violência e Lei n° 12.845/2013 (fls. 348, 351, 356, 361), sendo que em alguns deles, 
ainda, uns tantos profissionais recusam-se a realizar o aborto nos casos legais, há falta de 
profissionais porque dependem de concurso público estadual ou falta de profissionais com 
habilidades específicas (por exemplo, psicóloga infantil - caso do Hospital Mário de Moraes A. 
Silva, de São Paulo/Capital (fi. 351). 

19. Nas demais unidades, verificou-se grande despreparo da equipe para orientação, 
como se vê através das informações passadas à Assessoria por telefone, informações contraditórias, 
falta de registros/estatísticas sobre abortos, carência de profissionais, negativa de atendimento 
integral, exigência indevida de BO ou ordem judicial para realização de aborto em casos legais, 
dentre outras ÍlTegularidades, sobrecarregando o principal Centro de Referência e reconhecidamente 
um serviço de excelência nesse atendimento, o Hospital Pérola Byington, em São Paulo/Capital, 
que acaba tendo que socorrer mulheres de outros municípios e até de outras e distantes unidades da 
Federação. 

20. No âmbito nacional, as evidências que se tem é que os problemas retratados nos 
estudos e reportagens se repetem. E um dos principais obstáculos na solução desses problemas, 
além da falta de campanhas de informação às vítimas e capacitação de equipes, é que muitos casos 
de gravidez e abortos resultantes de violência sexual são subnotificados, há muitos dados e índices 
esparsos, regionalizados, em várias fontes, mas nada de forma unificada entre unidades de 
segurança pública e as unidades de saúde. Não há um panorama consolidado, de forma a embasar e 
dar uma base mais real para direcionar as políticas públicas. 

21. Assim, diante do que foi apurado até aqui, determino a expedição de ofícios: 

a) ao Ministério da Saúde, a fim de que reforce o treinamento da equipe de atendimento do Disk 
Saúde (136), e efetivamente atualize e disponibilize a lista de estabelecimentos de unidades que 
realizam o aborto legal, tendo em vista o atendimento insatisfatório prestado, conforme retratado às 
fls. 15/34, 40/41 , 131 e 346, inclusive com a aposição de banner na página virtual/site dedicada à 
saúde da mulher, que direcione oCa) usuário(a), de modo fácil, rápido e didático, aos links e códigos 
indicados pela SAS/MS às fls. 161/171: ''http://cnes.datasus.gov.brl, 'Relatórios - Serviços 
Especializados' - Estado - Serviço nO 165 - 'Classificação Serviço' - Opção 006 - referência para 
Interrupção Legal da Gravidez", devendo apresentar a este Órgão Ministerial, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, cronograma de implantação de tais medidas; 

b) à Secretaria Especial de Política para Mulheres - SPM/PR em Brasília: 

b.l - a fim de que reforce o treinamento da equipe de atendimento das chamadas "Casa da Mulher 
Brasileira" e da "Central - Ligue 180", e efetivamente atualize e dê ampla publicidade (inclusive 
através da internet) à lista de estabelecimentos de unidades que realizam o aborto legal, tendo em 
vista o atendimento insatisfatório prestado, conforme retratado pela reportagem que deu ensejo ao 
presente Inquérito Civil6 e confirmado às fls. 15/34, 40/41 , 131 e 346, inclusive com a aposição de 

6 "Mas nem mesma a 180, número da Centrol de Atendimento à Mulher, funciona, cama constatamos ao telefonar paro a servi riado ela SPM com 
a objetiva de "disponibilizar um espaça paro que a população brasileira, principalmente as mulheres, passa se mani ar acerc , d vtõí'fncia de 
gênero, em suas diversas formas ," Ligamos ao menos sete vezes aro a número e em nenhuma delas aram in ar os os endeT< s hos itais de 
referência, Em apenas uma das tentativas foi dito claramente que a vítima tinha direita a interromper a grovid comendaçãa foi de 
procurar um serviço de emergência, Em um dos casas, foi sugerida iniciar a pré-natall" 
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barmer em sua página virtual/site principal , que direcione oCa) usuário(a), de modo fácil, rápido ~ 
didático, aos links e códigos indicados pela SAS/MS às fls. 161/171 : ''http://cnes.datasus.gov.br/, 
'Relatórios - Serviços Especializados' - Estado - Serviço n° 165 - 'Classificação Serviço' - Opção 
006 - referência para Interrupção Legal da Gravidez", devendo apresentar a este Órgão Ministerial, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cronograma de implantação de tais medidas; 

b.2) informe se a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, cuja previsão de inauguração era início 
de 2017, já foi concluída e está em efetivo funcionamento. 

c) à Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo: 

c.1 - encaminhando cópia da infonnação prestada pela Secretaria Especial de Política para 
Mulheres - SPMlPR em Brasília (fls. 106/107), requisitando informações, no prazo de máximo de 
30 (trinta) dias sobre a implementação do Programa "Mulher: Viver sem Violência" neste Estado; 

c.2 - organize e promova, em parceria com as 15 unidades de saúde referenciadas no Estado de São 
Paulo para atendimento emergencial e integral de vítimas de violência sexual, cursos de reciclagem 
e capacitação das equipes, para atendimento humanizado de acordo com a Lei n° 12.845/2013, 
Decreto nO 7.958/2013 , Normas Técnicas e Portarias do Ministério da Saúde, apresentando 
cronograma de treinamento para cada unidade, informando este Órgão no prazo de máximo de 30 
(trinta) dias; 

c.3 - disponibilize barmer em sua página virtual/site principal, que direcione oCa) usuário(a), de 
modo fácil , rápido e didático, aos links e códigos indicados pela SAS/MS às fls. 161/171: 
''http://cnes.datasus.gov.br/, 'Relatórios - Serviços Especializados' - Estado - Serviço nO 165 -
'Classificação Serviço' - Opção 006 - referência para Interrupção Legal da Gravidez", devendo 
apresentar a este Órgão Ministerial, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, cronograma de 
implantação de tais medidas; 

d) à Coordenadoria de Planejamento da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 
encaminhando cópia de fls. 48/50, requisitando informações, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a 
criação e os trabalhos já realizados pelo Grupo de Trabalho Bipartite para formular propostas de 
ações preventivas e de atenção integral para as mulheres vítimas de violência sexual, a serem 
implantadas nos municípios e regiões de saúde, à luz das normas já estabelecidas no SUS, e qual o 
cronograma para essa implementação. 

e) à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo: 

e.l - encaminhando-se cópia do Ofício de fl. 112/114, endereçado ao Hospital 1. Sarah Mario Degni 
- São Paulo (fls. 112/114) e da resposta de fls. 156/159 (na qual o estabelecimento relata a impossibilidade 
de coleta de material para possível identificação de agressores de vítimas de violência sexual , por ausência de local para 
acondicionamento, bem como a falta de investimento público municipal em propaganda e informação para as mulheres 

sobre seus direitos e a importância de procurar serviço de saúde logo após a ocorrência da violência) , a fim de que se 
manifeste sobre quais providências serão adotadas para sanar tais problemas, informando este órgão 
no prazo de máximo de 30 (trinta) dias; 

e.2 - encaminhando-se cópia do ofício endereçado ao Hospital Artur Ribeiro de Saboya (fls. 
115/117) e da resposta de fls. 211/215 , a fim de que verifique a possibilidade de imjUantação de 
nova equipe para atendimento integral naquela unidade de saúde municipal, co~:eJ:1'i"áu~aI entô dê 
profissionais médicos e novos treinamentos, tendo em vista a estrutura ·,á--tXist - ./ hospital , 
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informando este Órgão no prazo de 30 (trinta) dias. 

f) à Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, com cópia do Ofício endereçado ao Hospital 
Municipal da Mulher João Luis 1. Rosseto (fls. 124/126) e da respectiva resposta (fls. 203/205), a 
fim de que se manifeste, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, sobre a carência de profissionais 
na área de assistência social e psicologia, necessários para compor a equipe mínima 
multi profissional daquela unidade pública de saúde municipal, de maneira a prestar o adequado 
atendimento humanizado, de acordo com as Normas Técnicas do Ministério da Saúde, apresentando 
um cronograma para as contratações ou as justificativas de eventual impossibilidade. 

g) à Secretaria Municipal de Saúde e ao Instituto Médico Legal do Município de Matão, com cópia 
do ofício endereçado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni (fls . 127/129), bem como da respectiva 
resposta (fls. 177/179) e da tabela de fl. 354, a fim de que confirmem as informações prestadas por 
aquela unidade de saúde, principalmente esclarecendo se, efetivamente, o IML daquela localidade 
faz o diagnóstico das lesões físicas no aparelho genital e demais áreas afetadas das vítimas de 
violência sexual que atende, se faz a coleta de material para possível identificação do agressor e 
para qual(is) unidade(s) de saúde são encaminhadas as mulheres que necessitam se submeter à 
intenupção da gravidez nos casos legais, principalmente de estupro, informando este Órgão 
Ministerial no prazo de máximo de 30 (trinta) dias . 

h) ao Diretor da Santa Casa de Fernandópolis/SP, estabelecimento de saúde privado, mas que recebe 
recursos por meio de convênios municipais, estaduais e federais , encaminhando cópia do Ofício n° 
13.422/2016 (fls. 151/153), da respectiva resposta (fls. 230/232) e da tabela de fl. 362, a fim de que 
se manifeste, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, sobre as informações contraditórias 
repassadas a este Órgão Ministerial, tendo em vista que, embora tenha afirmado, via ofício, que não 
faz a interrupção da gravidez nos casos legais, em contato telefônico o setor de obstetrícia informou 
que o procedimento é realizado, mas exigida ordem judicial e, mesmo assim, muitos médicos se 
recusam a fazer. 

i) ao Instituto Médico Legal do Município de Fernandópolis, com cópia do ofício endereçado à 
Santa Casa de Fernandópolis (Of. 13.422/2016 - fls. 151/153), bem como da respectiva resposta 
(fls. 230/232), a fim de que confirmem, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, as informações 
prestadas por aquela unidade de saúde no sentido de que o IML daquela localidade é quem faz a 
coleta de material para possível identificação do agressor das vítimas de violência sexual. 

Ultimadas tais providências, retomem os autos conclusos para deliberação . 

EIRA MACHADO 

���


