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MAnUAL ORIenTAdOR PARA nOTIFIcAÇÃO, ATendIMenTO e encAMInHAMenTO 
dOS cASOS de SUSPeITA OU cOnFIRMAÇÃO de VIOLÊncIA dOMÉSTIcA, 

SeXUAL e/OU OUTRAS VIOLÊncIAS 

1. INTRODUÇÃO

A violência (doméstica, sexual e/ou outras violências) representa um dos grandes 
constrangimentos no desenvolvimento humano em Angola com implicações directas 
na saúde da população. A integração do sector da saúde na resposta aos casos de 
violência é crucial, e exige a sinergia com outros sectores tais como: a Polícia; Tribunal; 
Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS); Ministério da Acção Social, 
Família e Promoção da Mulher e Organizações da Sociedade Civil.

O presente manual pretende apoiar os serviços públicos de saúde existentes em Angola 
no cumprimento da lei nº25/11 de 14 de Julho de 2011 Contra a violência doméstica (1), 
e a lei nº25/12 de 22 de Agosto de 2012 sobre a protecção e desenvolvimento integral 
da criança (2), fornecendo os instrumentos relativos à identificação e notificação de 
casos, atendimento clínico e encaminhamento das vítimas de violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências.

Os documentos elaborados visam ser utilizados a nível das US. As principais referências 
utilizadas neste manual com base na Organização Mundial da Saúde e na Lei nº25/11 
de 14 de Julho de 2011 utilizam a palavra vítima, como pessoa que sofreu agressão 
ou violência. E na lei nº25/11 de 22 de Agosto de 2012 está definido o estatuto de 
vítima no artigo 11º. Este termo é utilizado no intuito de dar visibilidade à temática. 
No entanto, em contexto hospitalar, o termo vítima deve ser evitado para não criar 
estigma na pessoa atendida que sofreu ou foi exposta à violência.

Os profissionais de saúde que actuam nos serviços de atendimento (consultas de 
banco de urgência geral, pediátrico e maternidade) através deste manual, recebem as 
orientações necessárias para que haja:

1. NOTIFICAÇÃO imediata dos casos identificados de violência: com o 
preenchimento da Ficha de investigação/atendimento individual de violência 
doméstica, sexual e/ou outras violências, cujo objectivo é apoiar os profissionais 
de saúde no preenchimento padronizado desta ferramenta de colheita de dados.

2. ATENDIMENTO padronizado e de qualidade dos casos de violência nas 
Unidades Sanitárias: o uso de fluxogramas de atendimento e protocolos 
terapêuticos de profilaxia pós abuso sexual.

3. ENCAMINHAMENTO adequado e atempado: o uso de fluxograma de 
encaminhamento no sector da saúde e preenchimento de ficha de encaminhamento 
a outros sectores de apoio institucional e jurídico.

SIgLAS E ACRÓNIMOS

CAF  Centro de Aconselhamento Familiar

CP  Código Penal

DIFAMU Direcção Provincial da Família e Promoção da Mulher

DPIC  Direcção Provincial de Investigação Criminal

DNSP  Direcção Nacional de Saúde Pública 

DNIC  Direcção Nacional de Investigação Criminal

DPS  Direcção Provincial de Saúde

gPSL   Gabinete Provincial da Saúde de Luanda

DSR  Departamento de saúde reprodutiva

DSP   Departamento de Saúde Pública 

ITS  Infecções de Transmissão Sexual

INAC  Instituto Nacional de apoio à criança

INLS  Instituto Nacional de Luta contra a Sida

INML  Instituto Nacional de Medicina Legal

MINSA Ministério da Saúde

MINARS Ministério da Assistência e Reinserção Social

MINFAMU Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher

MINJU Ministério da Justiça e Direitos Humanos

MINI  Ministério do Interior

OMS  Organização Mundial da Saúde

PASS II Programa de Apoio ao Sector da Saúde II

PPE  Profilaxia Pós-Exposição

SMSR  Saúde Materna Sexual e Reprodutiva

SIC   Serviço Investigação Criminal

TS  Técnico de Saúde

VIH  Vírus Imunodeficiência Humana

UE  União Europeia

UNFPA United Nations Population Fund

US  Unidade Sanitária
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2. JUSTIFICAÇÃO

O fenómeno da violência pode ser considerado endémico em muitos países, 
tornando-se um grave problema de saúde pública que exige uma resposta integrada 
e prioritária. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada três 
mulheres irá sofrer violência física e ou/sexual pelo seu parceiro íntimo durante a sua 
vida. Em Angola há necessidade de conhecer o real fardo da violência e das suas 
implicações em saúde. A violência de género e a violência doméstica são as mais 
frequentes neste contexto. (3) A utilização de instrumentos que permitam a detecção, 
notificação e investigação destes casos vão permitir uma melhor vigilância e conhecer 
a incidência do problema a nível nacional.

Considerando que as pessoas são expostas a vários tipos de violência, tais como 
física, psicológica e económica, é necessário que os profissionais de saúde estejam 
informados sobre a necessidade de detectar, registar e notificar e encaminhar estes 
casos a instituições de referência de saúde/ social e de poder jurídico/ legal. (4)

2.1 DEFINIÇÃO DE CASO DE VIOLÊNCIA

Considera-se suspeita ou confirmação de violência o uso intencional de força física 
ou do poder real ou ameaça, contra si próprio, outra pessoa, um grupo ou uma 
comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação temporária ou permanente. 
(OMS, 2003).(5)

Tipos de Violência (descritos na lei nº25/11) (1):

a) Violência Sexual – qualquer conduta que obrigue a presenciar, a manter 
ou participar de relação sexual por meio de violência, coacção, ameaça ou 
colocação da pessoa em situação de inconsciência ou de impossibilidade de 
resistir.

b) Violência Física – toda a conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal 
da pessoa.

c) Violência Psicológica – qualquer conduta que cause dano emocional, 
diminuição de auto-estima, ou que prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento psicossocial.

d) Violência Verbal – toda a acção que envolva a utilização de impropérios, 
acompanhados ou não de gestos ofensivos, que tenha como finalidade 
humilhar e desconsiderar a vítima, configurando calúnia, difamação ou injúria.

e) Violência Patrimonial – toda a acção que configure a retenção, a subtracção, 
a destruição parcial ou total dos objectos, documentos, instrumentos de 
trabalho, bens móveis ou imóveis, valores e direitos da vítima.

f) Abandono Familiar – qualquer conduta que desrespeite, de forma grave e 
reiterada, a prestação de assistência nos termos da lei.

2.2 CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DA PESSOA EXPOSTA A VIOLÊNCIA 

As consequências na saúde da pessoa exposta a violência podem ser agrupadas da 
seguinte forma (4, 6, 7).

a) Consequências fatais: morte (homicídio, suicídio).

b) Consequências físicas irreversíveis: várias lesões (contusões, feridas, 
queimaduras, ou qualquer outra que possa produzir deficiência física ou 
comprometimento funcional).

c) Consequências crónicas para a saúde: dor crónica, distúrbios gastrointestinais 
e dor psicossomática.

d) Consequências para a saúde sexual e reprodutiva: perda de líbido, distúrbios 
menstruais, doenças de transmissão sexual, VIH, sangramento e fibrose vaginal, 
dispareunia, dor pélvica crónica, infecção urinária, gravidez indesejada. Durante 
a gravidez: sangramento vaginal, ameaça de aborto, morte fetal, nascimento 
prematuro, baixo peso ao nascer.

e) Consequências para a saúde mental: depressão, ansiedade, distúrbios 
de sono, transtorno de stress pós-traumático, distúrbios de comportamento 
alimentar (anorexia nervosa, bulimia), tentativa de suicídio, consumo abusivo 
de álcool, drogas e psicotrópicos.

f) Consequências para a saúde social: isolamento social, perda de emprego, 
absentismo laboral, redução do número de dias de vida saudável.

g) Impacto sobre a saúde de dependentes/filhos: comprometimento do 
desenvolvimento integral, sentimentos de medo e insegurança, dificuldades 
de aprendizagem e de socialização, adopção de comportamentos de 
submissão ou de violência com os seus pares, desenvolvimento de doenças 
psicossomáticas.
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2.3 PAPEL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE

Os profissionais de saúde têm um papel crucial no apoio às pessoas expostas à 
violência, pois muitas vezes os bancos de urgência ou as consultas são a porta de 
entrada destas pessoas. Na maior parte dos casos, as pessoas expostas à violência 
doméstica e/ou sexual são silenciosas e têm dificuldade em reconhecer o problema.O 
profissional de saúde é o elemento chave que deve estar alerta e identificar os casos 
suspeitos e fazer o atendimento e encaminhamento  de acordo com as orientações 
apresentadas neste manual. (8) 

3. IDENTIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASOS
3.1 SINAIS QUE INDICAM SUSPEITA DE VIOLÊNCIA (4, 9, 10)

a) Características mais frequentes das lesões e problemas de saúde:
 - Solicitação tardia no atendimento das lesões físicas;
 - Incongruência entre o tipo de lesões e a explicação da causa;
 - Hematomas ou contusões em zonas suspeitas: cara/cabeça, face interna dos 
        braços;
 - Lesões indicativas de defesa pessoal (face interna do antebraço);
 - Lesões em diferentes fases de cicatrização, indicativas de vários episódios de 
        violência em fases distintas;
 - Lesões nos órgãos genitais;
 - Lesões durante a gravidez nos órgãos genitais, abdómen ou peito;
 - Lesões típicas: ruptura do tímpano.

b) Atitude da pessoa exposta a violência:
 - Temerosa, evasiva, incómoda, nervosa, assusta-se facilmente;
 - Aparência depressiva: triste, desmotivada, sem esperança;
 - Baixa auto-estima;
 - Sentimentos de culpa;
 - Estado de ansiedade ou angústia, irritabilidade;
 - Sentimentos de vergonha;
 - Justifica as suas lesões.

c) Se está presente o seu agressor:
 - Tem medo de responder às perguntas;
 - Procura constantemente a aprovação dele.
 
d) Atitude do parceiro/agressor:
 - Solicita para estar presente durante toda a consulta;
 - Muito controlador, quer sempre responder às perguntas;
 - Em relação ao problema da parceira, normalmente apresenta despreocupação e  
   banaliza a situação;
 - Pode apresentar reacções de agressividade para com a pessoa atendida e /ou 
        pessoal de saúde.

3.2 ENTREVISTA E AVALIAÇÃO CLÍNICA (4, 11, 12)

O profissional de saúde ao fazer a entrevista e a avaliação clínica de um caso suspeito 
de violência DEVE:

 - Acolher a pessoa com atendimento humanizado; 
 - Assegurar a privacidade do paciente e confidencialidade da informação;
 - Garantir a presença de um segundo técnico (do mesmo sexo do paciente) durante 
        o exame físico e deve acompanhar a paciente ao longo de todo o processo;
 - Perguntar se a pessoa deseja estar acompanhada por alguma outra;
 - Observar as atitudes, o estado emocional e demonstrar empatia;
 - Seguir a sequência lógica de perguntas (por exemplo:  O que pensa ser a causa 
        do seu problema de saúde? Por vezes as pessoas com estes sintomas sofrem 
        algum tipo de maltrato. É o seu caso?);
 - Explicar com clareza que a violência nunca tem justificação;
 - Registar sem julgamento caso a pessoa reconheça que tenha sofrido qualquer  

  tipo de violência;
 - Ajudar a pessoa exposta à violência a ordenar as suas ideias e a tomar decisões;
 - Alertar a pessoa exposta à violência sobre os riscos que corre no caso de 
   exposição contínua e repetida ao agressor e encaminhar devidamente (Polícia e  

  Centro de Aconselhamento Familiar - CAF da DIFAMU);
 - Explicar devidamente a importância da profilaxia pós-abuso sexual, testes e a 
        necessidade de fazer consulta de seguimento clínico e psicológico;
 - Recolher todos os objectos que evidenciem o acto da violência.

O profissional de saúde ao fazer a entrevista e a avaliação clínica de um caso suspeito 
de violência NÃO DEVE:

 - Dar a impressão que tudo se resolve facilmente;
 - Criticar a atitude ou falta de resposta da pessoa exposta à violência;
 - Subestimar a sensação de perigo expressa;
 - Prescrever medicamentos que diminuam a resistência da pessoa exposta à  

  violência, por exemplo: tranquilizantes, relaxantes.

Durante a consulta as perguntas devem ser respondidas 
pela própria pessoa.



6 7

Manual Orientador Manual Orientador

3.3 REgISTO E INVESTIgAÇÃO/ATENDIMENTO DE CASO (Anexo_1) (13, 14)

Os dados recolhidos durante a investigação/atendimento permitirão avaliar o episódio 
de violência quanto à sua magnitude, tipologia, gravidade, perfil das pessoas envolvidas 
(vítimas e autores da agressão), localização de ocorrência e outras características dos 
eventos violentos. 

Perante a suspeita ou confirmação de caso de violência o profissional de saúde 
indicado deve recolher a informação necessária e efectuar o preenchimento da 
Ficha de investigação/atendimento individual de violência doméstica, Sexual e/
ou Outras Violências (ANEXO_1). De seguida, apresentam-se as orientações para o 
preenchimento adequado da mesma. A descrição acompanha a sequência em que 
aparecem os vários campos presentes na ficha de investigação. Caso um evento 
violento envolva mais do que uma pessoa, para cada uma delas deverá ser preenchida 
uma ficha de investigação/atendimento individual.

Ficha de investigação/atendimento individual de Violência doméstica, Sexual e/ou Outras Violências

# todos os campos são de preenchimento obrigatório e por duplicado – pelo mesmo técnico de saúde que efectua o atendimento

Número da ficha:
A preencher pela Unidade Sanitária. Habitualmente, escreve-se código de país (ANG), seguido do código de pro-
víncia (LUA), seguido de código de Município (MAI), nº de episódio (003) e referência do ano (015). Exemplo: 
ANG-LUA-MAI-003-015

dAdOS GeRAIS

1. Tipo de notificação: Cada pessoa exposta a violência deverá ter uma ficha individual. Este campo já vem preenchido: Individual

2. Agravo/doença: Este campo já vem preenchido.

3. data da notificação: Preencher os campos destinados ao dia, mês e ano da notificação. 

4. US que notifica: Unidade Sanitária que realizou a notificação. 

5. Município que notifica: Anotar o nome completo do município onde está localizada a unidade sanitária.

6. Província que notifica: Anotar o nome completo da Província onde está localizada a unidade sanitária.

7. data da ocorrência do 
episódio de violência:

Preencher com a data em que ocorreu a violência. Em caso de violência crónica ou de repetição, preencher com 
a data da última ocorrência. Caso não se consiga precisar a data de ocorrência da violência, informar uma data 
aproximada. 

dAdOS dA PeSSOA ATendIdA (eXPOSTA A VIOLÊncIA)

8. nome do paciente: Anotar o nome completo da pessoa atendida que foi exposta à violência, de acordo com o registado no docu-
mento de identificação (não abreviar o nome). Caso não tenha o documento, anotar o nome informado.  

9. data de nascimento: Preencher com a data de nascimento da pessoa atendida de forma completa (dia/mês/ano).

10. Idade: Se a data de nascimento for desconhecida, registar a idade que a pessoa atendida tinha na ocasião da ocorrência 
da violência. Preencher com a Idade em anos (A) ou meses (M) se for menor de 1 ano de idade. 

11.  Sexo (M/F): Preencher o espaço com o código correspondente ao sexo da pessoa atendida ((M – Masculino, F – Feminino, 
O – Outros).  

12. Gestante:

Assinale com um X a opção correspondente, se a pessoa atendida estiver gestante, conforme a idade gestacio-
nal, por trimestre: 

___1ºTrimestre 
___2ºTrimestre 
___3ºTrimestre 
___Não
___Ignorado (não conhece) 

13.nacionalidade: Anotar a nacionalidade declarada pela pessoa atendida.

14. escolaridade: Assinale com um X a opção correspondente à escolaridade declarada pela pessoa atendida: 

___Analfabeto

___Ensino Primário

___Ensino Básico

___Ensino Médio

___Ensino Superior

___Ignorado (não conhece)

15. nº de BI: Anotar o nº de BI declarado pela pessoa atendida se tiver disponível.

16. nome da mãe: Anotar o nome completo da mãe da pessoa atendida de acordo com o registado no documento de iden-
tificação da mesma (não abreviar o nome). Caso não tenha o documento, anotar o nome informado.

17. nome do pai: Anotar o nome completo do pai da pessoa atendida de acordo com o registado no documento de iden-
tificação da mesma (não abreviar o nome). Caso não tenha o documento, anotar o nome informado.

18. Situação conjugal /estado civil: Assinale com um X a opção correspondente à situação conjugal/estado civil da pessoa atendida no 
momento da violência:

___Solteiro, 

___Casado, 

___União de Facto,

___Viúvo, 

___Separado, 

___Ignorado (não conhece)

19. Ocupação: Anotar a ocupação referida pela pessoa atendida. 

Ex: Doméstica, Desempregado, Funcionário Público, Privado, Outra…

20. Tem algum tipo de deficiência? Informar se a pessoa atendida tem algum tipo de deficiência/transtorno mental ou comportamental, 
assinale com um X a opção verificada: 

___Sim

___Não, 

___Ignorado (não conhece)

21. Se sim, qual tipo de deficiência/
transtorno?

Se Sim, assinale com um X a opção relativo(s) ao(s) tipo(s) de deficiência(s)/ transtorno(s) mental(is) 
ou comportamental(ais) que a pessoa atendida apresenta:

___Deficiência Física, 

___Deficiência Mental, 

___Deficiência Visual, 

___Deficiência Auditiva

___Transtorno Mental, 

___Transtorno Comportamental, 

___Outras deficiências, 

___Ignorado (não conhece)

Em um mesmo caso, pode haver mais de um tipo de deficiência/transtorno, assinalar com um X as  
várias opções  
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35. Meios de Agressão:        Assinale com um X a opção correspondente com o meio de agressão utilizado:

___ Arma branca 

___ Arma de fogo

___ Objecto contundente                        

___ Força corporal                      

___ Enforcamento                   

___ Queimadura              

Outros (especificar): _______________ 

36.consequências da   ocorrência: Este item refere-se às consequências verificadas no momento da investigação/atendimento, inde-
pendentemente do tempo transcorrido entre a violência sofrida e a consequência identificada. Ou 
seja, a pessoa atendida, em função da violência sofrida, apresenta alguma consequência no mo-
mento em que foi atendida. Assinale com um X a(s) opção correspondente, se a violência provocou: 

___Aborto espontâneo

___Gravidez Indesejada

___ ITS

___ Ferimento grave

___Tentativa de suicídio         

___ Transtorno Psicológico    

___ Stress 

Outras (especificar): _______________

NOTA: Este item não se refere às consequências futuras.

VIOLÊncIA SeXUAL

37. Se ocorreu violência sexual, qual o 
tipo?  

nOTA:

As definições mencionadas enquadram as previs-
tas na legislação vigente na República de Angola 
relativamente a matéria apresentada, sem prejuí-
zo dos disposto no art.º 34º da Lei 25/11 de 14 de 
Julho de 2011 Contra a violência Doméstica, que 
refere que tudo quanto for omisso nessa lei será 
regulado pelas leis do Código Penal e do Código 
de Processo Penal, do Código Civil e do Código de 
Processo Civil e do Código da Família.

Assinale com um X a (as) opção correspondente: 

Pode haver mais de um tipo de violência sexual.

___ Assédio sexual - é a insistência importuna, com perguntas, propostas, pretensões, ou outra 
forma de abordagem forçada de natureza sexual.

É o acto de constranger alguém com gestos, palavras, ou com o emprego de violência, prevalecendo-se 
de relações de confiança, de ascendência, de superioridade hierárquica, de autoridade ou de relação de 
emprego ou serviço, com o objectivo de obter vantagem sexual. 

___ Estupro/ violação - constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,

a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro acto libidinoso. Inclui 
conjunção carnal (penetração peniana ou de outro objecto no ânus, vagina ou boca), independente-
mente da orientação sexual ou do sexo da vítima. Segundo o art.º 392º do Código Penal,  estupro ocorre 
quando por meio de sedução a alguém estuprar uma mulher virgem. 

___ Atentado violento ao pudor - É todo atentado contra o pudor de uma pessoa do mesmo ou 
de outro sexo, que for cometido com violência, quer seja para satisfazer paixões lascivo, quer seja por 
qualquer outro motivo. art.º 391º do Código Penal.

dAdOS de ReSIdÊncIA (da pessoa exposta à violência)
22. Província: Anotar o nome da Província de residência da pessoa atendida.

23. Município: Anotar o nome do Município de residência da pessoa atendida.

24. Bairro: Anotar o nome do Bairro de residência da pessoa atendida.

25. Ponto de referência: Anotar o nome do Ponto de referência para fácil localização dentro do bairro da pessoa atendida. Ex: Ao 
lado da Escola, Igreja, Rio etc.

26.Telefone: Anotar o telefone de contacto da pessoa atendida, se tiver disponível.

27. Zona: Assinale com um X a opção correspondente à zona de residência da pessoa atendida:

___Urbana, 

___Rural, 

___Periurbana, 

___Ignorada (não conhece)

dAdOS dA OcORRÊncIA

28. Hora da ocorrência: Preencher com a hora aproximada da ocorrência do evento, declarada ou provável, abrangendo o período 
de 00:00 (zero hora) até 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos).

29. Bairro: Anotar o nome do bairro onde ocorreu o evento.

30. Município: Anotar o nome do município onde ocorreu o evento.

31. Já teve o mesmo problema no 
passado?

Informar se o mesmo tipo de evento que está a ser notificado já ocorreu noutras ocasiões. Assinale com 
um X a opção correspondente:

___Sim, 

___Não, 

___Ignorado (não conhece)

32. A lesão foi auto provocada? Assinale com um X a opção correspondente, se a lesão foi auto provocada. Ou seja, nos casos em que a 
pessoa atendida provocou agressão contra si mesma, tentou suicídio ou suicidou-se.

___Sim, 

___Não, 

___Ignorado (não conhece)

33. Local da ocorrência: Assinale com um X a opção correspondente ao local de ocorrência do evento segundo a relação a seguir:

___Residência 

___Ambiente de trabalho

___Escola 

___ Infantário ou creche

___Asilo de idosos

___Prisão

___Via Pública

___Outro (especificar): _______________

___Ignorado (não conhece)

34. Tipo de Violência:             A OMS estabelece uma tipologia de três grandes grupos: violência contra si mesmo (auto provocada ou 
auto infligida), violência interpessoal (intrafamiliar, doméstica e comunitária) e violência colectiva (gru-
pos políticos, organizações terroristas, milícias). Ver definição de caso e descrição dos tipos de violência 
acima mencionados (pág. 2). 

Nesse item, deverá ser assinalada a natureza da violência. Portanto, assinale com um X a opção corres-
pondente ao tipo de violência de acordo:

___ Física

___ Sexual 

___ Psicológica/ moral

___ Verbal                         

___ Laboral       

___Económica 

___Negligência/ abandono 

___ Patrimonial

Outro (especificar, ex.: tentativa de suicídio): ____________ 
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___Incesto – constranger familiar de 1º grau (ex.: irmão), mediante violência/ grave ameaça ou não, a 
ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro acto libidinoso. Enquadra-se 
na tipificação prevista nos artigos 393º do CP Violação e 394º do CP (aplicável nos casos que alguém violar 
menor de 12 anos, posto que não se prove nenhuma das circunstâncias referidas no art.º. 393º do CP atrás 
referido).

___ Pornografia infantil - se dá quando há apresentação, produção, venda, fornecimento, divulgação e/
ou publicação, por qualquer meio de comunicação, inclusive pela rede mundial de computadores (internet), 
de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito (exposição de imagens) envolvendo 
crianças ou adolescentes. 

Segundo, artigo 21 da Lei 3/14 de 10 de Fevereiro, Lei sobre a Criminalização das infracções Subjacentes ao 
Branqueamento de Capitais, pornografia ocorre  quando alguém com a intenção de lucro, promover, favore-
cer ou facilitar o exercício de prostituição de ou prática de actos sexuais por outras pessoas, aproveitando-se 
da sua situação económica ou particular vulnerabilidade da vítima ou a constranger a esses exercícios ou 
prática, usando a violência, ameaça ou fraude (na perspectiva de trafico para exploração sexual). Por outro 
lado, de acordo com o previsto no art.º 405 do Código Penal, Lenocínio ocorre quando os ascendentes (pais) 
para satisfazer os desejos desonestos de outrem, excitar, favorecer ou facilitar a prostituição ou corrupção de 
qualquer pessoa sua descendente.

___ Exploração sexual - caracteriza-se pela utilização de pessoas, independentemente da idade e do 
sexo, com fins comerciais e de lucro, seja para a prática de actos sexuais (prostituição); seja para a exposição 
do corpo nu ou de relações sexuais ao vivo (striptease, shows eróticos) ou mediante imagens publicadas em 
revistas, filmes, fotos, vídeos, sites na internet. 

Segundo, Artigo 20º da Lei 3/14 de 10 de Fevereiro, Lei sobre a Criminalização das infracções Subjacentes 
ao Branqueamento de Capitais. Ocorre quando alguém, por meio de violência, ameaça, através de ardil ou 
manobra fraudulenta, ou aproveitando qualquer relação de dependência ou situação de particular vulnera-
bilidade de uma pessoa aliciar ou constranger à prática de prostituição em país diferente ou favorecer esse 
exercício, transportando-a, alojando-a ou acolhendo-a para fins de exploração sexual.  

Outro: ___________________

38. Se ocorreu penetração?       Especificar o tipo de penetração e assinale com um X a opção correspondente:

___Oral

___ Anal

___ Vaginal

ATENÇÃO: pode ocorrer mais de um tipo de penetração na mesma pessoa.

39. Procedimento Indicado e efectua-
do:

Assinale com um X a opção correspondente ao (s) procedimento(s) realizado(s) no atendimento da 
pessoa, vítima de violência:

___ Profilaxia VIH 

___ Profilaxia ITS

___ Profilaxia Hepatite B

___ Contracepção de Emergência

___ Colheita de Sangue

___ Colheita de Sémen

___ Colheita Secreção Vaginal

ATENÇÃO: pode haver mais de um procedimento realizado para a mesma pessoa atendida/vítima. Nesse 
caso, preencher os espaços correspondentes.

HISTÓRIA cLÍnIcA

40. Anamnese Entrevista realizada pelo técnico de saúde ao seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diag-
nóstico de uma doença ou patologia. Em outras palavras, é uma entrevista que busca relembrar todos os factos 
que se relacionam com a doença e a pessoa atendida. Descrever o motivo da consulta e queixa principal.

41. exame clínico Geral Deve ser preenchido pelo técnico de saúde/ clínico que está efectuar atendimento e exame clínico geral que 
inclui avaliação: física, psicológico, emocional. Efectuar uma breve descrição, por escrito,  escrito das lesões 
observadas (natureza, localização, gravidade).

42. Provas complementares de 
diagnóstico realizadas:

Descrição das provas complementares de diagnósticas pedidas (hemograma, serologias, Rx ou outros) e 
resultados laboratoriais.

43. diagnóstico Principal A partir da avaliação clínica geral: anotar diagnóstico principal.

44. Tratamento e conduta tera-
pêutica

Efectuar tratamento segundo o diagnóstico principal. No caso de abuso sexual seguir fluxograma e protocolo 
terapêutico (Anexo 2B).

  deScRIÇÃO dAS LeSÕeS 
45. natureza da lesão: Este item se aplica nos casos em que a violência praticada afecte a estrutura física da pessoa atendida. Deve 

ser considerada a lesão principal, isto é, aquela que motivou a procura pelo serviço de saúde ou não. Especifi-
car a natureza da lesão corporal, assinale com um X a opção correspondente e preencha os espaços com o local 
atingido:

___Contusão: ______________

___Corte/perfuração/laceração: ______________

___Entorse/luxação: ______________

___Fractura: ______________

___Amputação:  ______________

___Mutilação: ______________

___Traumatismo dentário _____________

___Traumatismo crânio-encefálico ____________

___Politraumatismo: ______________                         
___ Intoxicação  ______________                                                          
___ Queimadura: ______________ 

Outra: _________________  Como nos casos de violência psicológica ou moral, financeira ou económi-
ca, especificar.

ATENÇÃO: no caso de mais de um tipo de lesão, além da lesão principal, se necessário, registrar informações no 
campo da descrição do exame clínico. 

46. Parte do corpo atingida: Assinale com um X a opção correspondente a(as) parte do corpo atingida, considerando o diagnóstico princi-
pal identificado.

___Cabeça/face

___Pescoço

___Boca/dentes

___Coluna/medula

___Tórax/dorso

___Abdómen

___Quadril/pelve

___Membros superiores

___Membros inferiores

___Órgãos genitais:

___Ânus

___Múltiplos órgãos/regiões
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48. Relação / grau de parentesco com a 
vítima:

Assinale com um X a opção correspondente ao vínculo entre o provável(eis) autor(es) da agressão e 
a pessoa atendida:

___Pai

___Mãe

___Padrasto

___Madrasta

___Cônjuge

___Ex-Cônjuge

___Namorado(a)

___Ex-Namorado(a) 

___Irmão(ã)

___Filho(a)

___Amigos/conhecidos

___Desconhecido(a)

___Cuidador(a)

___Patrão/chefe

___Pessoa com relação institucional

___Polícia/agente da lei

___Própria pessoa

Outros__________

___Ignorado (não conhece)

49. Sexo do agressor (M/F): Assinale com um X a opção correspondente do sexo do provável autor(a) da violência com os se-
guintes códigos: (M - Masculino, F – Feminino). 

50. Ocupação: Anotar a descrição, se a vítima tiver conhecimento.

51.Local de trabalho:

Anotar o nome do local se a pessoa atendida tiver conhecimento. 

Ex: Militar, Polícia, Empresa pública, Empresa Privada, Trabalho próprio, doméstico, desempregado, 
desconhecido.

52.Suspeita de uso de álcool/drogas: Assinale com um X a opção correspondente de suspeita de uso de álcool pelo(s) provável(eis) 
autor(es) da violência no momento da ocorrência:

___Sim/ ___Não/ ___Ignorado 

A pergunta deverá ser direccionada à pessoa atendida ou ao acompanhante.

eVOLUÇÃO e encAMInHAMenTO

53. encaminhamento - sector saúde Assinale com um X a opção correspondente ao encaminhamento feito para o próprio sector saúde:

___Centro de Saúde de referência;  

___Hospital Municipal; 

___Hospital Provincial;

___Maternidade; 

___Hospital Regional/Nacional

54. encaminhamento - outros sectores: Assinale com um X a opção correspondente ao tipo de encaminhamento feito (ou orientado) para a 
pessoa atendida em relação a outros sectores, que não o sector saúde:

___DNIC/SIC 

___CAF (Centro de aconselhamento Familiar)

___INAC

___MINARS

___Esquadra da Polícia

___Procuradoria

___SOS 15020

Outro: ____________________________

55. evolução do caso Assinale com um X a opção correspondente à evolução do caso, quando da notificação/ atendimen-
to:

___Alta , 

___Evasão / Fuga,  

___Óbito por Violência,                       

___Óbito por outras causas  

___Encaminhamento Hospitalar,  

___Ignorado (não conhece)

56. Se óbito por violência,  data Preencher com a data do óbito, se este decorreu de qualquer violência (dia/mês/ano). A data do 
óbito deverá coincidir com a data da ocorrência ou ser posterior a ela.

57. Atendido por: Anotar nome do(a) técnico de saúde/clínico por extenso, que efectuou atendimento e procedeu ao 
preenchimento da ficha de investigação/atendimento.

58. data de atendimento: Anotar data em que a pessoa exposta a violência foi atendida na Unidade sanitária.

59. direcção/departamento/Serviço:       Anotar nome da Direcção/Departamento/Serviço, a que pertence o técnico de saúde/ clínico que 
efectuou atendimento e procedeu ao preenchimento da ficha de investigação/atendimento.

60. Função/categoria do Técnico:    Anotar, a Função/Categoria do Técnico à qual pertence o profissional que efectuou atendimento e 
procedeu ao preenchimento da ficha de investigação/atendimento.

61. Telefone: Anotar, o número de telefone do Técnico de Saúde/clínico que efectuou atendimento e procedeu ao 
preenchimento da ficha de investigação/atendimento.

InFORMAÇÕeS cOMPLeMenTAReS 

62.nome do Acompanhante Anotar nome do(a) acompanhante por extenso.

63.Relação/Grau de parentesco: Anotar o grau de parentesco/relação do (a) acompanhante com a pessoa atendida. Ex.: avó, tia, 
cunhado, vizinho, entre outros.

64. Telefone: Anotar o número de telefone do(a) acompanhante.

65. OUTRAS informações: Anotar outras informações que o técnico de saúde/ clínico considere pertinentes sobre o atendimen-
to e/ou encaminhamento do paciente.

66. notificado/encaminhado por: Anotar o nome do(a) técnico de saúde por extenso, que efectuou o encaminhamento e procedeu ao 
preenchimento da ficha (Anexo 2D)

67. data de notificação/ encaminhamen-
to:

Anotar a data em que o técnico de saúde efectuou o encaminhamento e procedeu ao preenchimento 
da ficha (Anexo 2D)

68. direcção/departamento/Serviço:       Anotar o nome da Direcção/Departamento/Serviço, a que pertence o técnico de saúde/ clínico que 
efectuou o encaminhamento e procedeu ao preenchimento da ficha (Anexo 2D)

69. Função/categoria do Técnico:    Anotar, a Função/Categoria do técnico de saúde que efectuou  o encaminhamento e procedeu ao 
preenchimento da ficha (Anexo 2D)

70. Telefone: Anotar, o tnúmero de elefone do clínico que efectuou  o encaminhamento e procedeu ao preenchi-
mento da ficha (Anexo 2D)

dAdOS dO AGReSSOR

47. número de envolvidos: Assinale com um X a opção correspondente ao número de pessoas envolvidas como prováveis 
autoras da violência:

___Um

___Dois ou mais

___Ignorado (não conhece)
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3.4 NOTIFICAÇÃO

A notificação da  violência contra as crianças, adolescentes, mulheres e pessoas 
idosas é uma exigência legal. 
O técnico responsável da saúde reprodutiva  nas  unidades sanitárias  deve efectuar 
a compilação dos dados das fichas de investigação/atendimento individual 
mensalmente e enviar o consolidado ao nível Municipal, e este por sua vez encaminhar 
ao nível Provincial, e este ao nível Nacional. A notificação mensal de todos os casos 
de violência sexual  é obrigatória. A informação/notificação a outros sectores é 
efectuada através da ficha de encaminhamento (ver anexo 2D).

4. ATENDIMENTO CLÍNICO E PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS 

O atendimento dos casos de suspeita ou confirmação de violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências ao nível das US deve ser efectuado por um técnico 
formado e informado sobre o uso dos instrumentos de notificação, atendimento e 
encaminhamento. As US de referência e Bancos de Urgência deverão definir um 
ponto focal para receber estes casos e assegurar a privacidade, respeito, dignidade e 
segurança da pessoa exposta à violência em todo o processo. 

4.1 FLUXOgRAMA DE ATENDIMENTO NAS US DOS CASOS DE SUSPEITA OU 
CONFIRMAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS 
(Ver Anexo_2.A) (15, 16)

•	 Admissão na urgência / triagem – o caso suspeito ou confirmado de violência 
doméstica, sexual e/ou outras violências – deve ser registado no livro de entrada 
com diagnóstico provável de: agressão/ violência.

•	 O	 chefe	 de	 equipa	 ou	 ponto	 focal	 designado	 deve	 atender	 o	 caso	 numa	 sala	
com privacidade e preencher a ficha de investigação/atendimento individual. 
Concomitantemente efectua a entrevista clínica tendo a atenção de registar 
sempre: os dados da pessoa exposta a violência, descrição da ocorrência, 
consequências da violência, dados do agressor e orientar o procedimento indicado.

•	 Exame clínico é prioritário e toda a informação deve ser registada no processo 
individual do paciente. Descrição do estado físico geral, natureza e localização das 
lesões, estado psicológico, emocional e serológico deve ser anotado.

•	 Exames laboratoriais, devem-se realizar os exames orientados para conhecer o 
estado serológico da pessoa. Os resultados serológicos devem ser anotados. Se a 
US não dispõe de laboratório deve-se encaminhar para US de referência.

•	 Após	avaliação	clínica	inicial,	deve	ser	orientado	o	tratamento adequado, verificar 
se tem critérios de internamento e encaminhar para especialidade se necessário 
(ex.: cirurgia, ortopedia, psicólogo).

•	 Se	o	caso	de	violência	for	recebido	numa	US	periférica	que	não	tenha	capacidade	
de resposta para efectuar profilaxia e tratamento adequado deve ser encaminhado 
para US de referência.

•	 Se	for	um	caso	de	violência	sexual	é	necessário	considerar	efectuar	profilaxia pós-
exposição: Profilaxia VIH; Profilaxia ITS; Profilaxia Hepatite B (vacina); Profilaxia do 
Tétano; Contracepção de Emergência; Colheita de Sangue; Colheita de Sémen; 
Colheita Secreção Vaginal.

•	 Se	a	vítima	pretende/solicita	recolha	de	provas	e	agressão	ocorreu	à	menos de 
72 horas, deve ser contactada a DPIC local para enviar técnico de laboratório 
formado pelo Instituto de Medicina Legal para realizar exame pericial (constituição 
de provas).

•	 Toda	a	informação	clínica	de	um	caso	de	violência	deve	ser	arquivada	e	deve-se	
anexar a ficha de notificação e investigação individual (futuramente estes dados 
podem ser requisitados pelo tribunal para proceder ao julgamento).

•	 O	responsável	da	saúde	reprodutiva		na	US	deve	efectuar	a	compilação	dos	dados	
das fichas de investigação/atendimento individual mensalmente e enviar o 
consolidado das US ao nível municipal, e este por sua vez enviar à provincial e este 
por sua vez enviar à Nacional(a notificação mensal de todos os casos de violência 
sexual é obrigatória).

•	 Existem	2	encaminhamentos	 importantes	a	 fazer	a	partir	da	US:	polícia/	DPIC	e	
CAF/MINFAMU, existe ficha de encaminhamento (Anexo_2D) própria que deve 
ser preenchida e enviada para estes sectores.

•	 O	encaminhamento	e	denúncia	à	polícia/DPIC	é obrigatório nos seguintes crimes: 
todos os casos de violência sexual, violência em menores, e violência com lesões 
graves e irreversíveis pois, constituem um crime público punível pela lei. Os 
hospitais gerais podem contactar directamente a polícia de piquete. As US mais 
periféricas podem ligar à linha SOS 15020 e encaminhar para a DPIC mais próxima.

•	 O	 encaminhamento	 para	 o	 CAF/DIFAMU	 deve	 também	 ser	 efectuado	 para	
assegurar acompanhamento da pessoa vítima de violência e fazer interligação 
com outras instituições de apoio social, INAC, MINARS (averiguar o novo nome) 
etc.

4.2 EXAME FÍSICO E COLHEITA DE AMOSTRAS  (17, 18, 19)

•	 Nos	casos	de	abuso	sexual,	as	técnicas	utilizadas	no	exame	físico	e	os	procedimentos	
para colheita de amostras, dependem da idade e do género da pessoa vítima de 
violência, do tipo de contacto sexual e do tempo decorrido desde o último contacto 
sexual (do agressor) e o exame pericial.
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•	 Recomenda-se	 sempre	 a	 presença	 de	 uma	 segunda	 pessoa	 durante	 o	 exame	
físico, de preferência do mesmo sexo (e de confiança da pessoa atendida), para 
promover conforto e tranquilidade, principalmente se for criança.

•	 Assegurar	a	privacidade,	posicionamento	adequado	e	confortável,	boa	fonte	de	
luz e instrumentos adequados, evitando exposição desnecessária e vitimização 
secundária.

•	 Em	 todos	 os	 casos	 o	 exame	deve	 ser	 breve	 e	 completo	 da	 “cabeça	 aos	 pés”,	
deixando a observação ano-genital apenas no fim.

•	 Se	a	pessoa	atendida	recusar	ou	não	tolerar	o	exame	físico,	deverá	ser	reavaliada	
a importância do mesmo, bem como na recolha de vestígios e amostras, sobretudo 
no caso de crianças.

•	 O	prazo	para	recolha	de	vestígios	biológicos	geralmente	é	de	até	72	horas	após	o	
último contacto sexual (pelo agressor).

•	 Descrever	cada	lesão	pela	sua	natureza,	localização,	gravidade	e	extensão	e	usar	
o boneco/diagrama corporal para sinalização.

•	 Após	o	 exame	pericial	 ser	 efectuado	pelo	 técnico	de	 laboratório	 formado	pelo	
instituto de medicina legal um relatório pericial é elaborado e constitui prova de 
crime para o processo judicial.

4.3  FLUXOgRAMA DA PROFILAXIA PÓS-ABUSO SEXUAL (Anexo_2.B) (20 ,21, 
22, 26)

•	 Os	 casos	 de	 violência	 com	 abuso	 sexual	 expõem	 a	 vítima	 a	 fluidos	 biológicos	
potencialmente infectantes. As consequências da violência sexual são várias, 
mas algumas podem ser prevenidas se se iniciarem medidas profilácticas 
atempadamente (antes das 72 horas após último contacto sexual) tais como: HIV; 
Infecções de Transmissão Sexual (ITS); Hepatite B; Tétano e Gravidez indesejada.

•	 Antes	 de	 iniciar	 profilaxia	 é	 importante	 avaliar:	 o	 tipo	 de	 exposição/	 contacto	
(massiva, intermédia, mínima); o risco e epidemiologia local de VIH, VHb, VHC, ITS; 
e o estado vacinal VHB.

•	 Avaliar	se	é	um	episódio	isolado/único	de	abuso	sexual.	Se	for	um	caso	de	repetição	
é importante verificar se existe algum tipo de infecção. Segundo o resultado dos 
testes ou serologia proceder de acordo com os protocolos existentes. 

•	 Avaliar	o	 tempo	decorrido	desde	o	episódio	de	abuso.	Se	o	 tempo	for	 igual	ou	
superior a 72 horas não fazer profilaxia. Considerar apenas a profilaxia de ITS, VHb 
e do tétano, teste de gravidez e contracepção de emergência se indicado.

•	 Se	período	após	abuso	sexual	for	inferior	a	72	horas,	e	serologias	negativas		deve	
iniciar a profilaxia: VIH, ITS, VHb e tétano.

•	 Realizar	aconsulta	de	controlo	e	seguimento	após	iniciar	a	profilaxia	pós-exposição.

4.3.1 Profilaxia VIH (21, 26)

•	 O	uso	de	TARV	em	situações	de	violência	sexual,	relação	desprotegida	ou	ruptura	
de preservativo deve ser realizado juntamente com amparo a pessoa no menor 
prazo de tempo possível. Nas situações de violência sexual, o estado serológico 
do agressor, em geral, não é conhecido e o caso deve ser avaliado individualmente 
e a prescrição de profilaxia com ARV deve ser discutida com a vítima. 

•	 Nesta	e	em	outras	situações	 (relação	desprotegida	e	ruptura	de	preservativo)	é	
importante avaliar o tipo da exposição e o risco potencial. 

  
Considerações ao doente e aos pais: 

•	 A	 profilaxia	 VIH	 não	 é	 100%	 eficaz	 e	 tem	 efeitos	 secundários	 que	 devem	 ser	
explicados aos doentes e cuidadores. Se é iniciada terapêutica antirretrovírica, é 
necessário o seu cumprimento rigoroso;

•	 Deverá	repetir o teste para VIH dentro da 6ª e 12ª semana e após o 6º mês;

•	 Preencher	ficha	de	notificação	de	início	de	PPE	com	ARV	–	INLS.

A profilaxia deve ser instituída nas situações especiais de preferência nas primeiras 
2 horas após a ocorrência e no máximo até 72 horas.

Os medicamentos e esquemas são os mesmos para a profilaxia após exposição 
ocupacional. O Instituto Nacional de Luta contra a SIDA recomenda:2 ITNNs + 1 IP de 
semi-vida curta, Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) + Lopinavir/ritonavir (LPV/r)
Durante 4 semanas, quer dizer 28 dias

No quadro a seguir apresentam-se as doses pediátricas segundo o peso e as doses 
para adultos. Os medicamentos devem ser tomados todos à mesma hora. 

Os principais efeitos secundários são mal-estar geral, náuseas, vómitos e alterações 
do trânsito intestinal. Pode ser necessário associar antieméticos. Deve-se fazer o 
acompanhamento semanal para avaliação de sinais de intolerância medicamentosa.
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QUADRO 1
Fármacos para profilaxia de VIH – Profilaxia Pós Exposição (PPE) (21, 26)

Zidovudina (AZT)
Apresentações: solução 10 mg/ml e comprimidos de 300mg. Os comprimidos podem 
ser triturados e administrados imediatamente com líquidos ou alimentos sólidos.
Dose: 180 a 240 mg/m2 por dose, máximo de 300mg por dose, de 12/12 horas. Ou 7 a 
8 mg/kg/dose de 12/12 hs. Para facilitar a administração das doses adequadas.
O Quadro a seguir apresenta as doses de AZT por peso.

PESO (Kg)  DOSE – Solução 10 mg/ml ou comprimido 300 mg

3– 5,9   6 ml de 12/12 horas

6 – 9,9  9 ml de 12/12 horas

10 – 13,9  12 ml de 12/12 horas

14 – 24,9  ½ cp de 12/12 horas

25 – 29,9  1 cp de manhã e ½ cp à noite

>30   1 cp de 12/12 horas

QUADRO 1.1   
Dose de AZT por peso

Zidovudina + Lamivudina (AZT + 3TC)
Apresentação: comprimidos de 300mg/150 mg e 60/30 mg. 
Os quadros a seguir apresentam as doses do AZT+3TC por peso de acordo com cada 
formulação.

PESO (Kg)  DOSE – comprimido

5,9 - 8,9  1 cp de 12/12 horas

9 – 12,9  2 cp de manhã e 1 cp à noite

13 – 16,9  2 cp de 12/12 horas

17 -20,9  3 cp de manhã e 2 cp à noite

21 -24,9  3 cp de 12/12 horas

25 – 28,9  4 cp de manhã e 3 cp à noite

>29   4 cp de 12/12 horas

QUADRO 1.2  
Dose AZT (60 mg) + 3TC (30mg) por peso

PESO (Kg)  DOSE – comprimido
14 – 19,9  ½  cp de 12/12 horas
20 – 28,9  1 cp de manhã e ½ cp à noite
>29   1 cp de 12/12 horas

QUADRO 1.3  
Dose AZT (300 mg) + 3TC (150mg) por peso

PESO (Kg)  DOSE – Solução 80/20 mg/ml ou comprimido  

   100/25mg

3– 5,9   1 ml de 12/12 horas

6 – 9,9  1,5ml de 12/12 horas

10 – 13,9  2 ml de 12/12 horas

14 – 19,9  2,5 ml ou 2 cp de 12/12 horas

20 – 24,9  3 ml ou 2 cp de 12/12 horas

25 – 34,9  4 ml ou 3 cp de 12/12 horas

>35   Dose padrão adulto (2 cp 200/50 mg de 12/12  

   horas)

ADULTO AZT 

+ 3TC 

+ LPV/r, 

durante 4 semanas

1 cp (AZT 200 mg + 3TC 150 

mg) e 2cp (LPV/r 200/50 mg) 

12/12 h

QUADRO 1.4 
 Dose de LPV/r por peso

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)
Apresentações: solução (Lopinavir 80mg + Ritonavir 20 mg/ml) ou comprimido de 
100/25mg. Solução oral deve ser mantida sob refrigeração ou em local fresco até 30 
dias após abertura do frasco. Os comprimidos não podem ser partidos.

Dose: 10-16 mg/Kg/dose, duas vezes ao dia. O quadro a seguir apresenta a dose de 
LPV/r por peso.
O LPV/r deve ser ingerido com comida

Norma Profilaxia Pós-exposição a material biológico – Apoio técnico INLS Angola, 2017

4.3.2 Profilaxia Infecções de Transmissão Sexual (ITS) (15, 20)

•	 Antes	 de	 iniciar	 profilaxia	 pós-exposição	 (PPE)	 realizar:	 hemograma,	 ureia,	
creatinina, ALT. 

•	 Realizar	o	rastreio	de	ITS	na	vítima	previamente	à	instituição	dos	fármacos
•	 O	rastreio	da	sífilis	deve	ser	repetido	3-4	semanas	após	a	exposição.	
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QUADRO 2. 
Infecções de Transmissão Sexual: tipo de colheita e exames para diagnóstico

QUADRO 3. 
Fármacos para profilaxia de ITSs (20)

Agente Tipo de colheita Exames complementares 
Infecção gonocócica 
(Neisseria gonorrhoeae) 

Zaragatoa uretral e 
vaginal ou endocervical 

Exame directo, cultura 

Infecção a Chlamydia 
trachomatis 

Zaragatoa uretral e 
endocervical 

Exame directo, 

Tricomoníase 
(Trichomonasvaginalis) e 
Bacteriose Vaginal 

Zaragatoa Exame directo e ou cultura 
de secreções 

Herpes genital (Herpes 
simplex 2) 

Raspado da lesão Exame directo, 

Sífilis (Treponema pallidum) Sangue VDRL 

•	 Sempre que não existe laboratório – efectuar tratamento por abordagem 
sindrómica - tratar para ambas as Infecções Gonocócina e não Gonocócica. 

•	 Profilaxia	de	 Infecções	Não	virais	em	 idade pediátrica: Penicilina G Benzatina, 
Ceftriaxone, Azitromicina e Metronidazol (doses pediátricas).

•	 Quinolonas (Ofloxacina, Ciprofloxacina) são contra-indicadas para crianças e 
gestantes.

Abordagem Sindrómica Infecção e agente Profilaxia

Paciente com corrimen-
to/ mucopus/ teste do 
cotonete/ friabilidade/

ou sangramento de 
colo - tratar para ambas 

as  infecções 

Infecção Gonocócica 

(Neisseria gonorrhoeae) 

Ciprofloxacina

500mg PO dose única 

ou Ceftriaxone 250 mg IM dose 
única 

Infecção não Gonocócina 

(Chlamydia trachomatis) 

Azitromicina 

1g PO dose única (ou 20 mg/
Kg, se P<45Kg) ou Doxiciclina 
100mg PO 12/12h por 7 dias

Se pH vaginal > 4,5

Tricomoníase 

(Trichomonas vaginalis) 

e Bacteriose Vaginal 

Metronidazol 

2g PO dose única (ou 15 mg/Kg/
dia 3id, 7 dias, se P<45Kg) 

Sífilis Penicilina G Benzatina

2,4 milhões UI (1,2 M em cada 
nádega), via IM dose única

NOTA: Abordagem sindrómica de paciente com corrimento/ mucopus e/ou sangramento de colo - tratar para ambas as Infecções Gonocócica e 
não Gonocócica. (20)
Adaptado: Manual para o tratamento das Infecções de Transmissão Sexual, INLS, Luanda 2014

4.3.3 Profilaxia Hepatite B (15, 20, 26)

•	 Medidas específicas de profilaxia para Hepatite B: investigar a situação vacinal 
pós-exposição da vítima. Se não existe possibilidade de avaliar Ag-Hbs, efectuar 
vacina Anti-HB - esquema vacinal: série de 3 doses (0, 1 mês e 6 mês). Confirmação 
da resposta vacinal: um a dois meses após a última dose (presença de anticorpos 
protectores com títulos acima de 10 UI/ml).

QUADRO 4. 
Indicações e fármacos para profilaxia de VHB

Criança exposta
Fonte

AgHBs posi-
tivo

AgHBs negativo AgHBs desconhecido

Não vacinada ou 

vacinação incompleta

Vacinação 
HBa

+

IGHBb (1 dose)

Seguir PAI

Vacinação HBa

+

IGHBb (1 dose)

Vacinação completa

Anti-HBs > 
10mUI/ml:c

(adequado)

Ø

Ø
Se agressor desconhe-
cido - alto risco = tratar 
como AgHBs positivo

Anti-HBs < 
10mUI/ml:

IGHB (1 dose) 
+ dose refor-
ço de vacina 

HBd

Ø
Se agressor desconhe-
cido - alto risco = tratar 
como AgHBs positivo

4.3.4 Contracepção de Emergência (21, 26)

•	 No	 sexo	 feminino,	 	 após	 a	 puberdade,	 realizar	 teste	 de	 gravidez	 antes	 da	
administração de qualquer profilaxia ou contracepção de emergência.

•	 Ainda	 podem-se	 tomar	 repartidos	 em	 2	 doses,	 a	 recomendação	 é	 utilizar	 o	
esquema de doses única. Uso dos anticoncepcionais: ideal até 72 horas, mas pode 
ser usado até 5 dias após, porém com menor eficácia.

•	 Ainda	podem-se	tomar	repartidos	em	2	doses,	a	recomendação	é	utilizar	o	esquema	
de dose única.
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QUADRO 5. 
Medidas anticoncepcionais pós-estupro  (21)

Droga Dose por comprimidos Posologia

Progestágeno (Levonogestrel) 0,75mg/cp 1cp de 12/12hs ou

2 cp dose única 

Estrogénio (etinilestradiol) + pro-
gestágeno  + (Levonogestrel) 

50μg + 250μg 2 cps de 12/12hs ou

4 cps dose única

Estrogéno (etinilestradiol) + pro-
gestágeno  + (Levonogestrel)

30μg + 150μg 4 cps de 12/12hs ou                  

8 cps dose única

Contracepção de emergência preconizada: Levonorgestrel 0,75mg (progestágeno) via 
oral dose única. Utilizar este esquema somente em mulheres com antecedentes de: 
a) Acidente vascular cerebral; b)  Tromboembolismo; c) Enxaqueca grave; d) Diabetes 
com complicações vasculares; e) Atraso menstrual sem gravidez confirmada

4.3.5   Profilaxia do tétano (15)

•	 Administração	de	uma	dose	de	vacina	Toxoide	Tetânico	(TT)	para	prevenir	o	Tétano	
após ferimentos causados por violência/ trauma.

5. ENCAMINHAMENTO E SEgUIMENTO DOS CASOS (23,24,25)

5.1 FLUXOgRAMA DE ENCAMINHAMENTO NAS US DOS CASOS DE SUSPEITA 
OU CONFIRMAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS 
VIOLÊNCIAS (Anexo_2.C)

•	 Todos	 os	 casos	 de	 violência	 atendidos	 nas	 US	 devem	 ser	 posteriormente	
encaminhados para outros sectores: judicial/ legal e social.

•	 Existe	uma	ficha	de	encaminhamento (Anexo_2D) já elaborada, aprovada e em 
uso (pelo MINFAMU, MININT, MINJUD, MINSA) (23).

•	 Existem	 2	 encaminhamentos	 a	 fazer	 a	 partir	 da	 US:	 1	 Polícia/	 DPIC	 e	 2.CAF/
MINFAMU, a ficha de encaminhamento (Anexo_2D) deve ser sempre preenchida 
e enviada para estes sectores (23).

•	 O	encaminhamento	e	a	denúncia para a polícia/DPIC é obrigatório nos seguintes 
crimes: todos os casos de violência sexual, violência em menores, e violência com 
lesões graves e irreversíveis pois, constituem um crime público punível por lei. Os 
hospitais gerais podem contactar directamente o piquete da polícia. As US mais 
periféricas podem ligar à linha SOS 15020 e encaminhar para a DPIC mais próxima.

•	 O	 encaminhamento	 para	 o	 CAF/DIFAMU	 deve	 também	 ser	 efectuado	 para	
assegurar acompanhamento da vítima e fazer interligação com outras instituições 
de apoio social, INAC, MINARS etc;

•	 Se	a	vítima	pretende/solicita	recolha	de	provas	e	agressão	ocorreu	à	menos de 
72 horas, deve ser contactada a DPIC local para enviar técnico de laboratório 
formado pelo Instituto de Medicina Legal para realizar exame pericial (constituição 
de provas).

5.2 SEgUIMENTO E CONSULTA DE CONTROLO (15, 21)

1ª Consulta: 
- Dois a três dias após alta; 
- Reavaliação clínica e avaliar resultados analíticos dos exames efectuados, 

microbiológicos; 
- Rever regime terapêutico e monitorizar efeitos secundários da profilaxia; 
- Avaliar estado psico-social do paciente e família; 
- Avaliar a necessidade de  transferência para outras consultas (cirurgia, ginecologia, 

psicólogo, etc.). 

Consultas Subsequentes: 
- Periodicidade quinzenal durante o primeiro mês. Considerar caso a caso a 

necessidade de consulta semanal naqueles em que tiver sido iniciada Profilaxia 
Pós-Exposição (PPE). 

- Em todos os casos, reavaliação ao 3º mês e ao 6º mês.

QUADRO 6. 
Consultas de controlo após exposição (15,21):

Consultas Hemograma 
ALT* 

Creatinina 

Anti-HIV1 e 2 Anti-HBs Anti-HCV Rastreio de ITS’s 

1º semana X

2º semana X X

3º semana X

4º e 6º 
semana

X X X Só pedir se 
ALT aumen-

tada

X

3º mês X X X Anti-HCV

6º mês X X X Anti-HCV

NOTA: ALT quer dizer Alanina Aminotransferase e é usada para determinar danos no fígado. Nos casos indicados, deverá ser realizado teste de 
gravidez na avaliação inicial e repetido na 2ª e 4ª-6ª semanas após abuso sexual.
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5.3 TELEFONES ÚTEIS.

Na ficha de investigação/atendimento, após as informações complementares e 
observações, recomenda-se a inclusão de telefones nacionais ou locais, conforme a 
necessidade, que são úteis para as acções de vigilância e prevenção das violências 
doméstica e sexual, assim como outros de garantia de direitos. Nessa ficha, citam-se 
os seguintes telefones nacionais:

•	 Linha SOS Violência Doméstica – 15020 (25)
•	 Polícia Nacional – 113

25

ANEXOS
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ANEXO - 1
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ANEXO - 2B ANEXOS - 2C
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ANEXOS - 2D
(Frente)

ANEXOS - 2D
(Verso)
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A violência (doméstica, 
sexual e/ou outras violências) 
representa um dos grandes 

constrangimentos no 
desenvolvimento humano 

em Angola com implicações 
directas na saúde da 

população...
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