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AMBULATÓRIO SERVIÇO DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E AGRESSÃO SEXUAL - SEAVIDAS 

 

 

**Perfil dos pacientes que serão atendidos no serviço a serem encaminhados 

através do sistema SARA: 

Assistência oferecida no serviço: 

Assistência multidisciplinar de alta complexidade para os casos que se enquadrarem 

nos critérios abaixo: 

• Indivíduos vítimas de violência sexual, aguda ou crônica, atendidos na Unidade 

de Emergência do HCFMRP-USP; 

• Para os casos encaminhados por outras Unidades de Saúde: 

o Indivíduos vítimas de violência sexual nos quais houve Conjunção 

Carnal e/ou Exploração Sexual (aliciamento, exibicionismos, 

prostituição), e que tenha resultado em dano físico* ou 

psicológico**graves ao indivíduo; 

* Dano físico: DST, lesões genitais, alterações do trato genito-urinário e 

gastrointestinal 

** Dano psicológico: alterações do desenvolvimento (enurese, encoprese, alterações 

alimentares e do sono), automutilação, comprometimento grave de socialização 

(isolamento ou agressividade), comportamento hipersexualizado compulsivo. 

o Violência Doméstica Física Crônica, com lesões graves recentes; 

o Adolescentes e mulheres para as quais a violência sexual tenha 

resultado em gestação. 
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Situações específicas que não se inserem na assistência a saúde 

oferecida no serviço: 

• Atendimento ao ofensor; 

• Estudo, avaliação, laudo e perícia psicológica; 

• Dissolução de divórcio, alienação parental, disputa de guarda e outras 

problemáticas familiares não relacionadas à violência grave; 

• Suspeita de abuso sexual em que não há dano físico e/ou psicológico graves, 

conforme descrito previamente; 

• Indivíduos em conflito com lei para os quais esta situação resulte em 

exposição a violência; 

• Paciente em atendimento psicológico e psiquiátrico em outros serviços, com o 

objetivo de preservar o seu vínculo com o serviço de origem. Nestas 

situações, serão oferecidas outras modalidades de atendimento 

(matriciamento/ discussão em rede); 

• Indivíduos em que a dependência química foi o fator condicionante para a 

exposição à violência; 

• Emergências psiquiátricas (surtos psicóticos, ideação homicida/suicida) 

Obs: para as situações que não se inserem nos critérios de atendimento 

multidisciplinar no serviço, será oferecido a discussão de caso com a equipe do 

SEAVIDAS após a avaliação inicial no sistema SARA. 
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