
RECOMENDAÇÃO n° 05/2018– 2ª e 4ª PJP
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representado pelas 2ª e 4ª Promotoras de Justiça da 
Comarca de Parnamirim, ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS e LUCIANA MARIA 
MACIEL CAVALCANTI FERREIRA DE MELO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pelos artigos 129, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, 84, inciso VIII, da Constituição 
Estadual de 1989, e 201, inciso VIII e §§ 2º e 5º, alínea “c”, da Lei nº 8.069/90 (ECA), c/c o artigo 
55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 141/96, nos autos do Inquérito Civil nº 
06.2016.00003264-3, e
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e 
extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e juventude, inclusive individuais - Arts. 
127 e 129, inciso II, alínea “m”, da Constituição Federal e arts. 201, incisos V  e VIII e 210, inciso I
da Lei nº 8.069/90;
CONSIDERANDO que o art. 5º do ECA preceitua que “Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais”;
CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei n. 12.845/2016, determina que os hospitais devem oferecer 
às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao 
controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e 
encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social;
CONSIDERANDO que o referido ator normativo federal estabelece em seu art. 3o que o 
atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende os
seguintes serviços: I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais 
áreas afetadas; II - amparo médico, psicológico e social imediatos; III - 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; 
IV - profilaxia da gravidez; V - profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST; VI - 
coleta de material para realização do exame de HIV para posterior acompanhamento e terapia; VII -
fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários 
disponíveis;
CONSIDERANDO que a Portaria n. 485, de 1º de Abril de 2014, do Ministério da Saúde, em seu 
artigo 4º,§1º, define que o Serviço de Referência para Atenção Integral às Crianças e Adolescentes 
em situação de violência sexual poderão ser organizados em hospitais gerais e maternidades, 
prontos-socorros, Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e no conjunto de serviços de urgência 
não hospitalares;
CONSIDERANDO que a equipe dos Serviços de Referência para Atenção Integral às , 
Adolescentes e Crianças em Situação de Violência Sexual possuirá a seguinte composição de 
referência: I - 1 (um) médico clínico ou 1 (um) médico em especialidades cirúrgicas; II - 1 (um) 
enfermeiro; III - 1 (um) técnico em enfermagem; IV - 1 (um) psicólogo; V - 1 (um) assistente 
social;  e VI - 1 (um) farmacêutico, conforme art. 7º da Portaria n. 485/2014;
CONSIDERANDO que os Serviços de Referência para Atenção Integral às Crianças e aos 
Adolescentes em Situação de Violência Sexual poderão ser organizados em hospitais gerias e 
maternidades, prontos-socorros, Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e no conjunto de serviços 
de urgência não hospitalares;
CONSIDERANDO que o Municípo de Parnamirim tem a obrigação legal de garantir o devido 
funcionamento do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), estrutando-o humana e materialmente e adotando as medidas 
cabíveis para que prestem o atendimento nos termos legais, mediante as seguintes ações:I - 
acolhimento;II - atendimento humanizado, observados os princípios do respeito da dignidade da 
pessoa humana, da não discriminação, do sigilo e da privacidade; III - escuta qualificada, 
propiciando ambiente de confiança e respeito; IV - informação prévia ao paciente, assegurada sua 
compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do atendimento e a importância das condutas



médicas, multiprofissionais e policiais, respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer 
procedimento; V - atendimento clínico;VI - atendimento psicológico; VII - realização 
de anamnese e preenchimento de prontuário onde conste, entre outras, as seguintes informações: a) 
data e hora do atendimento; b) história clínica detalhada, com dados sobre a violência sofrida;c) 
exame físico completo, inclusive exame ginecológico, se for necessário; d) descrição minuciosa das
lesões, com indicação da temporalidade e localização específica; e e) identificação dos profissionais
que atenderam a pessoa em situação de violência; VIII - dispensação e administração de 
medicamentos para profilaxias indicadas conforme as normas, regras e diretrizes técnicas do 
Ministério da Saúde; IX - exames laboratoriais necessários; X - preenchimento da ficha de 
notificação compulsória de violência doméstica, sexual e outras violências; XI - orientação e 
agendamento ou encaminhamento para acompanhamento clínico e psicossocial; e XII - orientação 
às pessoas em situação de violência ou aos seus responsáveis a respeito de seus direitos e sobre a 
existência de outros serviços para atendimento a pessoas em situação de violência sexual;
CONSIDERANDO que no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça foi instaurado o Inquérito Civil nº 
06.2016.00003264-3, o qual tem por objeto a  estruturação do Serviço de Referência para Atenção 
Integral às Crianças e Adolescentes, dos sexos feminino e masculino, em Situação de Violência 
Sexual, neste Município, de acordo com a Lei Federal n. 12.845/2013 e Portaria n. 485, de 1º de 
Abril de  2014,  do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que neste Município o Serviço de Referência para Atenção Integral às Crianças 
e Adolescentes, do sexo masculino em situação de violência sexual, é Unidade de Pronto 
Atendimento de Parnamirim,  cadastrado junto ao SCNES, no código 165/001;
CONSIDERANDO que tanto a Lei quanto a Constituição Federal prevêem de maneira expressa que
é dever do Poder Público, por seus mais diversos órgãos e agentes, promover, com a mais absoluta 
prioridade a efetivação dos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes, dentre os 
quais, logicamente, se inclui o direito à saúde;
CONSIDERANDO que o artigo 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em consonância com o que prevê o artigo 227 da Constituição Federal, disciplina 
que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do mencionado dispositivo legal estabelece que a 
garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias, bem como a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública, dentre os quais se incluem aqueles prestados pelos equipamentos do Sistema Único de 
Saúde;
CONSIDERANDO que os Profissionais de saúde, lotados na UPA de Parnamirim,   Unidade de 
Saúde do SUS e Serviço de Referência para Atenção Integral às Crianças e Adolescentes em 
Situação de Violência Sexual, têm o dever legal de prestar atendimento integral e emergencial as 
crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, nos moldes previstos no Decreto Federal n. 
7.985 de 13 de Março de 2013 e na Portaria do Ministério da Saúde de nº. 485, de 1º de Abril de 
2014 ;
CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.147/2016, que 
estabelece normas sobre a responsabilidade, atribuições e direitos dos diretores técnicos, diretores 
clínicos e chefias de serviço em ambientes médicos, determina que caberá aos médicos que atuarem
como gestores técnicos de Instituções Públicas e Privadas de Assistência à Saúde a observação de 
tarefas que afetam diretamente o funcionamento das unidades, respondendo administrativa e 
eticamente pela organização e manutenção do funcionamento para o atendimento, desde a chegada 
das pessoas à recepção até a garantia da continuidade do abastecimento de energia ou gases 
medicinais nos diversos ambientes médicos do estabelecimento assistencial.
CONSIDERANDO que o §2º do art. 2º da referida Resolução estabelece que são deveres do diretor 
técnico zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor;



CONSIDERANDO que o crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do Código Penal, 
qualifica-se como crime omissivo próprio, bastando para que se repute consumado que o agente 
tenha se omitido quando deveria ter agido;
CONSIDERANDO que configura o crime tipificado no art. 135 do Código Penal deixar de prestar 
assistência emergencial, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança ou adolescente, vítima
de violência sexual, notadamente, em Serviço de Referência para Atenção Integral às Crianças em 
Situação de Violência Sexual;
CONSIDERANDO a necessidade de promover as medidas extrajudiciais necessárias a garantir o 
atendimento de saúde integral e emergencial de crianças e adolescentes do sexo masculino, vítimas 
de violência sexual, neste Município, nos termos da normatização em vigor citada;
 RESOLVEM  RECOMENDAR:
I) ao Diretor Geral da Unidade de Pronto Atendimento de Parnamirim, Sr. Henrique Eduardo Costa;
a) que, imediatamente, adote as medidas administrativas cabíveis no sentido de garantir que a UPA 
promova regularmente o atendimento integral e emergencial às crianças e adolescentes do sexo 
masculino, vítimas de violência sexual, nos termos do Decreto Federal nº. 7.985 de 13 de Março de 
2013 e Portaria nº 485, de 1º de Abril de 2014, do Ministério da Suaúde, devendo, ainda:
b) no prazo de 60 (sessenta dias) elabore Protocolo de Atendimento das crianças e adolescentes, 
vítimas de violência sexual, nos moldes no que for pertinente ao Protocolo de Atendimento das 
crianças e adolescentes, do sexo feminino, vítimas de violência sexual, do Programa Acolher da 
Maternidade Divino Amor, encaminhando a estas Promotorias de Justiça;
c) fixar em mural da UPA a presente Recomendação Ministerial dando ciência a todos os 
profissionais de saúde que trabalham na porta de emergência desse Estabelecimento de Saúde;
II) ao Diretor Técnico da Unidade de Pronto Atendimento de Parnamirim, Dr. Deoclécio Marques 
de Lucena                            
a) garanta que a atuação dos profissionais médicos lotados nessa Unidade de Saúde seja na forma 
preconizada no Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013 que estabelece em seu artigo 4º os 
procedimentos que devem ser observados quando do atendimento de vítimas de violência sexual 
pelos profissionais da rede do SUS, bem como na Portaria do Ministério da Saúde de n. 485, de 01 
de Abril de 2014;
b) comunicar imediatamente ao Ministério Público qualquer situação de recusa de atendimento por 
parte de profissional médico da UPA à criança ou adolescente vítima de violência sexual;
III) Aos Senhores profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento Nova Esperança 
de Parnamirim (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório de análises 
clínicas, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais), que, imediatamente, passem a 
promover o regular atendimento integral e emergencial à crianças e adolescentes do sexo 
masculino, vítimas de violência sexual, nos moldes preconizados pela Lei  n. 12.845, de 1º de 
Agosto de 2013 e Portaria nº 485, de 1º de Abril de 2014, do Ministério da Saúde, nos seguintes 
termos:
I - acolhimento;
II - atendimento humanizado, observados os princípios do respeito da dignidade da pessoa humana, 
da não discriminação, do sigilo e da privacidade;
III - escuta qualificada, propiciando ambiente de confiança e respeito;
IV - informação prévia ao paciente, assegurada sua compreensão sobre o que será realizado em cada
etapa do atendimento e a importância das condutas médicas, multiprofissionais e policiais, 
respeitada sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento;
V - atendimento clínico;
VI - atendimento psicológico;
VII - realização de anamnese e preenchimento de prontuário onde conste, entre outras, as seguintes 
informações:
a) data e hora do atendimento;
b) história clínica detalhada, com dados sobre a violência sofrida;
c) exame físico completo, inclusive exame ginecológico, se for necessário;



d) descrição minuciosa das lesões, com indicação da temporalidade e localização específica; e
e) identificação dos profissionais que atenderam a pessoa em situação de violência;
VIII - dispensação e administração de medicamentos para profilaxias indicadas conforme as 
normas, regras e diretrizes técnicas do Ministério da Saúde;
IX - exames laboratoriais necessários;
X - preenchimento da ficha de notificação compulsória de violência doméstica, sexual e outras 
violências;
XI - orientação e agendamento ou encaminhamento para acompanhamento clínico e psicossocial; e
XII - orientação às pessoas em situação de violência ou aos seus responsáveis a respeito de seus 
direitos e sobre a existência de outros serviços para atendimento a pessoas em situação de violência 
sexual.
Desde já adverte que a não observância desta recomendação implicará na adoção das medidas 
judiciais cabíveis, devendo ser encaminhada às 2ª e 4ª Promotorias de Justiça informações 
pormenorizadas quanto à adoção das medidas pertinentes para o pleno atendimento da presente 
recomendação, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento deste ato ministerial.
Publique-se.
Parnamirim/RN, 11 de Abril de 2018.
Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas
Promotora de Justiça
Luciana Maria Maciel Cavalcanti F. de Melo
Promotora de Justiça 


