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Notificação compulsória e 
comunicação externa em casos de 
violência doméstica contra a mulher

Introdução

O presente artigo pretende distinguir a notificação compulsória da 
comunicação externa, em casos de violência doméstica contra a mulher, indicando 
a relevância da primeira para a construção de informações estatísticas que 
subsidiarão as políticas públicas, bem como da segunda como relevante 
instrumento de proteção aos interesses da vítima em situações graves de risco de 
feminicídio. Ao final, há quadro sinótico com as distinções indicadas.

1. Violência contra a mulher no Brasil como um problema de 
saúde pública 

As situações de violência são causa de grande parte das mortes na 
atualidade e constituem-se em um problema de saúde pública (DAHLBERG; 
KRUG, 2006). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), dentre 
as principais causas de violência interpessoal estão os maus-tratos à criança, a 
violência juvenil, violência pelo parceiro íntimo, violência sexual, além dos abusos 
a idosos em casa e nos asilos, entre outros. O homicídio é a terceira maior causa 
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de mortes em homens adultos, uma em cada quatro crianças são abusadas 
fisicamente no mundo, uma em cada cinco meninas já foi vítima de abuso sexual, 
e uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física em algum momento 
de sua vida (Ibidem).

Segundo o Mapa da Violência de 2015 (WAISELFISZ, 2015), a taxa de 
homicídios de mulheres no Brasil é de 4,8 mortes para cada grupo populacional 
de 100 mil habitantes. Essa taxa torna do Brasil o 5º país do mundo neste 
ranking. Houve um crescimento de 111% desta taxa no período de 1980 a 2013. 
Em alguns Estados brasileiros, como Espírito Santo, essa taxa chegou a 9,3 no 
ano de 2013.

Apesar de os homicídios de homens serem substancialmente maiores que os 
de mulheres, a OMS (2014) indica que cerca de 38% dos homicídios de mulheres 
em nível global são praticados em contexto de violência doméstica, e que 
usualmente a violência doméstica está inserida num contexto cíclico de violência, 
que se repete com alguma frequência. Pesquisa do DataSenado (2005) 
documentou que 50% das mulheres entrevistadas que sofreram violência 
doméstica informaram que foram agredidas mais de uma vez. 

Pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2011) indicou que uma em cada 
cinco mulheres reconhece já ter sido vítima de alguma forma de violência 
doméstica e, dos homens que reconheceram que já praticaram algum ato de 
violência doméstica, 50% admitiram que agrediram mais de uma vez. Pesquisa 
posterior do DataSenado (2011) documentou que 32% das mulheres entrevistadas 
que afirmaram que sofreram violência doméstica continuam convivendo com o 
agressor, das quais 18% indicaram que ainda estavam sofrendo a violência, sendo 
que 20% destas informou que a violência era diária e 40% episódica.

A violência doméstica gera não apenas riscos de morbidade, mas 
igualmente de agravos à saúde, tais quais morte por homicídio, suicídio e tentativa 
de suicídio, doenças sexualmente transmissíveis, depressão, ansiedade, 
hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, uso e abuso de drogas, além da 
gravidez indesejada e do risco de contaminação por doenças sexualmente 
transmissíveis, entre elas o HIV, quando há a ocorrência da violência sexual 
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(ADEODATO et al., 2005; SALIBA et al., 2007). A violência está igualmente 
associada a um custo social, relacionado aos atendimentos médicos de 
emergência, absenteísmo laboral, aposentadorias precoces etc.

Diante dessa realidade de agravo à saúde, a violência passou a ser objeto de 
vigilância epidemiológica, através do instituto da notificação compulsória.

A notificação compulsória não é novidade no sistema de saúde. Existe 
desde a edição da Lei n. 6.259/1975, que prevê, em seu art. 7º, a obrigatoriedade 
de qualquer cidadão, autoridades públicas e profissionais de saúde realizarem a 
notificação ao serviço de saúde quanto à ocorrência de doenças que impliquem 
em medidas de isolamento ou quarentena, bem como constantes de relação 
elaborada pelo Ministério da Saúde, considerando as situações de “agravo 
inusitado à saúde”. Este processo de vigilância epidemiológica é realizado sob 
coordenação do Ministério da Saúde.

Esta norma é complementada por Portarias do Ministério da Saúde. A 
violência interpessoal foi incluída na lista de notificação compulsória em 2001, 
pela Portaria MS/GM nº 737, de 16 de maio de 2001. A norma mais atual é a 
Portaria n. 1.271/2014 do Ministério da Saúde, que estabelece a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

A notificação compulsória é um instrumento essencial para a construção de 
dados estatísticos relacionados às diversas formas de violência. Especificamente 
em relação à violência doméstica contra grupos vulneráveis (mulheres, crianças, 
idosos), a notificação possui o valor essencial de dar visibilidade a um fenômeno 
que usualmente está na invisibilidade. Demonstrar a existência do fenômeno e 
melhor conhecer seus contornos é essencial para articular as políticas públicas de 
seu enfrentamento.

Sobre o tema, afirmam Teixeira et al. (2014, p. 5):

O Sistema de Vigilância para a área de acidentes e violência tem 
dentre os seus objetivos, produzir informações confiáveis e estratégicas; 
monitorar as transições, a magnitude e a distribuição da morbidade, 
mortalidade, impactos psicológicos; percepção e realidade sobre os 
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acontecimentos, identificação de novos riscos e formulação de possíveis 
associações causais; estimular a formação de grupos de trabalho.

Infelizmente há muita confusão entre notificação compulsória e 
comunicação externa ao sistema de saúde. Cumpre realizar a distinção.

2. Notificação compulsória

A Portaria n. 1271/2014-MS define em seu art. 2º, inciso VI, a notificação 
compulsória da seguinte forma:

notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de 
saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a 
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal;

O art. 8o da Lei n. 6.259/1975 estabelece a abrangência da 
obrigação de notificação:

Art 8º. É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local 
a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença 
transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de 
saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por 
organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e 
ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças 
relacionadas em conformidade com o artigo 7º.

Portanto, a notificação é obrigatória para todos os profissionais de saúde: 
médicos, enfermeiras, odontólogos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, 
assistentes sociais, psicólogos e outros, desde que estejam no exercício da profissão, 
bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e 
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particulares de saúde, inclusive com possíveis implicações legais e éticas 
decorrentes da não notificação.

O item 46 do Anexo da referida Portaria n. 1271/2014-MS estabelece 
como hipótese de notificação compulsória as situações de “violência: doméstica e 
outras violências”, bem como “violência: sexual e tentativa de suicídio”.

O fundamento da notificação compulsória reside na obrigação do Estado 
em construir políticas públicas para assegurar a proteção de todas as pessoas 
submetidas a situações de violação de direitos fundamentais. Ela não configura 
propriamente uma quebra do dever de sigilo profissional, mas um 
compartilhamento de informação sigilosa dentro do sistema sanitário, para fins de 
construção de dados estatísticos. Se eventualmente houver divulgação indevida 
das informações constantes da ficha de notificação compulsória para pessoas 
externas ao sistema de saúde, sem justa causa, poderá haver crime de violação de 
sigilo profissional (CP, art. 154 e art. 325). A análise da presença de justa causa 
para a comunicação externa será feita adiante.

A notificação compulsória abrange todos os casos de violência interpessoal. 
Especificamente em relação à violência contra a mulher (não apenas a doméstica, 
inclusive a do espaço público), a obrigação de notificação compulsória deriva da 
Lei nº 10.778/2003. O Decreto nº 5.099/2004 estabelece que tais notificações 
compulsórias de violência doméstica devem ser encaminhadas aos “serviços de 
referência sentinela”.

O art. 5º da Lei n. 10.778/2003 estabelece que a não realização da 
notificação compulsória de casos de violência contra a mulher constituirão 
infração administrativa e criminal. A contravenção penal respectiva está 
prevista no art. 66 da Lei de Contravenções Penais, sujeita à pena de multa. 
Conferir as normas:

Lei n. 10.778/2003

Art. 5º. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei 
constitui infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.
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Lei de Contravenções Penais

Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:

II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da 
medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não 
dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a 
procedimento criminal:

Pena – multa [...].

Há uma ficha de notificação padronizada para todo o território nacional, a 
qual deve ser preenchida na entidade de saúde que realizar o atendimento à 
mulher e encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde. Tais informações são 
consolidadas e encaminhadas à Secretaria Estadual de Saúde, e posteriormente à 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Normalmente os profissionais de saúde possuem resistência de realizarem a 
notificação compulsória por falta de adequada sensibilização para a relevância do 
diagnóstico da situação de violência doméstica (segundo subsídios da medicina 
forense, por exemplo), falta de capacitação para a o preenchimento da ficha, por 
desvalorizarem a relevância do fenômeno, por imaginarem que a notificação 
compulsória implica em automática comunicação a órgãos externos e não 
quererem se envolver no conflito por medo de retaliações.

Todavia, a notificação compulsória é essencial para dimensionar o 
problema epidemiológico, permitindo-se a criação de políticas públicas 
preventivas. Atualmente a principal fonte de informações sobre as violências 
interpessoais, especialmente a violência doméstica contra a mulher, tem sido o 
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância 
Epidemiológica (SVE), do Ministério da Saúde (MS), a qual é alimentada a partir 
das fichas de notificação compulsória (v. WAISELFISZ, 2015, p. 8). 
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Portanto, De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
“desconstruir o medo e a insegurança a respeito do processo de notificação 
implica em aprofundar o conhecimento a respeito do tema” (2013, p. 84).

3. Comunicação externa

Enquanto a notificação compulsória é interna ao sistema sanitário e possui 
como finalidade básica obter dados estatísticos para construir políticas públicas de 
vigilância epidemiológica, a comunicação externa é, como o próprio nome indica, 
para fora do sistema sanitário, com a finalidade de desencadear medidas concretas 
de proteção à vítima e de responsabilização do agressor. Portanto, a comunicação 
externa configura uma exceção ao dever de sigilo profissional, justificada pela 
necessidade de proteger a vítima no contexto específico.

Todos os Códigos de Ética profissional da área de saúde estabelecem a 
regra genérica da importância de manutenção do sigilo profissional. O dever de 
sigilo é essencial para proteger os interesses do paciente.

Todavia, esses mesmos códigos estabelecem a obrigação ética de não 
compactuar com situações de tratamentos desumanos ou degradantes, com a 
obrigação de denunciá-las.

Veja-se, por exemplo, o que determina o art. 49 do Código de Ética Médica:

Art. 49. É vedado ao médico: Participar da prática de tortura ou outras 
formas de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, ser 
conivente com tais práticas ou não as denunciar quando delas tiver 
conhecimento.

Praticamente todos os códigos de ética possuem regras semelhantes 
(SALIBA et al., 2007). Em caso de conflito entre o dever de guardar sigilo e o de 
denunciar uma grave violação de direitos humanos, o art. 10 do Código de Ética 
da Psicologia estabelece a regra do menor prejuízo, prevalecendo a solução que 
cause menos dano à vítima.
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A comunicação externa aos órgãos de proteção é um elemento essencial 
para a articulação da rede de saúde com a rede mais ampla de garantia e proteção 
de direitos. Diversos estudos nacionais e internacionais têm destacado a relevância 
da atuação multidisciplinar articulada em rede para o enfrentamento à violência 
doméstica, especialmente a contra a mulher (FALEIROS; FALEIROS, 2001; 
HEISE, 2011; ANGELIM, 2009; ÁVILA, 2014; ELLSBERG, 2015; MICHAU, 
2015; PASINATO, 2015). Várias normas têm determinado a criação de um 
conjunto de serviços especializados de atendimento às mulheres, com diversas 
portas de entrada nas diversas modalidades de serviços, e sua articulação com o 
Sistema de Justiça. Destacam-se a Convenção Interamericana para prevenir, punir e 
erradicar a violência contra a mulher (Convenção de Belém do Pará), de 1994, em seu artigo 
8º, itens “c” e “d”, a Lei n. 11.340/2006, art. 8º e 35, a Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SPM e, no Distrito Federal, o 
Plano Distrital de Políticas para as Mulheres do GDF.

Dentre as principais estratégias destacadas no enfrentamento ao problema 
(ELLSBERG, 2015) estão as intervenções psicossociais com a mulher para 
fortalecê-la, esclarecer quanto aos seus direitos, estabelecer mecanismos que lhe 
permitam posicionar-se frente ao conflito para romper a relação marcada pela 
violência ou, se esta for sua decisão, reconstruí-la sobre outras bases. Tais 
abordagens devem ser integradas com programas de aconselhamento, construção 
de planos de segurança e consultoria jurídica. Também são indicadas como 
estratégias as intervenções de responsabilização com homens autores de violência 
doméstica, programas – nas escolas – de prevenção à violência doméstica, 
programas de mobilização comunitária para a redução da violência doméstica, 
campanhas contra a violência em redes sociais, assistência social e fortalecimento 
para obtenção de independência econômica, atenção à saúde e visitas periódicas 
para monitoramento da evolução da situação.

Todavia, essa integração do sistema de saúde na articulação do trabalho em 
rede de proteção à mulher e responsabilização do agressor passa pela discussão 
dos limites do sigilo profissional em casos de violência doméstica. Segundo a 
legislação em vigor, há obrigação de notificação para a Polícia Civil ou Ministério 
Público, independentemente de prévia autorização, sempre que estiver 
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documentada a prática de crimes envolvendo crianças ou adolescentes como 
vítimas diretas ou indiretas (CF/1988, art. 227, caput, e ECA, art. 13), idosos 
(CF/1988, art. 230, caput, e Estatuto do Idoso, art. 19), pessoas incapazes (Código 
Civil, art. 4º). Nessas três situações a comunicação externa é obrigatória, sendo 
realizada aos respectivos órgãos de proteção (Conselho Tutelar, Central ou 
Conselho do Idoso), bem como ao Ministério Público ou eventualmente à Polícia 
Civil. Por sua relevância, transcrevemos abaixo referidas normas:

Constituição Federal

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida.

Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/1990)

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar 
da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, 
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos 
de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência.
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Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)

Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 
contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços 
de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como 
serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 
seguintes órgãos:

I – autoridade policial;

II – Ministério Público;

III – Conselho Municipal do Idoso;

IV – Conselho Estadual do Idoso;

V – Conselho Nacional do Idoso.

Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por 
estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de 
comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de 
que tiver conhecimento:

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil 
reais), aplicada em dobro no caso de reincidência.

Situação diversa é a da comunicação externa em casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Nessas situações, a comunicação externa 
não é uma regra geral, mas uma excepcionalidade, cabível sempre que a mulher 
estiver em situação de grave risco e sujeita a abalo psicológico que impeça sua 
autodeterminação, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da 
mulher ou seu responsável, conforme previsto na Lei n. 10.778/2003, art. 3º, 
parágrafo único.

A justificativa para a quebra do sigilo profissional em casos graves de 
violência doméstica contra a mulher possui assento, de forma mais ampla, no 
conjunto de normas constitucionais relativas ao dever de proteção estatal 
(Schutzpflicht, na expressão alemã) dos direitos fundamentais (ver por todos: 
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ANDRADE, 2001). De forma mais ampla, ela se assenta no princípio da 
dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, inciso III), no reconhecimento 
de um conjunto de direitos sociais que prescrevem um dever de atuação do 
Estado na promoção de condições efetivas de fruição dos direitos fundamentais 
(direitos a prestações positivas pelo Estado), dentre os quais se destacam os 
direitos à educação, saúde, segurança, proteção à maternidade e à infância, e 
assistência aos desamparados.

Pesquisas têm indicado que muitas vezes as mulheres ficam anestesiadas 
diante de uma situação de violência doméstica, sem forças para romper a relação 
violenta, o que pode levá-las, em casos mais graves, a um episódio letal. O 
chamado ciclo da violência (WALKER, 1979) descreve esta dinâmica: em um 
primeiro momento há um acúmulo de tensão, que culmina com atos de violência, 
seguidos de uma fase de “lua de mel”, durante a qual muitos serão os fatores 
socioculturais a pressionar a mulher a se reconciliar com o agressor, mantendo-se 
presa na relação violenta. Fatores como medo de novas agressões, vergonha da 
exposição social de sua separação, dependência econômica e emocional, a 
normalização transgeracional da violência, ou mesmo ignorância quanto aos seus 
direitos e à possibilidade de uma vida sem violência. Assim, não raro, mulheres 
sofrem violência doméstica crônica, mas possuem dificuldades de sair dessa 
relação marcada pela violência, de sorte que o ciclo da violência tende a 
agravar-se, podendo chegar ao óbito da mulher (feminicídio). A maioria das 
mortes de mulheres ocorre em contexto de relacionamento marcado por 
violências anteriores (CAMPBELL et al., 2005).

Pesquisa do DataSenado (2013) documentou as principais causas para as 
mulheres não denunciarem a violência, com os seguintes percentuais para cada 
causa (com possibilidade de assinalar mais que uma): medo do agressor – 74%; 
dependência financeira – 34%; preocupação com a criação dos filhos – 34%; 
vergonha da agressão – 26%; não existir punição – 23%; acreditar que seria a 
última vez – 22%; não conhecer seus direitos – 19%; outros motivos – 2%.

Tais peculiaridades do contexto de violência doméstica contra a mulher, 
associadas às normas constitucionais que informam a obrigação estatal (e de 
toda a sociedade) de proteger os grupos populacionais submetidos ao risco 

533

Notificação compulsória e comunicação externa em casos de violência doméstica contra mulher



acentuado de sofrer a violência, exigem uma postura ativa na proteção às 
mulheres. A violência doméstica contra a mulher decorre do conjunto de 
representações sexistas que normalizam essa forma de violência "disciplinar" e 
induzem a permanência das mulheres em relações violentas. Destacamos as 
seguintes normas:

Constituição Federal

Art. 226. [...]

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações.

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (Decreto 
nº 1.973/1996)

Art. 7º.Os Estados Partes condenam todas as formas de violência 
contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e 
sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal 
violência e a empenhar-se em:

a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher 
e velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem 
como agentes e instituições públicos ajam de conformidade com 
essa obrigação;

b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência 
contra a mulher;

c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como 
adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis;

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado 
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de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência 
social, saúde, educação, trabalho e habitação;

Especificamente sobre a comunicação externa em casos de violência 
doméstica contra a mulher, o tema está disciplinado na Lei nº 
10.778/2003. Conferir:

Art. 3º. A notificação compulsória dos casos de violência de que trata 
esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades 
sanitárias que a tenham recebido.

Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida nesta 
Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, 
em caráter excepcional, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a 
juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da vítima ou 
do seu responsável.

Portanto, as hipóteses de comunicação externa em contexto de violência 
doméstica exigem uma postura ativa dos profissionais de saúde para detectarem tais 
“situações de risco” à vítima, o que pressupõe sensibilização e capacitação. No dia 23 de 
março de 2015, o Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios realizou o Seminário Limites do sigilo profissional em casos de violência doméstica contra 
a mulher, no qual participaram representantes dos diversos Conselhos Federais de 
profissões, em especial de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social. Na 
sequência, durante aos anos de 2015 e 2016 o Núcleo de Gênero do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizou uma série de discussões com 
representantes de Conselhos Profissionais das áreas de saúde, para uma melhor 
regulamentação das hipóteses de quebra de sigilo em casos de violência doméstica, bem 
como para a construção de mecanismos de proteção ao profissional para, quando a 
vítima informa que possui interesse em dar andamento na persecução criminal, colher o 
termo de autorização para quebra de sigilo e enviar diretamente à Delegacia de Polícia 
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ou ao Ministério Público as informações relativas ao atendimento da mulher. Tal 
grupo de trabalho entendeu que esse procedimento terá especial relevância nos casos 
de lesão corporal, considerando que não é necessário que a vítima assine termo de 
representação e que as informações médicas poderão substituir o exame de corpo de 
delito. Outra estratégia, conduzida pelo Centro Judiciário da Mulher, em parceria com o 
MPDFT e com o Conselho Federal de Psicologia, é a realização de uma campanha 
publicitária através de vídeo1, para estimular os profissionais da rede de proteção a 
realizarem a notificação compulsória (interna, para fins de estatística) e a comunicação 
(externa, para responsabilização criminal, nas situações excepcionais previstas em lei).

No âmbito das discussões com os conselhos profissionais esclareceu-se que, por 
mais que os atores do sistema jurídico desejem que todos os crimes lhes sejam 
comunicados sempre, há razões de ordem ética, fundadas na necessidade de proteger a 
paciente, que impedem a quebra da relação de confiança como regra ordinária (v. 
SOUZA, 2008). Em outras palavras, se a mulher soubesse que, ao ir a um profissional de 
saúde e reclamar de um episódio não grave de violência doméstica, ele necessariamente 
reportaria tal caso à Delegacia de Polícia para o processamento do autor da agressão, 
mesmo com a oposição da paciente, o que ocorreria é que as mulheres deixariam de 
procurar atendimento, ou mentiriam ao profissional sobre a causa do problema, 
perdendo-se a possibilidade de haver o encaminhamento da paciente para um programa 
de acompanhamento psicossocial, onde ela pudesse compreender que está numa 
situação de violência doméstica e criar forças para romper tal ciclo. Por outro lado, 
“oferecer assistência apenas mediante denúncia formal é inconstitucional - o direito à 
assistência não deve estar vinculado à representação formal da queixa” (CPF, 2013, p. 84).

Portanto, para proteger os direitos fundamentais do paciente e, assim, a 
função social das profissões de proteção, é necessário conferir confidencialidade 
à relação. Além dos profissionais das áreas de saúde (médico, enfermeiro, 
odontólogo, psicólogo, assistente social), outras profissões gozam também dessa 
relação de confidencialidade, como advogados, jornalistas e ministros de 
confissão religiosa. O limite do sigilo profissional é uma situação de risco grave e 
__________
1. Vídeo 1 (Violência contra a mulher: o que os profissionais de saúde têm a ver com isso?): 
https://www.youtube.com/watch?v=084Z58rI8rE

Vídeo 2 (Notificação compulsória x Comunicação externa em casos de violência contra a mulher): 
https://www.youtube.com/watch?v=6r3_uaUh59Q&t=107s
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iminente à vítima, de forma que a (eventual) perda da relação de confiança com o 
profissional é justificável diante da gravidade do risco iminente à própria paciente. 
Ainda assim, esse parâmetro é relativamente abstrato, sendo necessária sua 
densificação pelos conselhos profissionais. O produto final deste grupo de trabalho 
foi uma minuta de resolução de regulamentação das hipóteses de comunicação 
externa pelos profissionais da área de saúde.

Assim, dentre as hipóteses de risco grave e iminente à mulher em situação 
de violência doméstica, podem ser indicadas três situações: (i) gravidade concreta 
da violência noticiada; ou (ii) violência física grave e crônica associada a uma 
passividade ou dificuldade da mulher em romper a situação de violência; ou (iii) 
presença de fatores de risco de violência grave ou letal.

Acerca da primeira situação, citamos a hipótese de uma tentativa de 
feminicídio como, por exemplo, agressões com armas (tiro de arma de fogo, 
facada), violência crônica (histórico de violências), atos graves de violência física, 
como esganadura, afogamento, paulada na cabeça, ou ainda comportamentos de 
ciúme obsessivo. A literatura indica que tais comportamentos, por si só, já são 
fortemente indicativos de risco de feminicídio (NICOLLS et al., 2013).

Afora essas situações, será necessário realizar uma avaliação de risco para 
ponderar a gravidade da situação de violência doméstica experimentada pela 
vítima e, portanto, a efetiva necessidade de quebra do sigilo profissional. A 
literatura internacional elenca um conjunto de fatores que, quando cumulados, 
apontam para um agravamento da situação de risco de a mulher vir a sofrer lesões 
físicas graves ou feminicídio. Não se trata de mero somatório autômato de fatores, 
mas de uma análise ponderada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Portanto, para a efetividade da comunicação externa, é essencial que os 
profissionais conheçam esses fatores de risco e tenham a sensibilidade de 
efetivamente analisá-los caso se constate uma situação de violência doméstica. 
Dentre os principais fatores de risco indicados na literatura especializada 
(CAMPBELL, 2009; GONÇALVES, 2014; MEDEIROS, 2015; OMS, 2016) 
estão os seguintes:
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I – aumento da frequência ou intensidade da violência em período 
curto de tempo;

II – transtornos mentais graves na mulher;

III – transtornos mentais no agressor, com sintomas maníacos ou 
psicóticos, ideação suicida ou homicida, dependência de álcool ou 
outras drogas, transtorno da personalidade marcado por problemas 
com o controle de raiva, impulsividade e instabilidade;

IV – acesso a arma de fogo pelo agressor;

V – histórico de violências graves anteriores pelo agressor contra a 
mulher, seus filhos, outras pessoas ou animais;

VI – dependência econômica ou emocional da mulher em relação ao 
agressor;

VII – gravidez ou lactância da mulher nos últimos 18 meses;

VIII – mulher isolada de rede social;

IX – separação ou tentativa de separação recente da mulher em 
relação ao agressor;

X – conflitos relacionados à guarda de filhos, pensão ou partilha de 
bens;

XI – comportamento controlador, perseguidor, ciumento ou obsessivo 
do agressor;

XII – agressor possui instabilidade profissional ou está desempregado;

XIII – ameaças de morte à mulher;

XIV – mulher com grave receio de agressões futuras.

Assim, constatando o profissional de saúde que uma mulher está em 
situação de violência doméstica, e verificando a presença de um conjunto desses 
fatores de risco, indicativos de que a mulher está exposta a um risco sério de sofrer 
uma violência potencialmente letal, mesmo com a ausência de consentimento 
prévio da mulher será possível a quebra do sigilo profissional para a comunicação 
aos órgãos de proteção à mulher e de responsabilização do agressor, tais quais 
Polícia Civil e Ministério Público. A relevância da comunicação a estes órgãos de 
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persecução é que será possível a formulação de requerimento de medidas 
protetivas de urgência de proibição de aproximação ou contato com a vítima, 
mesmo sem a manifestação da vontade da vítima. Dependendo da gravidade dos 
fatos, até mesmo uma prisão preventiva poderá ser requerida. Em alguns Estados 
há patrulhas de policiamento preventivo pela Polícia Militar (Patrulha Maria da 
Penha ou Guarda Cidadã), que poderão ser igualmente comunicadas do caso. Há 
ainda uma rede de serviços especializados, como os Centros Especializados de 
Atendimento à Mulher – Ceam, a Casa da Mulher Brasileira – CMB e outros, 
que poderão ser comunicados dos fatos para realizarem busca ativa com a 
finalidade de promoverem o acolhimento e orientação à mulher.

Se por um lado o sigilo profissional é um relevante instrumento de proteção 
dos interesses do paciente, para assegurar-lhe o efetivo acesso ao direito 
fundamental à saúde, por outro lado não se pode fechar os olhos para situações de 
graves violações de direitos humanos que estão indicando um feminicídio 
iminente. Não se pode perder de vista que o sigilo profissional é, acima de tudo, 
uma garantia do paciente, para proteger os interesses do paciente, e não 
propriamente do profissional. Nesses casos de risco grave, não realizar a 
comunicação externa corresponde a um verdadeiro “lavar as mãos” de Pilates. 
Não se trata de incorporar uma lógica punitivista no seio dos serviços de saúde. 
Muitos dos quase 5 mil homicídios de mulheres que ocorrem todo ano no Brasil 
(WAISELFISZ, 2015) poderiam ser evitados se houvesse uma efetiva articulação 
dos serviços de saúde com as demais instâncias de garantia e proteção de direitos, 
através da comunicação externa. Portanto, é um dever ético dos profissionais de 
saúde analisar criticamente se a paciente está sofrendo uma situação de violência 
doméstica, apesar das negativas inconsistentes, e avaliarem o nível de risco a que 
ela está exposta, para quebrarem a relação de sigilo profissional diante de 
situações de risco grave à paciente.

Finalmente, um dos aspectos que usualmente gera resistência na realização 
da comunicação externa é o receio de o profissional de saúde expor-se à retaliação 
do agressor, ou de ser acusado de quebra de sigilo profissional pela própria 
paciente, especialmente quando ela reata a relação afetiva com o agressor (tão 
usual nos casos de violência doméstica contra a mulher em razão do já referido 
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“ciclo da violência”). De forma a maximizar o estímulo à comunicação externa, 
entendemos que é essencial que os serviços de saúde estruturem protocolos para a 
realização da comunicação externa, por exemplo, através de um relatório feito 
pelo diretor do estabelecimento de saúde, sem a necessidade de identificar o 
profissional que realizou o atendimento, com uma narrativa sucinta do caso e as 
evidências indicativas da situação de violência doméstica e dos fatores de risco 
identificados, acompanhada de eventual atestado médico de lesões físicas.

Especificamente no âmbito do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à 
Exploração Sexual Contra a Criança e o Adolescente –NEVESCA/MPDFT, há 
uma “sugestão de boas práticas” no sentido de que, dentro das possibilidades, se 
evite que os profissionais de saúde sejam arrolados como testemunhas, dando-se 
preferência à elaboração de relatórios técnicos, se for o caso, à semelhança com o 
procedimento que já é realizado com peritos criminais da Polícia Civil em diversos 
Estados (v.g., art. 303 do Provimento n. 161/CGJ/2006, da Corregedoria-Geral 
do TJ/MG). Todavia, em situações excepcionais, é possível que o profissional de 
saúde venha a ser chamado a testemunhar no processo. Nessas situações, ele 
possui direito de não ter contato visual com o réu durante a audiência (CPP, art. 
217), podendo solicitar que possa chegar com antecedência e aguardar em uma 
sala diferenciada, para não ter contato com o réu ou seus familiares. Também 
pode solicitar que seus dados qualificativos não sejam juntados nos autos do 
processo judicial, mas arquivados em uma pasta sigilosa no cartório judicial, de 
forma a preservar sua privacidade e proporcionar-lhe maior segurança.

Considerações finais

O presente artigo explicou a distinção entre notificação compulsória e 
comunicação externa. As principais distinções podem ser elencadas no seguinte 
quadro sinótico:
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Especificamente em relação às comunicações externas em casos de 
violência doméstica contra a mulher, as hipóteses de situação de risco à vítima 
podem ser ilustradas com as hipóteses de: (i) gravidade concreta da violência 
noticiada; ou (ii) violência física grave e crônica associada a uma passividade ou 
dificuldade da mulher em romper a situação de violência; ou (iii) presença de 
fatores de risco de violência grave ou letal.

Segundo Teixeira et al. (2014), são condições necessárias para que o 
profissional possa identificar e notificar os casos de violência: conscientização da 
importância da notificação, qualificação do profissional, quebra de ideias 
pré-concebidas, treinamento correto, estar apto a ouvir, ver e acolher o sofrimento 
da vítima, não ter medo de notificar.
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Destinatário Interno
(Vigilância Epidemiológica)

Externo
 (Delegacia de Polícia, 

Ministério Público, órgãos de 
proteção)

Finalidade
Informações estatísticas 
Construção de políticas 

públicas

Intervenção de proteção à 
vítima

Responsabilização do 
agressor

Configura quebra 
de sigilo 

profissional?

Não
(compartilhamento do sigilo)

Sim
(mas é justificado pela 

necessidade excepcional de 
proteção à vítima)

Hipóteses
tentativa de suicídio violência 

doméstica violência sexual
outras violências

Violência contra crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas 
civilmente incapazes (sempre) 
Violência doméstica contra a 

mulher (excepcional, em 
situação de risco à vítima)

Sanção em caso de 
não cumprimento

Infração Disciplinar 
Contravenção penal

Infração Disciplinar
Infração administrativa 

(criança, adolescente e idoso)
 Contravenção penal
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Mostra-se essencial que os Conselhos Profissionais da área de saúde editem 
normas explicitando os critérios para se reconhecer uma situação de violência 
doméstica, o dever ético de o profissional estimular a mulher a realizar a denúncia 
da situação de violência sofrida, de encaminharem a paciente a outros serviços de 
proteção de direitos e, em situações excepcionais de risco grave, saber identificar 
esses fatores de risco e estarem conscientes da absoluta relevância de seu papel 
ativo na proteção da vítima através da quebra do sigilo profissional e a 
comunicação externa, para a proteção dos interesses da própria paciente.
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