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APRESENTAÇÃO

A

violência é um fenômeno social que está presente em várias culturas e realidades sociopolíticas, e atinge a vida das pessoas, ferindo
seus direitos fundamentais e/ou sua integridade física e psicológica.
Designa-se como a violência de gênero – dentre as diversas formas
de manifestações de violência física, psicológica, sexual ou simbólica –
aquela que é praticada contra alguém em razão de sua identidade de
gênero ou orientação sexual.
Cabe ressaltar que a violência de gênero atinge, de forma preocupante, as mulheres. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), de 2017, apontam
que, de cada três mulheres, uma já sofreu violência de gênero de caráter físico ou sexual, em âmbito mundial. Entre 2008 e 2013, foram notificados à Diretoria da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina 15.508
casos suspeitos ou confirmados de violência contra mulheres, sendo
2.010 deles sexuais; destas violências, 47% foram cometidas contra meninas com idade entre 10 a 14 anos, e 8,5% desses casos resultaram
em gravidez (SANTA CATARINA, 2020). Outras consequências comuns dessas violências são ocorrência de Infecções Sexualmente Transmissíveis
(ISTs) e tentativas de suicídio (DELZOVIO et al., 2017).
Segundo dados do Trans Murder Monitoring, disponíveis no site
Transrespect versus Transphobia Worldwide (2020), entre 1o de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2020, foram registrados 350 homicídios1 de pessoas trans e de gênero não binário em 75 países; contudo,
43% desses homicídios ocorreram no Brasil, colocando nosso país no
topo da lista de países mais perigosos do mundo para uma pessoa
trans viver.
Como os dados demonstram, a violência contra a mulher – seja
ela cisgênero, transexual ou travesti – e à pessoa com expressões não
binárias de gênero não ocorre em casos isolados. Trata-se de um fenômeno social com origem histórica, a qual advém de uma cultura
1

Esses casos são apenas aqueles que podem ser encontrados por meio de pesquisas na
internet e de cooperação com organizações e ativistas trans locais. Na maioria dos países,
os dados sobre assassinatos de pessoas trans e de gênero diverso (não binário) não são
produzidos sistematicamente e é impossível estimar o número de casos não reportados.
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patriarcal. E essas violências frequentemente são acompanhadas de
opressões relacionadas à cor, etnia, orientação sexual, nacionalidade,
deficiência física ou mental da vítima, entre outras, e impactam sobremaneira na identidade e em aspectos físicos e/ou psicológicos da
pessoa que as sofre, configurando-se como um problema de saúde e
política pública.
Ante esse cenário, e tendo em vista os deveres fundamentais
da(o) psicóloga(o) de “[...] promover a saúde e a qualidade de vida
das pessoas e das coletividades, e de contribuir para a eliminação de
quaisquer formas de negligência, discriminação, violência, crueldade
e opressão”2 (CFP, 2005), a violência de gênero tem sido pauta constante
nas rodas de conversas e discussões do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP-12), com o objetivo de fomentar o diálogo
multidisciplinar estadual em busca de estratégias para a erradicação
dessas violências.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC), foi marcada por situações atípicas decorrentes da pandemia do SARS-Cov-2 (COVID-19)3: são dados de que
57 (cinquenta e sete)4 mulheres foram assassinadas ao longo dos 12
meses do ano de 2020 (BORGES; VIEIRA, 2021) e, em apenas 2 (dois) meses de 2021, 3 (três) mulheres5 (FONSECA, 2021) estão como vítimas de
feminicídio em Santa Catarina, sendo esses os casos registrados, visto
que ocorre muita subnotificação de casos de violências que não extrapolam o feminicídio, mas que consistem em violências de gênero no
contexto de violências físicas e psicológicas.
Infelizmente, as violências de gênero, em especial contra as mulheres, encontraram um agravante nos anos de 2020 e 2021: a COVID-19. Se por um lado o isolamento social se faz essencial no combate
à pandemia, por outro, coloca as mulheres (cis e trans) em confinamento com seu agressor. O estresse gerado por esse confinamento
pode aumentar as tensões entre o casal e, consequentemente, resultar em um crescimento das agressões. Além disso, torna-se mais difícil
2
3

4
5

Trecho da Resolução Conselho Federal de Psicologia no 10/2005.
A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2,
potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é
um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes
com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China,
em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o
sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).
Dado extraído da reportagem “Feminicídio: SC perdeu uma mulher por semana para violência
de gênero em 2020”.
Dado extraído da reportagem “Em apenas 2 meses, três mulheres são vítimas de feminicídio
em SC”.
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para parentes, amigos ou mesmo colegas de trabalho perceberem as
violências e poderem intervir.
Diante desse contexto, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina publicou a Nota Técnica no 012/2020, que serve de orientação e estratégia de enfrentamento contra a violência doméstica e/ou
de gênero ocasionada pelo distanciamento social e a proximidade de
convivência excessiva e quase que exclusiva entre vítima e agressor
nesse período.
É fundamental que as(os) profissionais que atuam com os espaços
de escuta, acolhimento e direcionamento para a rede de assistência social, saúde e segurança, estejam atentas(os) aos impactos sociais gerados
pelo isolamento social, pela dependência econômica e afetiva, a falta de
suporte da rede presencial em muitas localidades e a dificuldade de locomoção das vítimas. Com isso, fica a cargo da(o) profissional de Psicologia, que atua tanto na esfera pública quanto privada, o entendimento
e a manifestação por meio de sua atuação profissional para minimizar os
danos e orientar a vítima e as famílias acerca dos procedimentos, bem
como realizar as devidas notificações que são importantes para os encaminhamentos, ampliando o contínuo conhecimento sobre as políticas
públicas, a rede de serviços e os protocolos estabelecidos para tomar
providências e prestar as orientações necessárias.
Dentre esses procedimentos, destaca-se a inserção dos dados na
Ficha do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação),
que se trata de um protocolo obrigatório e imediato a ser realizado
em período máximo de 24 horas após a constatação ou suspeição da
violência, e que deve ser encaminhado à Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde. A ficha de notificação está disponível
em todos os serviços de saúde pública. No caso de atendimento privado (particular), pode ser baixada por meio do site do SINAN6.
Deve-se atentar, ainda, para casos de violência doméstica que envolvam crianças, adolescentes e idosos. No caso de crianças e adolescentes, é necessário seguir as diretrizes da Lei no 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina
que as situações de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente devem ser obrigatoriamente comunicadas ao
Conselho Tutelar da localidade em até 24 horas, viabilizando a denúncia junto à segurança pública e ao Ministério Público (BRASIL, 1990).
6

Após ser preenchida, deve ser entregue à vigilância epidemiológica de seu município.
Ressalta-se que todas(os) as(os) profissionais da rede que entram em contato com a ficha
têm o dever de resguardar seu sigilo.
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O ECA é permeado pela Lei no 11.340, de 07 de agosto 2006
– Lei Maria da Penha –, a qual direciona a pessoa em situação de
violência para os serviços da rede e, se preciso, encaminha o agressor
para medidas educativas e reabilitadoras (BRASIL, 2006). O mesmo procedimento é válido para casos de violências contra pessoas idosas,
sendo preciso notificar autoridade policial, Ministério Público e/ou o
Conselho da Pessoa Idosa conforme prevê a Lei no 10.741, de 1o de
outubro de 2003 – Estatuto da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003).
Os critérios da Lei no 13.931/2019, que regulamenta que deve ser
realizada a notificação compulsória em indícios de violências no prazo
de 24 horas, estão expostos em quaisquer que sejam os argumentos
que apontem indícios de violações de direitos por ação ou omissão,
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.
Destaca-se que o atendimento psicológico envolve escuta especializada, atenta e o manejo do estresse agudo que as famílias em
situação de isolamento social possam estar passando, devendo ser
prestado em ambiente seguro, reservado e confortável para preservar a pessoa em situação de violência, garantindo privacidade, sigilo e cuidados protocolares de prevenção da COVID-19. Além disso,
a(o) psicóloga(o) deve conhecer e seguir as orientações e normativas do Conselho Federal de Psicologia, em especial a Resolução CFP
no 4/2020 e a Resolução CFP no 8/2020, que estabelece normas de
exercício profissional da Psicologia em relação às violências de gênero, e ressalta a possibilidade de atendimentos por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no período da pandemia.
Objetivando reunir recomendações e determinações normativas sobre o assunto, o CRP-12 apresenta às(aos) profissionais da Psicologia catarinense este caderno que tem como finalidade trazer informações úteis e propiciar reflexões pertinentes às(aos) psicólogas(os)
em sua atuação profissional de acordo com resoluções e notas técnicas do Conselho Federal de Psicologia (CFP), bem como legislações
nacionais e estaduais em vigor. Ressalta-se, ainda, que cada psicóloga(o) deve também conhecer e cumprir as normativas municipais da
sua localidade de atuação.
Mais do que uma referência e compilação de informações, este
documento tem a intenção de estimular e instrumentalizar o diálogo
com a categoria de psicólogas e psicólogos e fomentar discussões
sobre a atuação profissional frente às violências de gênero, contribuindo para a erradicação da violência e a equidade entre os gêneros, e foi produzido com base na roda de conversa as Interfaces
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da Atuação Prática Profissional da Psicologia com as violências
de gênero. Devido à pandemia da COVID-19 a roda de conversa foi
apresentada, de maneira remota, em 05 de novembro de 2020; contou
com a participação de membros do CRP-12 e convidados que atuam
nas diversas pontas de trabalho, exercendo suas funções como profissionais psicólogas(os) na escuta qualificada em situações de violências
de gênero.
A articulação entre as comissões de Orientação e Fiscalização
(COF), Psicologia e Mulheres (CPM) e Direitos Humanos (CDH) do CRP12 está alicerçada em pontos fundamentais do Plano Nacional de Políticas para Mulheres e no Planejamento Estratégico do X Plenário desta
autarquia, cujas contribuições são auxiliar no trabalho desta e servir
como pressupostos para o trabalho da(o) psicóloga(o) e estão embasadas em conceitos como:
• Equidade: permeada pelos direitos universais às relações de
gênero, visando à garantia de igualdade de oportunidades a
todas as pessoas.
• Igualdade e respeito: a promoção de igualdade versa sobre o respeito e a igualdade entre a diversidade cultural, étnica, racial, situação econômica, regional e social, buscando a
igualdade de gêneros em questões de direitos fundamentais
e básicos.
• Autonomia: poder de decisão sobre a subjetividade, devendo ser assegurada a toda e qualquer pessoa, independentemente de sua identidade de gênero.
• Responsabilidade Social: objetiva promover o debate e a
participação de todos e todas na implementação e formulação de políticas públicas que devem ser garantidas e ratificadas pelo Estado, constituindo-se como uma medida de proteção aos Direitos Humanos, sociais, econômicos, culturais,
ambientais e políticos.
• Transparência: assegurada por meio de diálogos propostos
para a categoria por profissionais que atuam nas pontas de
trabalho, a fim de interligar o Sistema Conselhos de Psicologia
à(ao) psicóloga(o).
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COMISSÕES
ENVOLVIDAS

Comissão de Direitos Humanos (CDH)
Possui como grande atribuição atentar para as situações de violação aos direitos básicos que produzem sofrimentos, especialmente às
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional da(o) Psicóloga(o), consta a
necessidade do respeito aos Direitos Humanos, sendo este princípio
transversal a qualquer prática a ser realizada pelas(os) psicólogas(os).
Dessa forma, cabe a essa Comissão desenvolver reflexões e ações sobre as questões que envolvem a prática profissional e a garantia dos
direitos da população em geral, direcionada pelo Caderno de Deliberações do 10o Congresso Nacional da Psicologia (CNP), em especial pelos
eixos 1, 2 e 3 que versam sobre as organizações democráticas e de
representatividade do Sistema Conselhos; diálogos da Psicologia com
a sociedade brasileira e suas relações com a democracia e os Direitos
Humanos; e do exercício profissional.

Comissão Psilologia e Mulher (CPM)
Tem como objetivo geral proporcionar e ampliar a reflexão e os
diálogos entre profissionais de Psicologia, estudantes e sociedade, articulando ações alicerçadas em fortalecer a Psicologia enquanto Ciência
e Profissão, subsidiando ações de forma a potencializar o exercício profissional na escuta, acolhimento e atendimento referente aos aspectos
de gênero, essencialmente das mulheres. Também visa a estabelecer
uma agenda propositiva de debates e reflexões, integradas a outros
grupos de discussões aspectos de direitos em caráter estaduais e interdisciplinares afeitos a essa temática, sobre processos de subjetivação,
gênero, raça, classe, sexualidade, maternidade, feminilidade, violências,
fases do desenvolvimento humano bem como os mais diversos marcadores psicossociais que influenciam esses diálogos, promovendo visibilidade do cenário de lutas por direitos das mulheres e enfrentamento
da cultura machista, sexista e misógina.
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Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)
A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) tem o papel de coordenar as ações de orientação e fiscalização do trabalho prestado pelas(os)
psicólogas(os) em Santa Catarina. Seu objetivo é assegurar o cumprimento
de leis, decretos e resoluções que regulamentam o exercício da profissão, de
forma que se possa garantir à população o acesso a serviços psicológicos
de qualidade. Na mesma lógica, a Comissão busca, com suas ações, garantir
que as(os) psicólogas(os) tenham autonomia e dignidade profissional para
realizar suas atividades dentro dos preceitos éticos da profissão.
O trabalho da COF possui diretrizes e regulamentação própria, estabelecidas na Resolução CFP no 10/2017, de 25 de maio de 2017 – Política
de Orientação e Fiscalização (POF). Dentre as principais diretrizes da POF,
está a priorização do diálogo e da reflexão crítica, tanto nos processos de
fiscalização, que passam a ser entendidos como ferramenta de orientação e
prevenção, quanto na organização do Sistema (CFP, 2017b).
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:
TIPOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR

A Lei Maria da Penha define violência doméstica e familiar contra
a mulher como “[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial”, e que ocorra no âmbito da unidade doméstica7;
da família8; ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a mulher agredida, independentemente de coabitação (BRASIL, 2006).
É importante destacar que essas relações pessoais independem
de orientação sexual. Dessa forma, a Lei no 11.340/2006 tipifica estas
cinco formas de violência doméstica e familiar:

Violência física
Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal
(bater, espancar, empurrar, chutar, atirar objetos na direção da mulher,
sacudir, cortar, queimar, entre outras).

Violência psicológica
Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da
autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise a degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças
e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, violação da intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo
à saúde psicológica e à autodeterminação.

7
8

Unidade doméstica: compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
Unidade familiar: compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
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Violência sexual
Qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar
ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade; que a impeça de
usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio,
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem,
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus
direitos sexuais e reprodutivos.

Violência patrimonial
Qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição
(seja parcial ou total) de seus objetos pessoais, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

Violência moral
Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. São
ações que pretendem desonrar a mulher diante da sociedade atacando sua
reputação, dignidade e o decoro com mentiras ou ofensas, ou ainda, acusando a mulher publicamente de ter cometido um crime.

Esses tipos de violências não surgem de maneira isolada, apresentando a combinação de dois ou mais tipos e que tendem a ser graduais.
Acerca da violência psicológica, é importante observar que, muitas
vezes, se trata de uma violência sutil no início, mas que progride para
a violência física e de outros tipos. O indivíduo que se entende como
agressor possui, geralmente, um perfil controlador; assim, procura restringir o contato da vítima, distanciando-a de amigos, familiares e colegas de trabalho, bem como de suas atividades. Alguns comportamentos
do companheiro podem indicar esse perfil agressor, por exemplo:
• ciúme excessivo;
• prática de ofensas, humilhações e constrangimentos constantes;
• distorção da realidade.
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Importa destacar que o trabalho realizado junto aos agressores
é de extrema relevância, em especial para prevenir que ocorram novas violências, seja contra a vítima atual ou outras pessoas com quem
venham a se relacionar futuramente. Embora mulheres também possam ser autoras de violência, a violência de gênero é praticada na
maior parte das vezes por homens cisgênero; afinal, 97% de todas as
violências sexuais notificadas em Santa Catarina de 2008 a 2013 foram praticadas por homens; 2%, por homens e mulheres; e somente
1% foi praticada por mulheres (DELZOVIO et al., 2017).

Subnotificação
Em se tratando de dados estatísticos, é importante lembrar que
estes são impactados pelo fenômeno da subnotificação que confere
certa invisibilidade às violências de gênero. Embora a notificação à
vigilância epidemiológica por meio da ficha do Sistema de Informação sobre Agravos e Notificação (SINAN) seja compulsória, como já
mencionado, muitas(os) profissionais acabam por não fazê-la devido
ao desconhecimento dessa norma. Além disso, as(os) profissionais
enfrentam inseguranças e dúvidas sobre a possibilidade de quebrar
o sigilo profissional, medo de retaliações, dificuldade ou constrangimentos em preencher a ficha, sobrecarga no cotidiano do serviço
e dificuldade em lidar com os casos. Outro fator determinante é a
dificuldade de as(os) profissionais “reconhecerem a violência”. A notificação está atrelada ao desenvolvimento de percepções e ao conhecimento sobre os marcadores de violência de gênero para identificá-la; no entanto, essa identificação necessita vencer estereótipos e
a naturalização de alguns conceitos, além de possíveis preconceitos
pessoais das(os) profissionais envolvidas(os).
Destaca-se que a função da notificação é organizar dados
epidemiológicos de modo a favorecer a produção de informações
de saúde e, consequentemente, dimensionar a magnitude de determinado problema para, então, realizar um planejamento mais
adequado de políticas públicas assistenciais e de saúde. Essa discussão será abordada em capítulo específico referente à violência
de gênero.
Para ilustrar esse contexto de violências de gênero e possibilitar o norteamento do que se entende como violências físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais, apresentamos o material
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informativo com aspectos de ressignificação9, através de fundamento lúdico que já é utilizado em diversos espaços e grupos de discussão sobre o direito da mulher e de diversidade sexual. Trata-se de
um material instrumentalizado e conhecido como violentômetro,
o qual serve de instrumento de avaliação subjetiva em escala das
violências de gênero, auxiliando na identificação e alertando os níveis de violências.
Figura 1 | O
 bjeto de ressignificação sobre os pressupostos
de violações de direitos

Fonte: Comissão de Relações Públicas do CRP-12 (2021).

9

Ressignificação é um método neurolinguístico utilizado para a atribuição de novos
significados a acontecimentos com o intuito de promover a mudança de visão de mundo.
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Violentômetro
O violentômetro é um objeto lúdico que pretende ressignificar
os processos de violações que podem ou não ser precursores para
a violência, tendo em vista que a violência pode ser compreendida
em diferentes graus, cujos sintomas ficam gradualmente mais graves
e, em alguns casos, podem gerar danos crônicos psicológicos e físicos. Trata-se da representação um termômetro e/ou uma régua que
mede o grau de violência de gênero ao qual a pessoa está exposta, indo de piadas ofensivas (grau mais baixo) ao feminicídio (último
grau). Esse instrumento possibilita um processo de investigação cuja
intenção é identificar comportamentos violentos cotidianos, alertar
sobre eles e evidenciar o risco ao qual se expõem Indivíduos, independentemente de identidade de gênero.
Perante as múltiplas formas de violações de direitos, as formas
de violências não físicas (ou psicológicas) podem aparecer diluídas,
ou seja, não ser reconhecidas como tal por estarem associadas a fenômenos emocionais frequentemente agravados por “fatores subjetivos” e que estão inseridos no contexto sócio-histórico. Essas violências manifestam-se direta ou indiretamente e provocam diversas
consequências para o sujeito que a sente.
Quando se questiona a uma mulher se ela sofre ou já sofreu violência de seu parceiro ou parceira, é comum que ela responda que não.
No entanto, ao fazer perguntas mais diretivas – por exemplo, “se ela já
deixou de fazer algo por medo da reação de seu(sua) parceiro(o)” ou “se
seu(sua) parceiro(a) tem o hábito de ofendê-la em público” –, é possível
que a resposta seja positiva. Assim, o violentômetro objetiva dar visibilidade a esses fatores e auxiliar a pessoa que sofre violência a identificar esse problema, o que possibilitaria a quebra do ciclo de violência.
Entretanto, é preciso que se compreenda o caráter cíclico da violência doméstica10: tensões vão se acumulando no cotidiano; então, injúrias e ameaças conferem à vítima uma sensação de perigo iminente.
Em seguida, o agressor ataca física e/ou psiquicamente, e os ataques
transcendem uma escala de frequência e intensidade conforme pode
10 Apesar de a violência doméstica ter várias faces e especificidades, a psicóloga norteamericana Lenore Walker (1979) identificou que as agressões cometidas em um contexto
conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido. Segundo o Instituto
Maria da Penha: “As mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema por um
misto de sentimentos: vergonha, medo, constrangimento [...]. Por isso, é inaceitável a ideia
de que a mulher permanece na relação violenta por gostar de apanhar”. Mais informações
sobre o ”ciclo da violência“ constam em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/
violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html>.
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ser observado no violentômetro (Figura 1). Mas, após a agressão, inicia-se
a fase da “lua-de-mel”, permeada por arrependimento e promessas de
mudanças do agressor, o qual alega que as situações de violências que
praticou não voltarão a acontecer. Por muitas vezes, esse agressor pode
ter intenção de realmente mudar; no entanto, se ele não busca ajuda
para romper o ciclo da violência, voltará novamente ao ponto de partida.
Cabe à(ao) profissional de Psicologia atentar aos indícios de violências e compreender a vulnerabilidade da mulher que que é vítima de
violência de gênero, oportunizando acolhimento e presença ao longo
do processo terapêutico, produzindo um ambiente seguro e confortável
para a continuidade dos atendimentos, considerando os aspectos como:
a cultura, a legislação e as resoluções vigentes, os aspectos socioeconômicos, as vulnerabilidades, a subjetividade, a raça, a classe e os riscos aos
quais estão submetidas, bem como o entendimento da dependência
emocional e/ou econômica da vítima para com o agressor.

Indícios de feminicídio
A Lei no 13.104, de 09 de março de 2015 – Código Penal Brasileiro (BRASIL, 2015)11 tipifica o feminicídio como um crime hediondo, caracterizado
por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve violência doméstica e
familiar ou decorre de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Segundo dados do Atlas da Violência 2020 (IPEA, 2020), 30,4% dos homicídios de mulheres ocorridos em 2018 no Brasil teriam sido feminicídios
um crescimento de 6,6% em relação a 2017. Entre 2013 e 2018, ao mesmo
tempo em que a taxa de homicídio de mulheres fora de casa diminuiu 11,5%,
seguindo tendência da taxa geral de homicídios no País, as mortes “dentro
de casa” aumentaram 8,3%, o que é um indicativo do crescimento de feminicídios. Nesse mesmo período, houve aumento de 25% nos homicídios
de mulheres por arma de fogo dentro das residências. De acordo com o documento, o feminicídio é o resultado final e extremo de um continuum de
violência perpetrada contra as mulheres (IPEA, 2020).
Entende-se por indícios de feminicídio o agravamento da violência
doméstica e/ou de gênero com a presença de agressões físicas e psicológicas que colocam em risco à vida da mulher em razão de seu gênero. Em
11 Alterou o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), para
prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei
no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.
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casos como esses, a(o) psicóloga(o) deve quebrar o sigilo profissional e
realizar a comunicação externa, bem como acessar os serviços disponíveis
na rede para dar suporte a esta mulher e/ou à família, tendo como propósito maior preservar e proteger a vida. Para auxiliar na identificação de
fatores de risco, o Conselho Federal de Psicologia elaborou a Nota Técnica de Orientação Profissional em casos de violência contra a mulher:
casos para quebra de sigilo profissional, na qual elenca os seguintes
fatores indicativos de risco de feminicídio:
I – gravidade concreta da violência noticiada (exemplo: facada, paulada, tiro, tentativa de enforcamento e/ou afogamento etc.); 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, tais como:
a) aumento da frequência ou intensidade da violência em período
curto de tempo;
b) transtornos mentais graves na mulher;
c) indicativos de transtornos mentais no agressor, com sintomas maníacos ou psicóticos, ideação suicida, alcoolismo ou dependência de
drogas, transtorno de personalidade marcado por problemas com o
controle da raiva, impulsividade e instabilidade;
d) acesso à arma de fogo pelo agressor;
e) histórico de violências graves anteriores pelo agressor contra a
mulher, seus filhos, outras pessoas ou animais;
f ) dependência econômica ou emocional da mulher em relação ao
agressor;
g) gravidez ou lactância da mulher nos últimos 18 meses;
h) mulher isolada de rede social;
i) separação ou tentativa de separação recente da mulher em relação
ao agressor;
j) conflitos relacionados à guarda de filhos, pensão ou partilha de
bens;
l) comportamento controlador, perseguidor, ciumento ou obsessivo
do agressor;
m) agressor possui instabilidade profissional ou está desempregado;
n) ameaças de morte à mulher;
o) mulher com grave receio de agressões futuras. Nas demais situações de violência contra a mulher, deve-se manter o sigilo profissional, realizando-se tão somente a notificação compulsória, de caráter
interno ao sistema de saúde e obrigatória em todo o país (CFP, 2016).
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INTERFACE DE VIOLÊNCIA
CONTRA A POPULAÇÃO
LGBTQIA+

A violência de gênero não se resume à violência praticada contra
a mulher, visto que, como elucidado anteriormente, refere-se a toda
e qualquer violência contra alguém em razão de sua identidade de
gênero ou orientação sexual.
O termo LGBTQIA+ e/ou LGBTQQIAPF2K+, advém de um movimento político e social transcendental, que objetiva a inclusão social
de indivíduos de diversas orientações sexuais e identidades de gênero,
orientando-se a partir de inclusão de igualdade, direitos e respeito à
diversidade. Esse termo muda constantemente com a inclusão de novas letras. Portanto, neste capítulo, propõe-se uma reflexão sobre os
termos designados aqui para impacto de ressignificação, favorecendo
o entendimento sobre gênero, orientação sexual e identidade sexual:
• Gênero: atribuído no nascimento (feminino ou masculino);
• Identidade de gênero: refere-se a formas de se identificar
como homem ou como mulher.
• Orientação sexual: referente à atração afetivossexual por alguém de algum ou alguns dos gêneros (heterossexual, homossexual, bissexual e assexual).
• Cisgênero: é a pessoa que se expressa com identidade de
gênero congruente ao de nascença.
• Transgênero: é a pessoa cuja identificação de gênero difere
daquele atribuído ao nascer.
• Não binariedade: outra identidade de gênero, designada à
pessoa que não se define pertencente ao gênero feminino
nem ao masculino.
Elucida-se que uma dimensão não depende da outra. Não há
uma norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas.
Assim, nem todo homem ou mulher é “naturalmente” heterossexual.
Da mesma forma, aponta-se que é um equívoco pensar que toda pessoa é naturalmente cisgênero. E como as demais pessoas, uma pessoa
trans pode ser bissexual, heterossexual, homossexual ou assexual dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se
atrai afetivossexualmente.
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O Quadro 1 orienta sobre o significado dos termos:
Quadro 1 | Significado dos termos
LÉSBICA
GAY
BISSEXUAL

TRANSEXUAL

QUEER

INTERSEXO
PANSEXUAL
e POLISSEXUAL
KINK
+

Mulher que sente atração afetiva/sexual pelo mesmo gênero.
Homem que sente atração afetiva/sexual pelo mesmo gênero.
Homem ou mulher que sente atração afetiva e sexual sem
distinção de gêneros masculino e feminino.
Pessoa que não se identifica com o gênero atribuído em seu
nascimento, pois a transexualidade não se relaciona com a
orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero.
Travestis também são incluídas neste grupo; porém, apesar
de se identificarem com a identidade feminina, constituem
um terceiro gênero.
Pessoa que transita entre as noções de gênero, como é o
caso das drag queens.
A teoria queer defende que a orientação sexual e a identidade de gênero não são resultado da funcionalidade biológica, mas de uma construção social.
Pessoa que não se encaixa nas definições tradicionais de
“sexo masculino” ou “sexo feminino”.
Pansexual é a pessoa que sente atração independentemente do gênero da pessoa.
Polissexual é a pessoa que sente atração por vários gêneros, mas não todos.
Termo atribuído ao significado de fetiche, ou seja, refere-se a
pessoas que sentem fetiches.
Termo utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

LGBTfobia
A “LGBTfobia” é um termo utilizado para especificar a violência
exercida contra a população LGBTQIA+ em razão de sua identidade
de gênero ou orientação sexual. Esse termo foi criado para designar
as intolerâncias específicas que sofrem, com o objetivo de dar visibilidade às discussões de violação de direitos a que estão sujeitas
essas pessoas.
Embora não exista, atualmente, no Brasil uma lei que criminalize
a homofobia e a transfobia, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 13 de junho de 2019, que a “discriminação por orientação
sexual e identidade de gênero” passe a ser considerada crime. Os
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ministros reconheceram que há uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema, e ante tal omissão, determinaram que a
conduta passe a ser punida pela Lei no 7.716, de 05 de janeiro de 1989
– Lei de Racismo, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional”.
O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP-12)
reitera seu compromisso social e político com os Direitos Humanos e
informa que continuará zelando pela fiel observância de práticas técnicas e éticas da profissão, visando ao respeito às orientações sexuais
e à identidade de gênero na luta contra argumentos que violem os direitos básicos atinentes ao respeito e à liberdade de expressão, contra
violência, desigualdade e preconceitos.
Por meio da Resolução CFP no 1/99 como base para a atuação
profissional técnica e ética considerando que a(o) psicóloga(o) é constantemente interpelada(o) por questões ligadas à sexualidade, independentemente da área em que atua e que a sexualidade faz parte da
identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade,
visto que a homossexualidade não se constitui como doença, distúrbio
nem perversão. Entende-se que a violência e suas múltiplas derivações
sobre relações de gênero interliga de forma estrutural socioculturalmente às práticas sexuais desviantes; por isso, a Psicologia e a(o) profissional da área podem e devem contribuir com seu conhecimento
para entender as questões de sexualidade e gênero, conduzindo as
discussões para evitar preconceitos, estigmatizações e discriminações,
sem que seja um posicionamento que vete o artigo desta resolução
CFP no 1/99 e da resolução CFP no 8/2020:
Art. 1o. Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão
notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e o bem-estar das pessoas e da humanidade.
Art. 2o. Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para
uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas.
Art. 3o. os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados.
Parágrafo único – Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades.
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Art. 4o. Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de
modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos
homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica
(CFP, 1999).

A(O) profissional de Psicologia que atuar sobre a perspectiva da
identidade de gênero, deverá também se pautar sobre a resolução
CFP no 1/2018 que trata das normas de atuação em relação às pessoas
transexuais e travestis, reforçando o posicionamento de que a(o) psicóloga(o) deve contribuir com conhecimento e reflexão à eliminação da transfobia e de preconceitos, e lhe é vedado exercer ação que favoreça o preconceito e a discriminação, não podendo se omitir nem ser conivente com
essas práticas de violência.
Logo, por conhecer as resoluções e normativas que regem a conduta
profissional no atendimento à população LGBTQIA+, é de extrema importância que a(o) psicóloga(o) promova o acolhimento e o entendimento
acerca da forma como a violência é experienciada pela pessoa, como impacta sua saúde psicológica e a forma como irá conduzir a própria vida.
Levando em consideração as violências como propulsoras e causadoras de múltiplos prejuízos, cabe esclarecer que os homicídios contra as
pessoas trans comumente possuem traços de violência brutal. Segundo o
Trans Muderer Monitoring (2009), entre 2008 a 2019, 38% dos homicídios
de pessoas trans foram cometidos por tiro; 20% por esfaqueamento, e 10%
por espancamento. A falta de amparo possivelmente é causadora de uma
série de prejuízos físicos e emocionais, sobretudo pela estigmatização e
falta de uma rede de apoio; assim, pessoas trans estão mais propensas a
sintomas que causam prejuízo a si e a suas famílias ou, ainda, a praticar atos
consumados de violência contra a própria vida.
Entende-se, diante do que foi exposto, que é fundamental a aproximação com a rede de apoio para que sejam elaboradas estratégias de
reconstrução da identidade e da história das pessoas trans.
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O PAPEL DA(O)
PSICÓLOGA(O) FRENTE
ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO

Importa destacar que a Psicologia possui compromisso social
com a promoção de saúde e qualidade de vida das pessoas e com a
eliminação de quaisquer formas de violência, discriminação, crueldade
e opressão – princípios fundamentais do Código de Ética do Profissional de Psicologia (CEPP). Isso posto, a Psicologia pode atuar na direção
do combate à violência doméstica e de gênero se trabalhar com as
mulheres (cis e transgênero) estratégias de fortalecimento da autonomia sob vários aspectos. Para tanto, é fundamental que, “[...] a partir da
fala da pessoa atendida, sua história de vida seja acolhida, permitindo
à(ao) psicóloga(o) identificar situações de vulnerabilidade e risco” (CFP,
2005). Esta conduta é muito importante para planejar o atendimento
e definir as etapas necessárias para cada caso, a fim de ressignificar as
situações de vulnerabilidade, bem como apresentar e fortalecer fatores
de proteção, em direção ao que estipula a Resolução CFP no 8/2020,
em seu artigo 3o, § 1o: “A psicóloga e o psicólogo colaborarão para criar,
articular e fortalecer redes de apoio social, familiar e de enfrentamento
à violência de gênero no respectivo território de exercício profissional”
(CFP, 2020b).

Ressaltam-se os seguintes aspectos que são preponderantes na
atuação da(o) psicóloga(o) clínico ou assistencial de pessoas em situação de violações de direitos, sendo alguns de importante entendimento para o exercício profissional:
1. características individuais;
2. rede de apoio afetivo transmitido por pessoas da família ou
da rede social;
3. apoio social da rede, representado por pessoas, serviços ou
instituições da comunidade com quem o sujeito pode contar
– recursos materiais ou humanos que atuam como suporte
ou fator de proteção social. O vínculo de transferência insere-se justamente neste terceiro aspecto, e pode ser fundamental como fator de proteção.
A(O) profissional da Psicologia é uma(um) agente transformadora(or) com compromisso social, que objetiva segurança, fluxo,
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vínculo, sigilo ético, mas que também é parte de uma rede, independentemente do local onde atua. Assim, essa atuação deve propiciar a elaboração da violência sofrida, sendo esta compreendida
como elaboração em um contexto de desenvolvimento de sintomas, queixas e possibilitando que o indivíduo desenvolva o entendimento sobre os pressupostos vividos que são atravessados como
violências físicas, psicológicas e/ou negligência, para que seus danos não sejam potencializados e possam ser readaptados por meio
de construções de alternativas, as quais assegurem autonomia e
segurança à vítima, principalmente em situações de risco iminente.
E, em casos de violência sexual, por exemplo, o atendimento deve
possibilitar a reflexão desta como uma violação do direto à vivência
digna da própria sexualidade.
Deve-se considerar, ainda, que à Psicologia, enquanto caráter
clínico e social, não cabe investigação e/ou julgamento da veracidade dos fatos, importando tão somente a percepção da pessoa atendida acerca da violência sofrida e os riscos aos quais ela e pessoas
próximas a ela possam estar expostas. Vale a ressalva de que a Psicologia pericial ou investigativa, no contexto forense e da segurança
pública, contribui com a investigação dos fatos no sentido de elucidar os fenômenos psicológicos presentes. Assim, entende-se como
função para as(os) psicólogas(os) a escuta atenta e imparcial do relato
trazido sem reforçar estereótipos.
Ademais, é preciso manter em mente que tanto a mudança
quanto a tomada de decisão decorrem de “um longo processo de
reflexão e elaboração”, as quais ocorrem no “tempo próprio” de cada
indivíduo – aspectos de introspecção e ressignificação são fundamentais no contexto das violências.
Dessa maneira, o(s) atendimento(s) deve(m) suceder sem manifestações de julgamento, conforme esclarece a Resolução CFP
no 8/2020:
Art. 4o. Em relação à mulher, seja ela cisgênero, transexual ou travesti,
e à pessoa com expressões não binárias de gênero, dentre outras,
considerados os aspectos de raça, etnia, orientação sexual, deficiência, a psicóloga e o psicólogo contribuirão para não intensificar processos de medicalização, patologização, discriminação, estigmatização;
II – não usar instrumentos, métodos, técnicas psicológicas que criem,
mantenham, acentuam estereótipos.
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III – não desenvolver culturas institucionais discriminatórias, assediadoras, violentas;
IV – não legitimar ou reforçar preconceitos;
V – não favorecer patologização e revitimizações; e
VI – não prejudicar a autonomia delas (CFP, 2020b).

Essas informações devem ser vistas como ponto de partida no
contexto dos atendimentos presenciais e/ou por meio das tecnologias
de informação e comunicação (TICs) em caráter emergencial devido
à situação de pandemia causada pelo SARS-CoV-2, segundo orienta a
resolução CFP no 4/2020 (CFP, 2020a).
O Conselho Federal de Psicologia flexibilizou, através do cadastramento no e-Psi, que as(os) profissionais de Psicologia possam iniciar o trabalho remoto. O atendimento psicológico a distância já estava regulamentado antes do contexto da pandemia, exigindo que a(o)
psicóloga(o) tenha cuidado redobrado com o sigilo ético, padrões de
atendimento e competências éticas, com preocupações como a relação terapêutica on-line e confidencialidade.
Os serviços psicológicos ofertados de forma remota ocorrem por
intermédio de meios síncronos – ou seja, um movimento em que terapeuta e paciente estão dialogando simultaneamente (videoconferência, audioconferência, chat e telefone) – ou assíncronos – quando terapeuta e paciente não estão dialogando simultaneamente, havendo
espaçamento de tempo entre a fala e escuta (e-mail e/ou SMS).
A efetividade dos atendimentos remotos por meio das TICs é permeada por incontáveis estudos que foram abordados em um evento
realizado pelo CRP-12 com convidada especializada em atendimento psicológico on-line, o qual dá um pressuposto didático sobre
o impacto das práticas remotas semelhantes aos atendimentos presenciais, configurando-se como uma forma de ampliação do trabalho
da(o) psicóloga(o) com uma margem de eficácia positiva quanto aos
vínculos entre paciente e terapeuta que altera no serviço remoto, sendo atravessadas por similaridade na empatia, desinibição, simetria e
linguagem corporal, tornando as TICs uma ferramenta que aproxima
terapeuta e paciente.
Porém, existem alguns aspectos que precisam ser definidos para
que os atendimentos remotos tenham uma eficácia positiva. São fundamentais o acesso mediante internet de qualidade e a recomendação
de que terapeuta e paciente estejam em um espaço seguro e tranquilo, silencioso e/ou que fones de ouvido sejam usados.
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Em iminências a situações de crise, urgência e emergência, para
a eficácia dos atendimentos remotos que envolvem esse contexto,
é necessário que a(o) profissional psicóloga(o) tenha entendimento
da rede de apoio institucional e de encaminhamento quando necessário. Ao fim deste caderno, está especificado um pouco acerca
da amplitude de rede assistencial e de saúde que podem ser meios
orientativos ao exercício profissional; no entanto, é preciso que a(o)
profissional de Psicologia tenha acesso à rede municipal na sua localidade de atuação na prática.
Em todos os casos, sejam por atendimento remoto e/ou presencial, a(o) profissional deve evitar maior sofrimento (revitimização)
da vítima e elaborar a escuta qualificada de forma sistemática sobre o
caso, em um único momento e/ou se for um processo que vai sendo
elaborado o entendimento da violência, é importante que seja intensificado o papel de acolhimento e escuta. Além disso, continuamente
e detalhadamente, é essencial a elaboração do prontuário sobre a
obrigatoriedade dos registros documentais decorrente da prestação
dos serviços psicológicos que servem de orientação e regulamentação na resolução CFP no 1/2009, com as informações e os dados
obtidos acerca da história e da situação ocorrida, eventuais encaminhamentos da e para a assistência de saúde, visto que as informações
podem ser solicitadas pelos órgãos judiciais.
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NORMATIVAS QUE EMBASAM A
ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SITUAÇÕES
DE VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES

Para prestar um atendimento com qualidade técnica e ética, é
imprescindível que a(o) psicóloga(o) se mantenha atualizada(o) quanto às normativas que regulamentam seu exercício profissional.
Elencamos, a seguir, as principais normativas em vigor relativas à
proteção de mulheres em situações de violações de direitos:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL – com objetivo de que seja dada a interpretação conforme a Constituição aos arts. 23, Inciso II, e 25, caput
e parágrafo único, do Código Penal (CP), Decreto-Lei no 2.848, de 03
outubro de 1941, a fim de afastar a tese jurídica da legítima defesa da
honra pelo autor de feminicídio e se fixar entendimento acerca da soberania dos veredictos em plenária de júri.
LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975 – Versa sobre o
dever de as(os) profissionais da saúde de comunicarem à autoridade
sanitária local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de doenças constantes em relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para
cada Unidade da Federação, a ser atualizada periodicamente.
LEI No 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 (Lei Maria da Penha)
– Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher.
LEI No 13.827, DE 13 DE MAIO DE 2019 – Altera a Lei no
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) para autorizar, nas hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência à mulher em
situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes.
LEI NO 13.104, DE 09 DE MARÇO DE 2015 – Altera o artigo 121 do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), para prever o
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o artigo 1o da Lei no 8.072/1990, para incluir o feminicídio no rol
dos crimes hediondos.
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LEI No 12.845, DE 1o DE AGOSTO DE 2013 – Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.
LEI No 13.718, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 – Altera o Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar pública
incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade
sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de
aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento
de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo
do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
LEI No 14.022, DE 07 DE JULHO DE 2020 – Altera a Lei no 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento
à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à
violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Alguns pontos importantes dessa lei:
• estabelece serviços de atenção como essenciais;
• possibilita que registros de ocorrência sejam realizados por
meio eletrônico;
• garante o atendimento presencial;
• determina que os órgãos de segurança pública deverão disponibilizar canais de comunicação que garantam interação
simultânea.
RESOLUÇÃO CFP No 8/2020 – Estabelece normas de exercício
profissional da psicologia em relação às violências de gênero.
NOTA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: CASOS PARA A QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL. CFP, 29 NOV. 2016.
LEI No 10.778, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003 – Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, de casos de violência contra
a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.
PORTARIA No 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 – Define
a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e
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eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados
em todo o território nacional.
LEI No 13.931, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 – Altera a Lei no
10.778, de 24 de novembro de 2003, para dispor sobre a notificação
compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher.
Art. 1o. Constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados.
§ 4o – Os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher referidos no caput deste artigo serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências cabíveis e para fins estatísticos (BRASIL, 2019b).

PORTARIA MS/GM No 2.282, de 27 de agosto de 2020 (revogada).
Dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em Lei no âmbito do SUS. Aborto
legal – gestação oferece risco de vida à mulher, ou quando o feto sofre
de anencefalia (sendo esta última baseada na decisão do STF de 2012).
PORTARIA No 1.508, DE 1o DE SETEMBRO DE 2005 – Dispõe sobre o Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com a nota do Conselho Federal de Psicologia sobre os procedimentos de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do SUS:
• A Portaria no 1.508 reforçava a dispensabilidade de boletim de
ocorrência policial para o acesso ao procedimento de interrupção de gestação; entretanto, a portaria em vigor obriga a notificação à autoridade policial pelos profissionais da saúde ou
responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolherem
gestante em decorrência de violência sexual;
• A portaria anterior definia a obrigatoriedade do exame de ultrassonografia obstétrica para verificação da idade gestacional,
a fim de validar a data de ocorrência da violência. Na atual, acrescentou-se que a equipe médica deverá oferecer a possibilidade
de visualização do feto ou embrião durante o procedimento;
• A Portaria no 1.508 exigia prestar informação à gestante sobre
os desconfortos e riscos do procedimento de abortamento
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à sua saúde. A portaria atual, no entanto, acrescenta dados
sobre riscos que devem ser informados em discordância com
evidências científicas.
A Resolução CFP no 8/2020 aqui apresentada faz menção no artigo 4o sobre:
I – a não intensificação de processos de medicalização, patologização,
discriminação, estigmatização;
II – não usar instrumentos, métodos, técnicas psicológicas que criem,
mantenham, e acentuam estereótipos;
III – não desenvolver culturas institucionais discriminatórias, assediadoras, violentas;
IV – não legitimar ou reforçar preconceitos;
V – não favorecer patologização e vitimização; e
VI – não prejudicar a autonomia delas (CFP, 2020b).

De acordo com essa resolução e a nota de interrupção da gravidez, o
ambiente de saúde, seja público ou privado, é o primeiro espaço no qual a vítima de violência sexual busca cuidados na saúde física e emocional. A referida
nota reforça, ainda, que os serviços de assistência à saúde devem ser garantidos com eficácia e urgência, prestando apoio e orientação para a denúncia da
situação e do agressor para a autoridade de segurança pública; contudo, deve
ser garantido o direito de segurança e integridade física e emocional.
A antiga portaria entrava em choque com o código de ética da(o) profissional psicóloga(o), pois violava os direitos de sigilo e confidencialidade, além de
expor a vítima, fato que poderia causar revitimização, ou seja, uma segunda violência, expondo a sua dignidade humana e violando os direitos de intimidade e
saúde. Com a preservação de ser “uma escolha”, a vítima de violência sexual optará
ou não pelo serviço ofertado de visualizar o feto ou embrião por meio de ultrassonografia; afinal, essa gestação é entendida como a concretização de um estupro. Dessa forma, proporciona-se à mulher ou menina que sofreu a violência ter
autonomia sobre esse momento, preservando resquícios de saúde emocional e
favorecendo a elaboração da violência sem resultar em danos morais e psíquicos.
O CFP e o CRP-12 defendem a oferta de serviço de saúde e assistência a mulheres e meninas, com atendimento humanizado, por meio do qual
se promova cuidado, proteção e acesso ao serviço de interrupção gestacional segura previsto em casos de violência sexual; assim, as vítimas terão um
abortamento seguro, diminuindo o risco de morte materna e/ou de desenvolvimento de mais agravos emocionais.
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NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA

Como o próprio nome diz, quando a(o) profissional de Psicologia
tem conhecimento ou percebe indícios de violência de gênero é obrigatório12 que notifique o caso à Vigilância Epidemiológica (conforme
estabelecido na Lei no 10.778/2003, alterada pela Lei no 13.931/2019). A
notificação tem fins epidemiológicos e seus dados servem à “construção de perfis” pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), os quais são utilizados na construção de políticas públicas,
como fluxos de atendimento em situações de violência, visando a aprimorar os serviços de acolhimento e desenvolver estratégias para o enfrentamento da violência.
Destaca-se que, embora a ficha de notificação tenha sido elaborada pensando na sua aplicação junto à rede pública, a rede privada
também tem o dever de notificar. Importa ressaltar que muito mais
do que o cumprimento de um mero dever burocrático, a notificação é
fundamental para que o Estado, por meio da vigilância epidemiológica,
possa conhecer a realidade de seu território e planejar ações eficazes
de prevenção e combate à violência, caminhando na direção de sua
erradicação por meio de políticas públicas de saúde e assistência social
adequadas. A atitude de não notificar, além de ser uma infração, pode
ser entendida como uma omissão da(o) profissional no enfrentamento
da violência.

12 São objetos de notificação compulsória: caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/
intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil,
tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as
idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação
as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência,
indígenas e a população LGBTQUIA+.
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COMUNICAÇÃO
EXTERNA

A comunicação externa é um dispositivo que está permeado
pelo procedimento da notificação compulsória e é um protocolo que
deverá ser enviado aos serviços de saúde, sendo um processo que
aciona a rede de proteção à mulher e a segurança pública (Ministério
Público, Delegacia de Polícia e Poder Judiciário).
Casos que envolvam crianças e adolescentes devem ser encaminhados também ao Conselho Tutelar, podendo ocorrer com e
sem o consentimento da pessoa vítima de violência:
• Comunicação externa com o consentimento – quando a
pessoa está impedida de realizar a denúncia e assina um termo de autorização para que a(o) profissional de Psicologia
faça a comunicação.
• Comunicação externa sem o consentimento – configura uma quebra de sigilo profissional que gera preocupação
para a categoria e autarquia, fato que pode vir a provocar
rompimento no vínculo profissional com a mulher vítima de
violência, e isso pode prejudicar o andamento dos processos psicoterapêuticos.
No entanto, o CRP-12, em paralelo à Nota Técnica de orientação
profissional do CFP (2016), entende que a notificação compulsória de
comunicação “externa” deve ser realizada em situações que causem
risco iminente à vida da mulher, sendo respaldada por argumentos
que potencializem a tomada de decisão desta. Nos demais casos,
deve ser feita a notificação compulsória de caráter “interno” (notificação compulsória).
O papel da(o) profissional de Psicologia deve ser direcionado
ao acolhimento, à orientação e ao fortalecimento da independência
e autonomia desta mulher; portanto, somente em situações de “extrema vulnerabilidade” e “risco de vida”, deve-se fazer a comunicação
externa.
Resta esclarecer que se entende a necessidade de notificar todos os tipos de violência (físicas, psicológicas, sexuais, moral e patrimonial), de acordo com a legislação vigente, o que torna isso uma
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obrigatoriedade; então, o não cumprimento transborda a omissão
frente à demanda importante em aspecto nacional. Consideramos favorável a notificação de comunicação externa quando está embasada
em fatores de risco iminente à vida da mulher e/ou da criança e do
adolescente, e em caso de indícios de violência físicas, psicológicas
contra o gênero feminino. Nas demais situações de violência contra
a mulher, deve-se manter o sigilo profissional, realizando os procedimentos pertinentes à notificação compulsória de caráter interno ao
sistema de saúde e obrigatório em âmbito nacional. Cabe lembrar que,
em caso de crianças e/ou adolescentes em situação de violação de
direitos, a ficha deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar.
Além da questão envolvendo a quebra do sigilo, importa refletir sobre os impactos dessa denúncia no processo clínico quanto
ao vínculo terapêutico entre profissional e paciente em questão,
visto que esta tem direito a um local de escuta que a permita pensar
e elaborar sua história, e que a comunicação da denúncia poderá ter
impactos negativos na relação psicóloga(o)-paciente. Portanto, outras estratégias, além da comunicação externa, devem ser avaliadas,
por exemplo, o fortalecimento da autonomia da vítima, para que
ela própria realize a denúncia, e/ou o suporte para que ela acione terceiros que a protegerão. Além disso, importa pensar em articulações
com equipamentos da rede municipal de saúde e assistência social, a fim de criar uma rede de apoio e de proteção.

Notificação Compulsória de caráter interno
Trata-se de uma ficha padronizada que objetiva coletar informações para fomentar políticas públicas, com caráter sigiloso e que fica
restrita ao sistema de saúde. As novidades são que essa notificação
compulsória deverá ser feita mesmo se houver apenas indícios de
violência.

Prazos para encaminhamento da Notificação
Compulsória
Os casos devem ser notificados independentemente do tempo
transcorrido entre a ocorrência da violência e a data em que a(o) psicóloga(o) tomou conhecimento do fato. O prazo para a notificação
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compulsória é semanal, com exceção das violências sexuais e autoprovocadas cujo prazo é de 24 horas.
ATENÇÃO! A violência sexual deve ser comunicada em ATÉ 24
HORAS, devido à necessidade da profilaxia de emergência que
deve ser realizada em até 72 horas.
Ao receber essa ficha, é possível que a Vigilância faça contato
com a vítima para falar dos serviços disponíveis e da importância desse
atendimento de urgência. Recomenda-se que, ao atender caso envolvendo violência sexual ocorrida em período inferior a 72 horas, a(o)
profissional encaminhe essa pessoa a um hospital de referência em
violência sexual, para os devidos cuidados.
A(O) psicóloga(o) deve sempre levar em consideração os aspectos da legislação federal, estadual e, principalmente, o fluxo de notificação municipal, devendo buscar referências junto à Vigilância Epidemiológica do município de atuação/local de ocorrência do fato.

Preocupação da(o) profissional de Psicologia
com a comunicação externa: como se proteger
frente a retaliações
O ideal é que, quando realizar a comunicação externa, a(o) profissional de Psicologia faça uma articulação com os órgãos da rede de
proteção à mulher e/ou poder judiciário, a fim de que sua identificação
fique arquivada em uma pasta sigilosa.
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QUEBRA
DE SIGILO

Acerca da possibilidade de quebra de sigilo profissional para realizar
notificação compulsória, a denúncia, os encaminhamentos e as demais
ações que se façam necessárias, a Resolução CFP no 8/2020 entende e regulamenta que:
Art. 5o. Em relação à possibilidade de quebra de sigilo profissional para
assegurar o menor prejuízo ao exercício da profissão de psicologia,
proceder a notificações compulsórias, depor em juízo e em outros casos previstos pela Lei relacionados à violência de gênero, a psicóloga e
o psicólogo deverão:
I – prestar informações estritamente necessárias de modo a não comprometer a segurança da pessoa que sofreu violência de gênero;
II – considerar impactos da quebra de sigilo a aspectos de vulnerabilidade social da pessoa que sofreu violência de gênero;
III – indicar dados sigilosos apenas em formulários, sistemas e equipamentos de políticas públicas correspondentes que assegurem o sigilo
de informações; e
IV – prestar explicações judiciais mediante padrão de documentos psicológicos estabelecidos pela Resolução CFP no 6, de 19 de março de
2019, conforme o caso (CFP, 2020b).

Para isso, sugerimos que os profissionais de Psicologia tomem
conhecimento da orientação sobre a Resolução CFP no 6/2019 que
trata da elaboração de documentos psicológicos elaborada pelo CRP12, a qual pode ser acessada clicando aqui.
O Código de Ética do Profissional de Psicologia, em seu artigo
10, contempla situações de quebra de sigilo (CFP, 2005). Todavia, essa
normativa de quebra de sigilo é genérica e carece de uma especificação para casos de violências domésticas contra a mulher, levando
em consideração uma demanda contemporânea do nosso país, porque que visa à preservação da vida e à erradicação da violência. Com
isso, o CFP e os CRPs entendem que a quebra do sigilo profissional da
psicóloga e/ou do psicólogo deve estar disposta em casos específicos
de risco de feminicídio, os quais podem ser analisados com base na
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nota técnica de orientação profissional produzida pelo CFP em
2016 (CFP, 2016); entendendo-se, então, que a quebra de sigilo profissional está embasada em aspectos apontados como gravidade
concreta de violência física e/ou psicológica recorrente que incorra
em risco de vida, também aspectos associados a uma passividade da
mulher na dificuldade de romper com a situação da violência ou na
presença de fatores de risco de violência grave ou letal com período
de latência curto entre as agressões; indicativos de transtornos mentais, uso de substâncias psicotrópicas, alcoolismo, problemas com
controle de raiva, impulsividade e irritabilidade, com sintomas maníacos e/ou psicóticos, acesso à arma de fogo, bem com o histórico
de violências graves anteriores do agressor. O CFP demarca que, nas
demais situações, o sigilo deve ser preservado, sendo realizada apenas a notificação compulsória.
Assim, cabe à(ao) profissional refletir sobre a necessidade de
quebrar o sigilo profissional quando as informações que obteve sob
contrato de confidencialidade apresentarem fortes indícios de que a
pessoa diretamente envolvida na situação de risco não esteja apta a
tomar as providências necessárias para proteger sua própria integridade ou a vida de terceiros.
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DENÚNCIA

A realização de denúncia através de boletim de ocorrência é um
direito da mulher, sendo função da(o) psicóloga(o) orientar sobre essa
situação; mas, não deve ser condicionante para a manutenção dos atendimentos psicológicos a obrigatoriedade desta. Entretanto, a(o) psicóloga(o) tem a responsabilidade, considerando a Lei no 13.931/2019,
que constitui o caso de notificação compulsória a obrigatoriedade da
denúncia em caso de indício ou confirmação de violência contra a mulher que é atendida nos serviços de saúde públicos e privados.
O CRP-12 manifestou preocupação acerca dessa determinação,
pois a referida legislação demonstrou incongruência com a Resolução
CFP no 10/2005 – Código de Ética Profissional da(o) psicóloga(o) (CEPP).
Por isso, em meados de março de 2020, as comissões de Orientação e
Fiscalização (COF) em paralelo à Comissão de Direitos Humanos (CDH)
e Comissão Psicologia e Mulheres (CPM) estruturaram uma reunião interdisciplinar com convidadas que atuam em espaços de atendimento
psicológico, assistencial e jurídico para entender os impactos e desdobramentos desta legislação, atualmente em vigência.
A nosso ver, os fluxos a serem organizados em decorrência da
iminente vigência da nova lei dependerão de sua plena coesão com o
artigo 4o, da Lei no 11.340/2006, ao dispor que, na sua interpretação,
serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente,
as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Contudo, percebe-se que a obrigação estabelecida pela
referida lei se mostra difusa na atuação multidisciplinar e, ainda, pode
conduzir a uma interpretação de “atribuição da responsabilidade individual” de cada profissional que atendeu a pessoa em situação e/ou
indício de violência.
A Resolução CFP no 8/2020 estabelece normas de atuação ao
exercício profissional em relação à violência de gênero, a fim de dar
visibilidade a algumas problemáticas ligadas a marcadores de gênero,
raça, classe, etnia, orientação sexual e deficiência. Essa resolução busca
proteger a(o) profissional de Psicologia em relação à obrigatoriedade
da comunicação conforme consta no artigo 5o inciso I, II e III, uma vez
que essa obrigação pode colocar a mulher e/ou a pessoa em risco,
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fragilizando os vínculos e o objetivo do trabalho, podendo comprometer o previsto no artigo 9o do Código de Ética Profissional do Psicólogo
(CFP, 2005), que versa sobre o sigilo e a confidencialidade profissional.

O que acontece após o registro da denúncia?
A denúncia será analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em Direitos Humanos, respeitando as
competências de cada órgão.

Canais de denúncia
Os seguintes canais de denúncia estão disponíveis para que os
profissionais de Psicologia e a sociedade possam elaborar as devidas
solicitações quanto a questões de violências de gênero e doméstica:
Delegacia Virtual – Presta o serviço de autoatendimento no
registro de ocorrências disponível pela Polícia Civil no estado de Santa Catarina via internet, dando a possibilidade ilimitada do tempo, ou
seja, fica aberta 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Esse serviço já estava em vigor para outros tipos de delitos desde março de
2002 e, em meados de 2020, foi implantado o autoatendimento 24
horas para os contextos de violência doméstica, familiar e contra a
mulher, qualquer ação ou omissão baseada na distinção do gênero que cause qualquer tipo de lesão física, sexual, psicológica,
dano moral ou patrimonial.
Acesse aqui o site da Delegacia Virtual
• Site: www.pc.sc.gov.br
• WhatsApp Denúncia: Rede de Apoio on-line
(48) 9 8844-0011 – Mensagem para Polícia Civil via
WhatsApp (os dados são sigilosos e apurados por uma
equipe de policiais).
Disque 100 ou Disque Direitos Humanos – Canal de comunicação da sociedade civil com o poder público, que dá respaldo para
avaliar e dimensionar a violência contra os Direitos Humanos e o sistema de proteção, possibilitando a orientação de dados para a fomen-
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tação de políticas públicas. Entretanto, é um serviço de proteção de
crianças e/ou adolescentes com foco na violência sexual vinculado ao
Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, da SPDCA/SDH. Possui horário de atendimento nos
7 (sete) dias da semana: das 8 às 22 horas (inclusive aos feriados). As denúncias são recebidas, orientadas, registradas e analisadas, para serem
encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização, de
acordo com a competência e as atribuições específicas, mantendo em
sigilo a identidade da pessoa denunciante.

Canais de acesso
•
•
•
•
•

Discagem direta e gratuita do número 100:
Disque 100
Envio de mensagem para o e-mail:
disquedireitoshumanos@sdh.gov.br
Crimes na internet, através do portal:
www.disque100.gov.br
Ouvidoria On-line Clique 100, disponível em:
http://www.humanizaredes.gov.br/ouvidoria-online/
Ligação internacional. Fora do Brasil, através do número:
+55 61 3212-8400

Disque 180 – Considerado o principal serviço que integra a rede
nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, sob amparo da
Lei Maria da Penha. Configura-se como uma central de atendimento à
mulher como utilidade pública gratuita e confidencial na manutenção
do sigilo do denunciante, cujo objetivo é receber denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher,
e orientar as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente,
encaminhando-as para outros serviços quando for necessário.
Disque 190 – Central Regional de Emergência da Polícia Militar
de Santa Catarina (PMSC).
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SERVIÇOS
PÚBLICOS
DISPONÍVEIS

Os serviços públicos disponíveis para encaminhamento, acolhimento, sobre o contexto de proteção e erradicação da violência podem ser definidos de acordo com a realidade de cada município; por
isso, é importante a apropriação de cada realidade municipal e estadual de acordo com a atuação profissional. No entanto, estabelecemos
uma série de serviços públicos que atendem nas mais diversas localidades do estado de Santa Catarina.

Assistência Social
•
•
•
•

Centros de Referência Especializados de Atendimento à Mulher.
Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação
de Violência – CREMV.
CRAS e CREAS.
Instituições de acolhimento.

Saúde
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hospitais de referência para atendimento de violência sexual.
Florianópolis: Maternidade Carmela Dutra, Hospital Nereu Ramos e Hospital Infantil Joana de Gusmão, Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago/Filial EBSERH.
Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência
Sexual (Raivs).
Postos de Saúde (USF) e Unidades Básicas de Saúde.
Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs).
NASF.
Ambulatório de saúde mental (São José).
Núcleos de Prevenção à Violência e Promoção à Saúde.
Vigilância Epidemiológica.
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Organismos Governamentais e Conselhos
•
•

Organismos de Políticas para Mulheres; Crianças e Adolescentes; Idosos; Direitos Humanos ou Desenvolvimento Social.
Conselho dos Direitos das Mulheres.

Segurança
• Instituto Geral de Perícias e Delegacia de Proteção à Criança,
ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso.
• Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher; Criança
e do adolescente; Pessoa idosa; Delegacias de Polícia.
• Polícia Militar/Patrulha Maria da Penha.
• Guarda Municipal/Patrulha Maria da Penha.
• ONGs.
• Sociedade civil organizada.
• Clínica.
Disque 190 – Atendimento Emergencial da Polícia Militar (em situação de flagrante) e divulgar o aplicativo PMSC Cidadão – ferramenta
de apoio ao atendimento de emergência.
Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência (disponível 24 horas). Além de ser um canal para fazer denúncias, é possível pedir orientação jurídica e solicitar encaminhamento
para as redes de enfrentamento à violência e apoio à mulher.
Disque 181 Denúncia – Central de Atendimento para denúncia
de crimes e delitos geridos pela Secretaria de Segurança Pública.
Centros de Referência de Apoio às Mulheres (CRM) do município de residência.
Aplicativo PenhaS – Informações sobre as delegacias da mulher
e conversas de maneira anônima sobre as violências sofridas. Disponível em: <https://azmina.com.br/penhas/>.
ISA.bot – Uma robô programada para informar e acolher casos
de violência doméstica on-line, por meio do Messenger ou Google.
Disponível em: <https://www.isabot.org/>.
Basta chamá-la no inbox do Facebbok >> m.me/chama.isa.bot <<
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ou dizer >>”Ok, Google, falar com Robô ISA” << no Google Assistente.
Mapa do Acolhimento – Assessoria jurídica e atendimento psicológico para mulheres (cis e trans e homens trans) vítimas de violência
e que não possam arcar com os custos dos atendimentos. Disponível
em: <https://www.mapadoacolhimento.org/>.
Campanha Sinal Vermelho, do CNJ e AMB – X na mão (na farmácia) – Campanha de ajuda a vítimas de violência doméstica na pandemia.
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-cnj-lanca-campanha-de-ajuda-a-vitimas-de-violencia-domestica-na-pandemia/>.
Ministério Público – Canal de denúncias envolvendo a violação
de direitos. Disponível em: <https://mpsc.mp.br/atendimento-ao-cidadao/denuncie>.
DPCAMI – Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente,
Mulher e Idoso – Disponível em: <http://www.sds.sc.gov.br/index.
php/conselhos/cedim/delegacias-de-protecao-a-crianca-ao-adolescente-a-mulher-e-ao-idoso>.
Defensoria Pública – Denúncias podem ser realizadas on-line
com interligação imediata com o sistema de Justiça, garantindo mais
efetividade na ação dos órgãos públicos. Disponível em: <http://www.
defensoria.sc.gov.br/index.php/noticias/1701-gapv>.
Ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos – Oferta serviços, disponibiliza áreas com indicadores sobre
violências com base em levantamentos feitos pela Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos, bem como notícias relacionadas com o tema e perguntas frequentes. Disponível em: <https://ouvidoria.mdh.gov.br/portal>.
Centro de Valorização da Vida (CVV) – Oferta acolhimento telefônico em situações de crise urgência e emergência, porém a escuta
não é realizada por profissionais da Psicologia especificamente. Esse
espaço é de escuta qualitativa e de muita eficácia; no entanto, realizada
por voluntários que são capacitados para atender à situação específica,
mas que não realizam um atendimento psicológico em si. Disponível
em: <www.cvv.org.br>.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Diante da invisibilidade das violências de gênero, dificulta-se o seu
mapeamento e a construção de políticas públicas eficazes para erradicá-las.
Considerando a importância de promover discussões sobre a atuação profissional frente às violências de gênero, esse material pretende instrumentalizar e ser base para a capacitação contínua das(os) profissionais que atuam
em diversos espaços de trabalho, sejam estes públicos ou privados, para que
compreendam atravessamentos de toda ordem que os interpelam quando
confrontados com violência de gênero, doméstica, contra mulheres, LGBTQUIA+ e famílias.
Entre os princípios fundamentais da profissão de psicóloga(o), o Código de Ética do exercício profissional da(o) psicóloga(o) entende que é profícua a promoção à saúde e a atuação com responsabilidade social, analisando
histórica e criticamente a realidade social, política, econômica e cultural. Assim, a partir das informações decorrentes da OMS e das orientações que vêm
sendo realizadas à categoria, salientamos que a(o) profissional de Psicologia
tem responsabilidade e ética ao tomar decisões para a atuação profissional,
com base nas orientações do CRP-12 e do CFP ao longo desse período; afinal,
suas funções profissionais contribuem para promover saúde e estabilidade
emocional, principalmente enquanto durar o período equivalente à pandemia decorrente do SARS-CoV-2.
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