
Cartilha do SUAS para
Fluxo de Atendimento

a Mulheres Vítimas 
de Violência

Objetivo
Esta cartilha tem como objetivo 
apresentar o fluxo de referência 
e contrarreferência efetuado 
pelos serviços socioassistenciais 
da rede de execução direta no 
atendimento a Mulheres e 
Meninas vítimas de violência no 
município de Salvador.

Para a Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a 
mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 2006), podendo acontecer 
em três situações diferentes:

• Na unidade doméstica, ou seja, praticada no espaço da casa, 
envolvendo pessoas com ou sem vínculos familiares, como as 
trabalhadoras domésticas; 

• Entre membros da mesma família, unidos por laços naturais ou 
mesmo por afinidade ou vontade expressa (pai, irmão, padrasto, 
primos, filhos, cunhado, etc.); 

• Em qualquer relação íntima de afeto, isto é, quando o autor da 
violência conviveu com a mulher, mesmo que não tenha morado 
na mesma casa, por exemplo: ex-marido, ex-companheiro, 
ex-namorado, amante, etc.

Conceito de Violência Contra a Mulher
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Formas de 
Violência
• Violência Física – Entendida como qualquer conduta que ofenda a 
integridade ou saúde corporal da mulher;

• Violência Psicológica – É considerada qualquer conduta que cause 
dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento da mulher, vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões;

• Violência Sexual – Trata-se de qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força;

• Violência Patrimonial – Entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados
a satisfazer suas necessidades;

• Violência Moral – É considerada qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.

Dimensões de Cuidado: 
Preventivo e Protetivo

Proteção 
Social Básica

Proteção 
Social Especial

ProteçãoPrevenção

• Desenvolver estratégias 
complementares às ações 
planejadas para prevenir todas 
as formas de violência.

• Fortalecer a autonomia e 
protagonismo na família, na 
comunidade, formando uma rede 
de cuidado e apoio entre elas.

• Atuar de forma 
especializada com foco 
no atendimento dos casos 
evitando a revitimização 
da mulher com garantia 
de agilidade no 
atendimento protetivo.

• Acompanhamento dos 
casos de forma integrada 
com os demais serviços.

• Atuar de forma integrada 
e planejada com os CREAS 
para garantir o 
atendimento correto dos 
casos, evitando a 
revitimização da mulher 
com garantia de agilidade 
no atendimento protetivo.

• Desenvolver ações planejadas 
e complementares às iniciativas 
implementadas pelos CRAS para 
prevenir todas as formas de 
violência e, especialmente, a 
reincidência dos casos.



Fluxos de Referência e Contrarreferência 
Entre os Serviços Socioassistenciais

Proteção Social Básica (PSB):

Cabe aos serviços da PSB garantir as funções preventivas, 
protetivas e proativas nas estratégias de prevenção à violência de 
gênero e proteção à mulher vítima de violência, executando os 
objetivos e ofertas essenciais previstas ao serviço com foco na 
acolhida, convivência e autonomia das mulheres e suas famílias. 
Os serviços são vinculados aos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), responsáveis pela ação articulada no 
território, garantindo a integração entre a Proteção Social Básica 
e Especial.

OBS: Caso a usuária necessite de Acolhimento Institucional, deverá
ser realizado contato com a Central Única de Regulação de Vagas. 



Proteção Social Especial (PSE):

Os serviços da PSE de média complexidade são destinados às 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos 
e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de trabalho 
infantil, entre outras situações de violação dos direitos como a 
violência contra mulher. Os serviços são vinculados aos Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), 
responsáveis pelo atendimento especializado, articulação e 
encaminhamento para o Sistema de Garantia de Direitos e - para 
a Rede de Serviços Especializados de enfrentamento à violência e 
violação de direitos.

• Média Complexidade



Os serviços da PSE de alta complexidade são destinados a 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono 
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, de forma a 
garantir sua proteção integral, incluindo o acolhimento.

• Alta Complexidade



Vigilância Socioassistencial
O Caderno de Orientações da Vigilância 
Socioassistencial da Secretaria Nacional de 
Assistência Social - SNAS traz que “A 
Vigilância Socioassistencial deverá montar 
uma sistemática que permita conhecer os 
eventos de violação de direitos que 
ocorrerem nos territórios”.

A Vigilância Socioterritorial visa construir uma sistemática através da 
implantação da Ficha de Registro de Violência e Violação de Direitos, 
possibilitando ao município analisar as informações pelos territórios, 
quem são essas vítimas que sofreram ou sofrem violência e/ou 
violações de direitos como dados de: idade, sexo, escolaridade, 
renda, raça/cor, gênero, orientação sexual, dentre outros aspectos 
relevantes, além de verificar casos de reincidências e a incidência de 
vítimas que sofrem diversos tipos de violências e violações de 
direitos.

Através dessa leitura o município terá o 
cenário das violências e violações de 
direitos, possibilitando a construção de 
ações da gestão de forma mais direcionada 
e assertiva. 

Ficha de Registro de Violência e Violação de Direitos

Vagas vítimas
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Rede de Serviços 
Especializados
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