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São Paulo, 26 de maio de 2020. 

 

COMUNICADO NUDEM 

 

ASSUNTO: REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.931/2019 

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA NOS CASOS DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

O NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

DAS MULHERES (NUDEM), no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhes são 

conferidas pelos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição da República Federativa do 

Brasil; artigo 103 da Constituição do Estado de São Paulo; artigo 4º, inc. II e XI, da Lei 

Complementar Federal nº. 80/94; artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 988/2006; e 

demais dispositivos pertinentes à espécie; vem expor e manifestar o que segue. 

 

CONSIDERANDO que o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa 

dos Direitos da Mulher (NUDEM) é órgão que compõe a estrutura da DPE/SP, e tem como 

objetivo principal adotar medidas extrajudiciais e judiciais a fim de combater a discriminação 

de gênero sofrida pelas mulheres, bem como assegurar a promoção de seus direitos perante 

a sociedade; 

CONSIDERANDO a aprovação da Lei Federal nº 13.931/2019, que 

alterou a Lei nº 10.778/2003, para dispor sobre a notificação compulsória, nos casos de 

indícios ou confirmação de violência contra a mulher, em serviços de saúde públicos ou 

privados, impondo a obrigatoriedade de comunicação à autoridade policial, no prazo de 24 

horas, para adoção de medidas cabíveis e para fins estatísticos; 

 

CONSIDERANDO que a Convenção Sobre Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher estabelece o direito das mulheres de garantia de 
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ausência de discriminação na esfera de cuidados médicos, cabendo aos Estados Partes a 

adoção de todas as medidas apropriadas para eliminar esta forma de discriminação e 

propiciar condições de igualdade entre homens e mulheres no que se refere ao acesso a 

serviços médicos; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante direito à 

intimidade e a vida privada (art. 5º, X), sendo o direito ao o sigilo profissional (arts. 388, II e 

448, II do Código de Processo Civil, artigo 154 do Código Penal e artigo 207 do Código de 

Processo Penal) desdobramento dos direitos fundamentais acima mencionados; 

 

CONSIDERANDO que o Código de Ética Médica impõe aos 

profissionais médicos a manutenção do sigilo profissional; 

 

CONSIDERANDO que o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência Contra as Mulheres e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres tem como uma de suas diretrizes o respeito à autonomia da mulher e como 

princípio orientador a gestão democrática do atendimento; 

 

CONSIDERANDO que o envio do prontuário médico para autoridades 

policiais, sem autorização da paciente, representaria violação do direito ao sigilo médico; 

 

CONSIDERANDO que a notificação compulsória tem como finalidade 

o encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade para a rede de proteção social, 

bem como objetiva retirar a situação notificada da invisibilidade, permitindo a formulação de 

políticas públicas e utiliza como instrumento a ficha SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 

AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO; 

 

CONSIDERANDO que em outras legislações, como ESTATUTO DO 

IDOSO, já há previsão de obrigatoriedade de comunicação de violência às autoridades e em 
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relação a estas notificações o Ministério da Saúde já recomendou que não fosse enviada para 

as autoridades especificadas pelo Estatuto do Idoso a ficha do SINAN, destacando, ainda, que 

em se tratando de mulheres adultas em situação de violência que sua autonomia em relação 

a denúncia ou não da situação de violência seja preservada; 

 

Isso posto, o NUDEM- a fim de assegurar que o atendimento das 

mulheres, junto ao sistema de Saúde, obedeça aos princípios da dignidade, privacidade, sigilo, 

autonomia/autodeterminação em consonância com estandares e marcos normativos 

internacionais - enviou Nota Técnica ao Ministério da Saúde. 

  

Dentre as recomendações feitas pelo NUDEM ao Ministério da Saúde, 

constam: 

“A) O Ministério da Saúde, por força do art. 16, III, d e VI da Lei Federal 

8080/90, dentro se sua competência de, definir e coordenar a vigilância 

epidemiológica, garanta os direitos de autodeterminação/ autonomia das 

mulheres, de forma, que a comunicação a autoridade policial, com a 

finalidade de instauração de procedimento policial, somente deve ocorrer 

com autorização expressa da mulher;  

B) Que na Recomendação conste, expressamente, que sob nenhum aspecto, 

é possível cogitar que as alterações produzidas pela Lei Federal 13.931/2019 

podem ter como consequência o envio do prontuário médico de mulheres às 

autoridades policiais, sem autorização expressa da mulher atendida ou 

determinação judicial, neste sentido; 

 C) Que na Recomendação, conste, ainda, que não seja enviada às 

autoridades policiais a ficha do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, destacando, ainda, que em se tratando de mulheres adultas em 

situação de violência que sua autonomia em relação a denúncia ou não da 

situação de violência seja preservada;” 
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Em resposta às recomendações mencionadas, o Ministério da Saúde, 

em abril deste ano, afirmou o que: 

 

Destacamos que os aspectos relacionados a privacidade, sigilo, 
autonomia/autodeterminação, presentes nos marcos normativos 
nacionais e internacionais que versam sobre a proteção e 
enfrentamento à violência contra as mulheres, apresentados na 
referia Nota Técnica, também estiveram presentes entre as 
preocupações e considerações analisadas pelo corpo técnico envolvido 
nas discussões da regulamentação. 
  
Desse modo, o Ministério da Saúde tem construído sua compreensão 
sobre a interpretação da nova norma de forma convergente aos 
tópicos conclusivos apresentados pelo Núcleo Especializado de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que dispõem sobre as 
recomendações de não envio do prontuário e ficha de notificação de 
violência às autoridades policiais, bem como da importância da 
autorização da mulher nas situações em que as informações de 
identificação pessoal precisarão ser repassadas às autoridades 
policiais para medidas de proteção emergenciais (grifos nossos). 
 

Permanecemos à disposição. 

 

Paula Sant’Anna Machado De Souza 

Defensora Pública do Estado de São Paulo 

Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres 

 

 

Nálida Coelho Monte 

Defensora Pública do Estado de São Paulo 

Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres 
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