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PERGUNTAS FREQUENTES 

CAMPANHA SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 
 

1. O que fazer se uma mulher apresentar na farmácia o sinal vermelho na 

palma da mão? 

Resposta: 

- O farmacêutico ou atendente da farmácia deve compreender que esse 

sinal significa um pedido silencioso de socorro, que a mulher está so-

frendo violência doméstica, e que não conseguiu outra forma de pedir 

ajuda. 

- Deve manter a calma e agir com discrição – principalmente se a mulher 

estiver acompanhada do agressor –, e telefonar para o número 190 (Polí-

cia Militar).  

- Dizer que é da Farmácia “(nome da farmácia)” e que está com um Sinal 

Vermelho. Informar o endereço da farmácia, responder aos questiona-

mentos que forem feitos (com os dados da vítima) e aguardar a chegada 

da Polícia Militar. 

- Enquanto aguarda, a mulher pode ser encaminhada à Sala de Serviços 

Farmacêuticos, ou outro espaço reservado. 

- Percebendo que a mulher sinaliza que não poderá esperar, o farmacêu-

tico ou atendente da farmácia deverá perguntar se ela quer deixar os da-

dos “para participar de nossa campanha especial”, como normalmente se 

pergunta se o cliente quer participar de uma promoção ou sorteio. Os 

dados mínimos necessários são nome e endereço. Se possível, telefone, 

RG e CPF. 
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- Nesse caso, em que a mulher não pode esperar mas deixa os dados, as-

sim que ela sair da farmácia o farmacêutico ou atendente deverá telefo-

nar para 190 e informar à Polícia Militar: que é da Farmácia “(nome da 

farmácia)”, que uma mulher pediu ajuda usando o Sinal Vermelho, que 

tudo indica que está sofrendo violência doméstica, e informando os da-

dos que ela deixou. O farmacêutico ou atendente da farmácia não preci-

sará guardar esses dados, o que importa é informar os dados da mulher 

ao 190.   

- Logo após a saída da mulher da farmácia – seja porque a Polícia Militar 

chegou, seja porque ela não pôde esperar e foi embora após deixar os 

dados – o farmacêutico ou atendente da farmácia deverá acessar o link 

do Relatório de Atendimento da Campanha Sinal Vermelho (será envia-

do em breve a todas as Coordenadorias). 

- O link do Relatório remeterá a um Formulário Google, com alguns 

campos a serem preenchidos: nome e endereço da farmácia; data e hora; 

se a mulher estava acompanhada de um homem; se a mulher esperou ou 

não; se a mulher deixou os dados; se o caso foi comunicado à Polícia Mi-

litar pelo 190; se há na farmácia local reservado de espera; quanto tempo 

a Polícia demorou a chegar; e espaço para o comunicante reportar algu-

ma informação que entender importante. O comunicante não precisa in-

formar seus próprios dados, nem sequer o nome, precisa apenas identifi-

car a farmácia onde ocorreu o atendimento da mulher. 

     

2. Por que preencher o relatório de atendimento? 

Resposta: 

- Para permitir que o CNJ/AMB e as farmácias participantes possam 

acompanhar a execução da campanha na prática, quantificar o número 

de atendimentos, quando ocorreram, em quais localidades; e também 

tomar conhecimento de possíveis intercorrências e eventuais problemas 

que surgirem, a fim de melhorar o atendimento e aperfeiçoar protocolos. 
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3. O farmacêutico ou atendente servirá como testemunha? 

Resposta: 

- Não. Foram realizadas diversas reuniões com a Polícia Militar (Conse-

lho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpo de 

Bombeiros – CNCG - PM/CBM), Polícia Civil (Conselho Nacional dos 

Chefes de Polícia Civil) e CNMP (Conselho Nacional do Ministério Pú-

blico), no sentido de sensibilizá-los para que o farmacêutico ou atendente 

seja visto apenas como comunicante, como a pessoa que se colocou à 

disposição da vítima para comunicar a ocorrência em seu lugar, já que a 

vítima estava impossibilitada. Dessa forma, evita-se que o farmacêutico 

ou atendente tenha de se ausentar do serviço, e também que seja a todo 

instante conduzido à Delegacia de Polícia, ou mesmo que seja arrolado 

como testemunha de acusação – o que terminaria por esvaziar ou dimi-

nuir a adesão à campanha. Excepcionalmente, poderá ser testemunha 

ocular, numa situação hipotética e improvável de haver uma agressão na 

sua frente, no recinto da farmácia. 

 

4. E se a defesa vier a arrolar o farmacêutico ou atendente como testemu-

nha? 

Resposta: 

- É possível que ocorra, pelo princípio da ampla defesa, porém é bastante 

improvável, até porque o farmacêutico ou atendente foi apenas o comu-

nicante. Para evitar esse tipo de situação, orientamos que os dados da 

mulher sejam repassados no momento da ligação da ocorrência, com ex-

ceção do endereço que deverá ser o da farmácia, na hipótese que ela esti-

ver esperando atendimento no estabelecimento. 

 

5. E se a vítima chegar numa farmácia, mostrar o sinal vermelho, e nin-

guém souber do que se trata? 

Resposta: 
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- É possível que isso ocorra nos primeiros dias após o lançamento, embo-

ra todos os órgãos envolvidos já tenham sido comunicados.É preciso le-

var em consideração que o Brasil é um país de dimensões continentais, 

que possui 5.570 municípios, cuja população se encontra em isolamento 

social desde meados de março de 2020, em plena pandemia de coronaví-

rus. Os órgãos públicos e as empresas privadas estão impossibilitados de 

se reunir, só mantendo contato remoto e por videoconferência, de modo 

que o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Grupo de Trabalho cri-

ado para encontrar soluções emergenciais de proteção às mulheres víti-

mas de violência doméstica, vem fazendo um esforço hercúleo para fazer 

face ao enorme desafio de uma campanha nacional como essa, com toda 

a complexidade envolvida. Um dos maiores desafios é a capilaridade, é 

fazer a campanha chegar ao conhecimento de todas as farmácias do país. 

Todos os órgãos envolvidos foram acionados, públicos e privados, e será 

feita ampla divulgação da campanha, inclusive com orientação às mulhe-

res de que apenas as farmácias que tiverem um cartaz externo informan-

do que fazem parte da Campanha “Sinal Vermelho contra a Violência 

Doméstica” estão, de fato, habilitadas para lhes dar assistência. 

 

6. A campanha é extensiva a serviço de entrega de medicamentos a domi-

cílio? A mulher poderá mostrar o sinal vermelho ao entregador? 

Resposta: 

- Não. Nesse primeiro momento o foco é o atendimento presencial nas 

farmácias, porque sempre terá um farmacêutico que poderá orientar me-

lhor. O protocolo foi desenvolvido para promover acolhimento e prote-

ção da mulher, com acionamento imediato da Polícia Militar, com con-

trole de efetividade e garantia de que ela será atendida. Nada impede 

que, no futuro, a campanha seja ampliada para novas modalidades de 

atendimento. No momento, considerando que existem hoje no Brasil 

muitos serviços e aplicativos de entrega, não haveria tempo hábil para 
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obter a adesão de todas as empresas e providenciar o treinamento de to-

dos os entregadores.  

 

7. Precisamos entrar em contato com as redes e farmácias abrangidas pela 

Abrafarma ou Abrafad?  

  Resposta: 

- Não. A adesão dessas farmácias e redes credenciadas foram feitas via 

CNJ e AMB. A lista de farmácias por unidade da federação está disponí-

vel na pasta compartilhada enviada por e-mail e por whatsapp. Apenas 

as demais farmácias não credenciadas nessas associações, sobretudo as 

localizadas em municípios onde ainda não tem nenhuma farmácia par-

ceira, deverão ser acionadas pelas Coordenadorias. 

 

8. Haverá um passo a passo para auxiliar a Coordenadoria?  

  Resposta: 

- Sim, o passo a passo foi enviado na quinta-feira, dia 28/4/2020 às Co-

ordenadorias (está na pasta do drive compartilhada). Hoje, dia 4/6/2020, 

foi feito uma atualização de acordo com os avanços e melhorias nos pro-

tocolos e tratativas e, também, já está disponível no drive.   

 

9. Podemos repassar o material às farmácias, aos Sindicatos e aos Conse-

lhos Regionais antes do lançamento da Campanha?  

 Resposta: 

- Sim, podem repassar para que elas consigam entender a Campanha e, 

sobretudo, treinar seus atendentes e funcionários, todavia é preciso re-

comendar expressamente que nenhum material poderá ser publicado, se-

ja em rede social, na imprensa ou qualquer outro meio de comunicação 

antes das 14 horas do dia 10/6/2020.  

 

10. Precisamos imprimir o material para encaminhar para cada uma das 

farmácias que aderirem?  
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  Resposta: 

- Não. O material foi feito para que seja encaminhado de forma digital. 

Recomenda-se apenas que as próprias farmácias imprimam os cartazes: 

externo, para ser fixado em uma área visível do estabelecimento, infor-

mando à mulher vítima de violência que aquela farmácia faz parte da 

Campanha e outro interno, para os atendentes e farmacêuticos colocarem 

em uma área reservada de acesso restrito, com orientações sobre os pro-

tocolos. 

 

11. As farmácias que aderiram a Campanha podem colocar suas logos nas 

artes da campanha para divulgação nas suas redes sociais?  

Resposta: 

- Sim, pode incluir a logo no material que foi compartilhado em formato 

aberto (com exceção das cartilhas e do cartaz que estão em formato pdf) 

que só poderá ser publicado após a data do lançamento oficial, dia 

10/6/2020. 

 

12. É possível deixar o material disponível na Página do Tribunal para as 

farmácias que quiserem aderir a Campanha após o lançamento?  

Resposta: 

- Sim, após o lançamento todos os materiais da Campanha, como carti-

lhas, artes, cartazes, termos de adesão, tutoriais estarão disponíveis no si-

te da AMB (amb.com.br/sinalvermelho), sem prejuízo de cada Tribunal 

também destinar um local específico em seu site para isso, que só poderá 

ser aberto ao público após o lançamento da campanha. 

 

13. Após a assinatura do termo de adesão pela farmácia para onde devo 

encaminhá-lo?  

 Resposta: 



 

 7 

- O termo de adesão deve ser encaminhado ao e-mail sinalverme-

lho@amb.com.br e arquivado, também, na Coordenadoria de cada Esta-

do e do DF para controle. 

 

14. Após o lançamento da Campanha haverá algum monitoramento para 

verificar as falhas e acertos dos protocolos?  

 Resposta: 

- Sim, haverá um Comitê específico para monitoramento e aperfeiçoa-

mento da Campanha.  
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