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A dura realidade de casos de violência, seja a intrafamiliar ou a doméstica, bem como a
extrafamiliar, um fenômeno que necessariamente precisa ser tratado com toda a nossa dedicação,
levou o município de Curitiba, no ano 2000, a implantar a Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente em Situação de Risco para a Violência.
Desenvolver a Rede de Proteção não signiﬁca somente a construção de novos programas
de prevenção e proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para a violência.
Exige, além disso, uma nova concepção de trabalho que dê ênfase à atuação integrada e
intersetorial, congregando ações de diferentes setores da Prefeitura Municipal de Curitiba e
instituições governamentais e não-governamentais que desenvolvem suas atividades com
crianças e adolescentes e suas famílias.
Trata-se de proceder às mudanças nos padrões culturais da sociedade, rever conceitos
sobre a educação de crianças e adolescentes, papéis da família e do Estado, conceitos de direitos
e deveres, liberdade, autoridade, respeito, dignidade e cidadania.
A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente objetiva prevenir e inibir a violência. Por
isso, além do desenvolvimento de ações de sensibilização, os proﬁssionais devem atuar detectando
situações de risco e agindo sobre elas.
Em seguida, o acompanhamento de cada caso irá contribuir para minimizar reincidências.
Este acompanhamento deve envolver suporte a vítimas e aos autores da violência, a ﬁm de superar
as causas e, igualmente, atenuar as seqüelas.
Para tal, são de forma sistemática e contínua discutidas as estratégias de ação com o
envolvimento de diferentes proﬁssionais de instituições governamentais e não-governamentais:
educadores, médicos, professores, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, dentistas,
enfermeiros, pedagogos, advogados, juízes, promotores, conselheiros tutelares e outros.
A diretriz de potencializar os recursos já existentes com o seu redirecionamento, a
reorganização dos serviços e dos programas e a ênfase dada às práticas inovadoras, fortaleceram
e fomentaram o contínuo trabalho em rede, com a conseqüente otimização dos resultados.
Resultados esses obtidos pelos esforços comuns das ações executadas com dedicação e
competência pela Secretaria Municipal da Educação, pela Secretaria Municipal da Saúde, pela
Fundação de Ação Social, com o apoio do Instituto Municipal de Administração Pública.
Hoje, oito anos depois de ter sido implantada a Rede de Proteção, temos que nos alegrar
diante dos bons frutos obtidos, pois estamos apresentando à nossa Cidade uma forma de trabalho
amadurecida, constantemente aperfeiçoada, participativa e em contínua evolução, como se pode
apreciar nesta terceira edição, revista e atualizada do PROTOCOLO DA REDE DE PROTEÇÃO.

Beto Richa
Prefeito de Curitiba
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A violência contra crianças e adolescentes envolve qualquer ato ou
omissão que prejudique seu desenvolvimento.
Historicamente, a agressão física sempre fez parte da maneira de
educar as crianças. A crença de que tapas, castigos e outras violências são formas de
educar crianças e adolescentes é um fator que contribui para a não-notiﬁcação da
violência e, conseqüentemente, para a sua continuidade. Quando o ciclo de violência
não se rompe, este passa a ser reproduzido de geração em geração.
A maior parte dos casos de violência contra a criança e o adolescente
acontece no espaço do lar. A família, entendida como um ambiente protetor, pode
apresentar relações conﬂituosas e não protetoras, causadas por diversos fatores
sociais, culturais e econômicos.
Para a superação desse problema, faz-se necessário o envolvimento
de todos os setores da sociedade, bem como o compromisso de estimular as relações
saudáveis e não violentas e de promover uma mudança cultural.
Segundo dados da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância,
2006), acidentes e agressões são a principal causa de morte de crianças de 1 a 6 anos
no Brasil. É importante lembrar que muitos desses acidentes podem ser caracterizados
como violência, pois indicam negligência nos cuidados das crianças.
Apesar da diﬁculdade de obtenção de números oﬁciais da violência no
Brasil, pesquisa recente do Ministério da Saúde (2005), indica que cerca de 200 mil
crianças e adolescentes declararam ter sofrido agressão física, sendo que, em 80% dos
casos, os autores eram parentes e conhecidos.
Em Curitiba, de acordo com o Banco de Dados da Rede de Proteção, no
ano de 2006, houve notiﬁcação de 3.390 casos de violência, suspeita ou comprovada,
contra crianças e adolescentes. Destes, 56,2% foram decorrentes de negligência. A
segunda forma de violência mais notiﬁcada foi a física (20,4%), a terceira foi a sexual
(14,3%), a quarta a psicológica (5,9%) e a quinta o abandono (3,3%). Do total de
notiﬁcações, 90% ocorreram no espaço doméstico.
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A

notiﬁcação da violência proporciona visibilidade ao problema,
possibilitando a realização de um diagnóstico da realidade que
pode contribuir para a formulação de políticas públicas de
atendimento. Além disso, os casos inseridos na Rede de Proteção
passam a ter atendimento e acompanhamento constantes, que
podem contribuir na redução das conseqüências da violência,
assim como prevenir novos episódios.

D

essa forma, a Rede de Proteção de Curitiba desenvolve ações de
proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para a
violência, bem como ações preventivas que objetivam o
enfrentamento do problema e contribuem para uma mudança
cultural com relação a essa questão.

1.1. Marcos signiﬁcativos para a história
da Rede de Proteção em Curitiba
No ano de 1998, o IPPUC, em parceria com a Secretaria
Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Criança e Sociedade Paranaense de
Pediatria, pelo Projeto SIPAV (Sistema Integrado para a Prevenção de Acidentes
e Violências), realizou um levantamento no Instituto Médico Legal de Curitiba
(IML), evidenciando um número signiﬁcativo de crianças e adolescentes vítimas
de violência. Foram registrados 1.496 ocorrências de crianças e jovens que
sofreram agressões físicas como lacerações, hematomas, fraturas, traumatismos
cranianos e violência sexual, entre outros agravos físicos e emocionais. Também
foram levantados dados de atendimento pelo SOS Criança no período de 1993 a
1999, que apontaram 19.239 crianças e adolescentes vítimas de violência
doméstica.
Em 1999, o SOS Criança atendeu 2.655 casos. Destes 36%
corresponderam à agressão física e 43% corresponderam a maus-tratos e
abandono.
Nesse mesmo ano, os oito conselhos tutelares de Curitiba
receberam 11.617 denúncias de violação de direitos. Deste total, 41%
representaram violação do direito de convivência familiar e comunitária, 25%
do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, 20% do direito de
liberdade/respeito e dignidade, 11% do direito à vida e à saúde e 03% do direito
à proﬁssionalização e à proteção no trabalho. E os maiores violadores destes
direitos foram familiares (46%).

12

PROTOCOLO DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA A VIOLÊNCIA

Esses números, apesar de sua magnitude, representam apenas uma pequena
parcela da realidade. Estima-se que, a cada 20 situações de violência na infância e na adolescência,
apenas uma é registrada, e que 54% dessas injúrias acontecem em crianças menores de nove
anos, tendo os pais como autores da violência (Manual da Rede de Proteção, 2002).

• 2000

Implantação da Rede de Proteção, com projeto piloto na
Regional do Portão (SME, SMS e SMCr) e posterior incorporação gradativa
de todas as Regionais, por meio de capacitações com os temas O que é a
Rede de Proteção, Sinais de Alerta para a Violência, Sistema de Notiﬁcação
Obrigatória para os proﬁssionais da SMS, SME, SMCr, FAS, FCC, SMEL,
SMU, SMAB e Administração Regional.

• 2001

Organização da Coordenação Municipal, das Coordenações
Regionais e das Redes Locais.

• 2002

Implantação do Programa Mulher de Verdade, pela Secretaria
Municipal da Saúde para o atendimento das vítimas de violência sexual,
pelos hospitais de referência em Curitiba: Hospital Pequeno Príncipe
(atendimentos de vítimas até 12 anos) e Hospital de Clínicas e Hospital
Evangélico (atendimentos de vítimas maiores de 12 anos), estes hospitais
passaram a usar a notiﬁcação obrigatória para as vítimas menores de 18
anos.

• 2003

Oﬁcialização da Rede de Proteção pela Gestão Municipal em
evento público no dia 06 de outubro, no CIETEP.

• 2004

Fortalecimento do trabalho em rede mediante a elaboração do
Manual de Gestão em Rede por proﬁssionais da Coordenação Municipal,
Coordenação Regional e Redes Locais.
Ampliação dos serviços notiﬁcadores, com importante adesão dos
ambulatórios de pronto-atendimento e setores de internação do Hospital
Pequeno Príncipe, Hospital de Clínicas, Hospital Cajuru, Hospital
Evangélico, Maternidade Vitor Ferreira do Amaral e Hospital do
Trabalhador.

• 2005

Inclusão da Rede de Proteção no Plano de Governo Municipal.
Implantação da nona Regional Administrativa (CIC) com a reorganização
de algumas Coordenações Regionais e Redes Locais.

• 2006

Organização do I Seminário Nacional de Experiências na Atenção
à Violência Doméstica e Sexual: Conquistas, desaﬁos e proposições (24 a
26 de maio) e elaboração da Carta de Curitiba.

• 2007

Fortalecimento do sistema de notiﬁcação obrigatório e
implantação formal de um sistema de monitoramento e acompanhamento
das crianças, dos adolescentes notiﬁcados e suas famílias com especial
atenção aos casos de reincidências.
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D

enunciar e notiﬁcar a suspeita ou a conﬁrmação da violência contra
crianças, adolescentes ou portadores de deﬁciência é obrigatório
por lei, ou seja pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo
Código Penal Brasileiro, devendo desencadear uma série de
medidas de proteção, desde a orientação e o acompanhamento
familiar até a intervenção judicial, com afastamento do autor de
violência ou da família agredida quando necessário.

A desinformação aliada ao medo nessas situações faz com que
os proﬁssionais envolvidos não notiﬁquem, permitindo que muitos casos de
violência contra as crianças e os adolescentes permaneçam ocultos e sem
assistência.
Proteger vítimas de violência é uma tarefa que requer
sensibilidade, habilidade e alguns conhecimentos especíﬁcos. Assim, é preciso
estar atento à suspeita de violência contra as crianças e os adolescentes, para
que se possa intervir de maneira direta e eﬁciente.
No entanto, não é suﬁciente identiﬁcar e notiﬁcar a violência,
as ações preventivas são imprescindíveis para evitar e impedir que ela continue.

N

14

ecessariamente, essas crianças, esses adolescentes e sua família
são incluídos na Rede de Proteção, na qual receberão
acompanhamento, monitoramento e encaminhamento aos
serviços, ao Conselho Tutelar e a outras instâncias legais.
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2.1. Quando suspeitar de violência contra crianças e
adolescentes:
Ver capítulo 8 - Sinais de Alerta na página 47 e capítulo 9 - Evidências Médicas
e Odontológicas página 53.

2.2. Quais procedimentos necessários quando há suspeita de
violência contra crianças e adolescentes:
Ver capítulo 10, tópico 10.1 – Procedimentos, página 71.

2.3. Como avaliar o nível de gravidade da violência:
Ver capítulo 10, tópico 10.2 – Avaliação global do nível de gravidade,
página 74.

2.4. Como preencher a ﬁcha de Notiﬁcação Obrigatória:
Ver capítulo 10, tópico 10.4 – Normas para preenchimento da NO, página 81.

2.5. Qual o ﬂuxo de encaminhamentos da Notiﬁcação Obrigatória:
Ver capítulo 10, tópico 10.5 – Fluxos de Encaminhamento, página 89.

2.6. Quais os procedimentos médicos, para vítimas de violência
sexual:
Ver o Anexo 4: Roteiro de Atendimento Clínico às Vítimas de Violência
Sexual, página 142.
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Rede de Proteção é um conjunto de ações integradas e intersetoriais do
Município de Curitiba para prevenir a violência, principalmente a doméstica/intrafamiliar e
sexual, e proteger a criança e o adolescente em situação de risco para a violência.

3.1. Objetivo geral da Rede de Proteção
Contribuir, de forma integrada, para a redução da violência contra a criança e
o adolescente em Curitiba, principalmente no que se refere à violência doméstica/intrafamiliar e
sexual. (Manual da Rede de Proteção, 2002).

3.2. Objetivos especíﬁcos
•

Tornar visível a violência que se pratica contra crianças e adolescentes,
estimulando a notiﬁcação dos casos.

•

Capacitar os proﬁssionais para a percepção da violência e para o
desenvolvimento do trabalho integrado e intersetorial.

•

Oferecer às vítimas, aos autores da violência e às famílias o atendimento
necessário para ajudar na superação das condições geradoras de
violência, bem como das seqüelas dela resultantes.

•

Diminuir a reincidência da violência pelo acompanhamento e
monitoramento dos casos.

•

Desenvolver ações voltadas para a prevenção da violência, com o
envolvimento da comunidade. (Manual da Rede de Proteção, 2002).
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A legislação responsável por disciplinar o sistema de relações jurídicas que
envolviam a criança e o adolescente antes do Estatuto da Criança e do Adolescente era o Código
de Menores, Lei n.º 6.697 de 10-10-1979.
O Código de Menores de 1979 utilizava a denominada doutrina da situação
irregular para o tratamento jurídico à criança e ao adolescente, assim expressa no seu artigo 1.º:
Art. 1.º - Este Código dispõe sobre a assistência, proteção e
vigilância a menores: I – até dezoito anos de idade, que se
encontrem em situação irregular; II – entre dezoito e vinte e um
anos, nos casos expressos em lei.
De acordo com essa doutrina, o sistema jurídico da infância e juventude deveria
incidir sob a esfera dos indivíduos menores de dezoito anos quando estes se encontrassem em
situação irregular. Para os efeitos do artigo 2.º dessa Lei, considerava-se em situação irregular
aquele:
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução
obrigatória, ainda que, eventualmente, em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável de provê-las;
II - vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou
responsável;
III - em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons
costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos
pais ou responsável;
V - com desvio de conduta, em virtude de grave falta de adaptação familiar
ou comunitária;
VI - autor de infração penal.
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Por essa lógica legal, o universo jurídico da criança e do
adolescente teria signiﬁcado para o Direito quando a criança e o adolescente
estivessem vivendo de forma irregular na sociedade.
Contudo, a situação irregular implicava em uma situação de
patologia social de espectro muito grande. Para o Código de Menores pouco
importava se a criança ou o adolescente eram pobres, vítimas de maus-tratos ou
autor de ato infracional, pois em qualquer dessas condições estariam sob a
condição “patológica” de irregularidade.
A doutrina da situação irregular do Código de Menores,
identiﬁcava-se com a denominada etapa tutelar do sistema da infância e da
juventude. A etapa tutelar, por sua vez, era dotada de caráter assistencialista,
na medida em que a autoridade judiciária tinha o poder de decidir, em nome da
criança, o que seria melhor para ela; ao juiz era atribuído um poder discricionário1.
Sob a égide do Código de Menores, a criança e o adolescente eram concebidos
como meros objetos de intervenção jurídica.
A partir de 1985, o movimento de luta pelos direitos da
infância possibilitou a inclusão no texto constitucional de 1988 de princípios
básicos de proteção e garantia aos direitos da infância e da juventude. Buscavase reverter a situação legislativa existente instituindo-se um sistema garantista
em substituição ao tutelar.

C

om a promulgação da Constituição de 1988, o Princípio da Prioridade
Absoluta, contemplado no artigo 227 do texto constitucional,
passa a ser um pilar do novo direito da criança e do adolescente,
que por ﬁm possibilita a criação de uma nova lógica no tratamento
jurídico da infância e da juventude:
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à proﬁssionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração violência,
crueldade e opressão.

M
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as foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8.069 de 1307-1990, à luz da Constituição de 88, sintetizando o pensamento
do legislador constituinte, que rompeu deﬁnitivamente com a
doutrina da situação irregular e inaugurou a denominada doutrina
da proteção integral, prevista expressamente no seu artigo
primeiro.
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A doutrina da proteção integral também tem suas origem e fundamento nos
princípios previstos pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia
Geral das Nações Unidas em novembro de 1989, ratiﬁcada pelo Brasil em setembro de 1990.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da doutrina da proteção integral,
introduz no ordenamento jurídico nacional todo um sistema de garantias e direitos para crianças e
adolescentes consubstanciados em um conjunto de novos referenciais teóricos. Esse novo paradigma
pressupõe a valorização da condição de ser criança e adolescente, pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento, que necessitam crescer de forma sadia, harmoniosa e feliz.
A partir desses novos referenciais, a criança e o adolescente passam a ser
considerados sujeitos de direitos. Dessa forma, a proteção integral surge como um sistema de
normas jurídicas, no qual crianças e adolescentes ﬁguram como titulares de interesses
subordinantes frente à Família, à Sociedade e ao Estado.
O sistema de garantias da doutrina da proteção integral ampara os direitos
fundamentais da criança e do adolescente - direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à
convivência familiar, comunitária e social, à integridade física e psíquica, dentre outros – contra
aqueles que porventura possam violá-los de alguma forma: a Família, a Sociedade e o Estado.
É por esse aspecto que a doutrina da proteção integral rompe com a etapa
tutelar e inaugura uma etapa garantista do sistema da infância e juventude. Garantista, pois,
como a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, cabe à Família, à Sociedade e ao Estado o
dever de garanti-los. Nessa etapa garantista, etapa atual, o juiz não tem poder discricionário1, a
medida deve decidir conforme os interesses da criança e do adolescente.
A proteção é considerada integral por abraçar todo o universo de relações
interpessoais do qual a criança e o adolescente façam parte, além de envolver uma proteção a
todos os aspectos da condição de ser humano (físico, moral, ético, religioso, etc).
Enquanto as políticas públicas no período da doutrina da situação irregular
possuíam caráter meramente assistencialista, concediam ao juiz de menores a ampla esfera de
arbitrariedade e não se preocupavam com uma efetiva alteração do status de situação irregular,
a doutrina da proteção integral revela-se como um sistema de garantias pautado em políticas
públicas preventivas.
As políticas públicas promovidas pelo Estado sob a égide da proteção integral
recebem a incumbência de serem intersetoriais para que possam atingir todas as relações jurídicas
das quais as crianças e os adolescentes sejam sujeitos. São essencialmente três as espécies de
políticas públicas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente:

•

1

Políticas Básicas (prevenção primária), contempladas no artigo 4.º do
ECA: implicam em políticas de atendimento à criança e ao adolescente
para garantia de saúde, alimentação, habitação, educação, esporte,
lazer, proﬁssionalização e cultura.

Poder Discricionário ou discricionariedade é a margem de liberdade de decisão que a lei confere, diante do caso concreto,
que permite a autoridade optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. A adoção de uma
ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, eqüidade, próprios da autoridade, porque
não deﬁnidos explicitamente pelo legislador. (Di Pietro, M. S. Z, in Direito Administrativo, pág 197)
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•

Políticas
Protetivas
(prevenção
secundária),
contempladas nos artigos 23, parágrafo único, 34, 101
e 129 do ECA: dirigidas à criança e ao adolescente em
situação de risco pessoal ou social, cujos direitos
fundamentais reconhecidos por lei foram ameaçados ou
violados. Essas políticas visam promover a orientação,
o apoio e o acompanhamento temporários; o regresso
escolar; o apoio sociofamiliar; as necessidades especiais
de saúde; o atendimento às vítimas de maus-tratos; o
tratamento de drogadição; a renda mínima familiar; a
guarda subsidiada e o abrigo. As políticas protetivas
são de competência do Poder Judiciário e dos Conselhos
Tutelares.

•

Políticas Socioeducativas (prevenção terciária),
contempladas nos artigos 112 e 129 do ECA: estas
políticas implicam na responsabilização do adolescente
em conﬂito com a lei, por meio da aplicação de uma
medida socioeducativa (advertência, obrigação de
reparar o dano, prestação de serviços à comunidade,
liberdade assistida, semiliberdade e internação). A
competência da aplicação desta sanção é exclusiva do
Poder Judiciário.

Desta forma, o Estado tem papel relevante no sistema da
infância e juventude pelo dever de promover políticas públicas em todos os
níveis. A ausência dessas políticas signiﬁca a privação à criança e ao adolescente
dos mais diversos direitos como saúde, educação e alimentação, por exemplo.
Se é verdade que a Família, a Sociedade e o Estado devem
garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, de outro lado é
verdade que também são eles os violadores desses direitos em determinadas
ocasiões.
Por isso, a Família, a Sociedade e o Estado compõem um conjunto
no qual cabe a cada um ﬁscalizar o papel que o outro desempenha para a garantia
da integralidade dos direitos da criança e do adolescente previstos em lei.
Assim, o atual Direito da Infância e Juventude, resguardado
pela doutrina da proteção integral, insere a criança e o adolescente no
ordenamento jurídico como titulares de direitos e de garantias fundamentais e
oferece mecanismos jurídicos para que esses direitos sejam totalmente
protegidos pela Família, Sociedade e Estado.
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5.1. Introdução
Este estudo teve início no ano 2004, sendo fruto de um processo para clariﬁcar
e conscientizar sobre a metodologia de gestão em rede, uma vez que essa ação estava organizada
com a intenção verdadeira de formar de uma rede de atenção a crianças e adolescentes em risco
para violência, e não apenas de ser nominada de “rede”.
Os passos para a sistematização do processo foram, em linhas gerais, os seguintes:

•

Realização de um diagnóstico de gestão, em que foram recolhidas
informações sobre as estratégias de gestão já adotadas pelas redes
locais, coordenações regionais e coordenação municipal.

•

Realização do Seminário de Gestão e Estruturação em Rede, para apresentar,
discutir e aprofundar os processos já adotados e deﬁnir quais as
necessidades e possibilidades de construção futura para melhoria da
Gestão da Rede de Proteção da Cidade de Curitiba. Nesse seminário, foram
determinados os representantes das redes locais, coordenações regionais
e coordenação municipal, os quais compuseram uma comissão que teve
como objetivo sistematizar os principais itens para a escrita do manual.

•

Elaboração conjunta de um manual, o qual gerou discussões de conceitos
e categorias de gestão em rede, bem como a sistematização de processos
que já estavam instituídos, senão em todas, mas em várias etapas da
gestão da Rede de Proteção. Houve também a inclusão de algumas
experiências pontuais, porém signiﬁcativas, que foram incorporadas
como diretrizes para o funcionamento geral.

•

Apresentação dos conteúdos elaborados para a coordenação municipal,
as coordenações regionais e as redes locais com o objetivo de revisar e
complementar o manual.

Esse resultado se deu pelo amadurecimento do processo de Gestão da Rede,
uma construção conjunta, que renovou-se a cada etapa de sua evolução. O engajamento
consciente pelo tema, Gestão em Rede, sustenta esta metodologia para a atenção à Violência
Doméstica e Sexual.
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A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de
Risco para a Violência representa uma grande conquista para a cidade de Curitiba.
Os desaﬁos permanecem na efetividade da atenção pelos setores e na
funcionalidade da ação integrada. Gestão em Rede necessita de soluções
multifacetadas, multipensadas, capazes de resolver problemas complexos. Isso
exige integração e iniciativas conjuntas, eﬁcazes e inovadoras. Requer também
a descoberta de novos paradigmas para a análise da realidade que se apresenta,
bem como para as soluções necessárias.
Em 2006 e 2007, houve uma grande apropriação do Modelo de
Gestão em Rede pelos proﬁssionais que representam a Rede de Proteção. Na
busca de aprimoramento, foi instituído um sistema formal de acompanhamento
e monitoramento dos casos notiﬁcados e foi organizada a comissão executiva da
coordenação municipal, com representantes da SME, SMS, FAS e IMAP, cujo
papel é de articular, organizar e efetivar todas as ações integradas e intersetoriais
da Rede de Proteção.

5.2. Construção do conceito de Gestão
em Rede
Este documento focaliza a metodologia utilizada para a ação
da Rede de Proteção, bem como orienta a prática da gestão em rede.
Podemos aﬁrmar que o tema protagonista da Rede de Proteção
é a Violência Intrafamiliar e o tema coadjuvante é a Metodologia em Rede. Em
2005, o Plano de Governo Municipal contemplou a ampliação da rede para
pessoas em situação de risco, incluindo a mulher e o idoso.
Essa forma de gerenciamento de políticas públicas pressupõe
uma construção consciente, já que a prática histórica e cotidiana está
especialmente voltada para o trabalho setorizado, verticalizado, centralizado e
dependente. Nesse sentido, esse hábito sobrepõe-se ao que se pretende no
desenvolvimento de um trabalho verdadeiramente em rede, que requer um jeito
diferenciado de agir.
O atendimento às famílias que enfrentam situações de
violência doméstica requer vários encaminhamentos conjuntos e, algumas
vezes, necessita de acompanhamentos sistemáticos, os quais devem ser
realizados por diversos setores. A compreensão desse fenômeno, da mesma
forma, deve ocorrer em sua totalidade, é um tema a ser abordado sob diversos
prismas. Constitui, dessa forma, um tema complexo, e exige formas alternativas
para o seu enfrentamento. Conclui-se, portanto, que esse método de gestão em
rede independe de uma escolha apenas teórico-metodológica, e assume um
caráter imperativo de trabalho.
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O movimento social dos últimos anos e a experiência de Curitiba por meio da
“Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para Violência” (implantada
em 2000 e desenvolvida até os dias de hoje) reconhecem o potencial da gestão em rede quanto
ao alcance de atuação mais abrangente, multidisciplinar e orientada por um conjunto de atores
de diversas instituições, que têm o mesmo foco temático, no caso a violência doméstica.
O conceito de rede permite o compartilhamento dos objetivos e procedimentos
que visam à obtenção das interações necessárias com outras instâncias institucionais e a construção
de vínculos horizontais de interdependência e complementaridade. Isso muda a percepção das
instituições como órgãos centrais e hierárquicos e, dessa forma, possibilita o compartilhamento de
responsabilidades e reivindicações por meio de objetivos e compromissos comuns.
Organizar e agir em rede pressupõe a incorporação de algumas características
fundamentais, que, unidas, formam a base para um trabalho efetivo. São elas: ﬂexibilidade,
diversidade, horizontalidade, multiliderança, co-responsabilidade, compartilhamento, autonomia,
sustentabilidade, as quais nos deterão posteriormente.
Uma gestão social entre setores, integrada, multidisciplinar, compartilhada,
necessita de um modelo organizacional ﬂexível, no qual os processos de descentralização e
participação social sejam efetivos e favoreçam as parcerias com a sociedade civil organizada,
tanto para o atendimento emergencial como especialmente para o trabalho preventivo.
Compreende-se que a gestão social se preocupa com as ações de caráter público e que as redes
sociais nada mais são do que um destes canais ou estratégias de enfrentamento das expressões
da questão social numa dada realidade municipal.
Hoje, portanto, uma rede pode ser o resultado do processo de agregação de
várias organizações aﬁns em torno de um interesse comum, seja na prestação de serviços, seja na
produção de bens. Neste caso, dizemos que as unidades operacionais independentes são
‘credenciadas’ e interdependentes com relação aos processos operacionais que compartilham.
(GONÇALVES, apud GUARÁ et al, 1998, p. 13).
Pensar uma rede signiﬁca conceber a idéia de articulação, conexão, vínculos,
ações complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços para
garantir a integralidade da atenção aos segmentos sociais vulneráveis ou em situação de risco
social e pessoal.
Assim, na área de grupos de risco para violência, entende-se a rede como: (...)
conjunto integrado de instituições governamentais, não-governamentais e informais, ações,
informações, proﬁssionais, serviços e programas que priorizem o atendimento integral aos grupos
de risco na realidade local de forma descentralizada e participativa. (HOFFMANN et al, 2000, p. 6)
Nesse sentido, as políticas de setor e focais possibilitam resolver pontualmente
casos isolados, contudo, problemas sociais complexos exigem um padrão organizacional pautado
na intersetorialidade, no compartilhamento, na cooperação e deve, segundo INOJOSA (1998),
ser discutido a partir de quatro aspectos básicos:

•
•
•
•

Mudança de olhar;
Projeto político transformador;
Planejamento e avaliação participativos com base regional;
Atuação em rede de compromisso social.
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5.2.1. Mudança de olhar
A real mudança requer uma abertura com a intenção de
promover verdadeira avaliação da organização pública no sentido de olhar para
o mesmo problema de outra forma, ou seja, um olhar que busque a compreensão
dentro da diversidade.
A organização, conforme seu “quadro referencial,” mantém o
funcionamento verticalizado, piramidal e centralizado, pautado num paradigma
de disjunção e de setorialização.
Então, é importante que exista a superação e a transcendência
para um olhar que seja o da compreensão e da diferenciação e que estabeleça
uma nova perspectiva, a da diversidade.
Assim, em função de seu arranjo estrutural, a organização em
rede favorece a integração horizontal de todos os participantes, como uma
verdadeira malha de intermináveis ﬁos. Despontam, portanto, importantes
características da articulação em rede que contrastam com o modelo piramidal:

•

Surgimento de múltiplos líderes, em contraste com a
ﬁgura do chefe;

•

Autonomia no poder de decisão de todos os integrantes,
uma vez que decidem sobre a própria ação, e não a dos
outros;

•

Igual nível de responsabilidade entre os agentes,
transformando-a em co-responsabilidade;

•

Favorecimento do engajamento consciente de todos
nas ações ao substituir a ação disciplinada e
comandada;

•

Promoção do trabalho em conjunto - ao deslocar para o
primeiro plano a vontade coletiva para a realização de
objetivos aﬁns.

Além da rede social, vale destacar o surgimento e a utilização
de um outro tipo de rede: a rede de informação. Para CASTELLS (1999), “a
interdependência de ação é explicada e explorada como fruto da revolução
tecnológica concentrada nas tecnologias de informação que está remodelando
a base de material da sociedade em ritmo acelerado”. Dessa forma, pode-se
dizer que atualmente há uma rede de informações, ou rede eletrônica, na
sociedade.
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Na área social, essas redes eletrônicas são sistemas de informação que reúnem
bases de dados e criam canais de comunicação e interação entre os agentes participantes de uma
comunidade – as redes sociais – promovendo o trabalho articulado de forma convergente e
complementar.
Tais sistemas constituem um instrumento de enorme importância para
melhorar, potencializar e reproduzir, de forma ampliﬁcada, a implantação, o acompanhamento,
a disseminação e a avaliação de programas de atendimento em redes sociais.
É preciso, então, que sejam implementadas as condições que conduzam uma
experimentação de novas formas de administrar situações complexas, voltando-se o pensamento
e a ação ao foco da complexidade, da diversidade e da comunicação.
Não se trata de homogeneizar o pensamento, uma vez que cada grupo se
conﬁgura de forma singular. Trata-se, sim, de haver uma comunicação autêntica e genuína entre
as especiﬁcidades e as ações de planejar, agir e avaliar conjuntamente, estabelecendo um foco
comum entre elas.

5.2.2. Projeto político transformador
Além de aumentar a efetividade das ações, o trabalho articulado em rede
propicia a troca de experiências e conhecimentos, socializando-os entre os proﬁssionais e as
várias instituições participantes.
Sendo assim, uma política transformadora busca, a partir da análise da situação
real, questionar e estabelecer novos rumos na solução dos problemas sociais, garantindo às
famílias o acesso aos bens e serviços a que têm direito, oferecendo o suporte necessário para que
gradativamente se tornem auto-suﬁcientes.
Pensar em rede, nessa perspectiva, exige sintonia com a realidade local, com a
cultura da organização e com uma sociedade civil forte, organizada e capaz de ser ativa e
participativa no que tange à administração pública.

5.2.3. Planejamento e avaliação participativos e com base
Regional
O planejamento do trabalho em rede implica num processo contínuo, que
valoriza a clareza e a objetividade, resultando uma ação conjunta entre as instituições
participantes, que tem como base o contexto onde se desenvolve.
Dessa forma, esse planejamento, que deve, antes de tudo, ser participativo,
necessita considerar avaliações periódicas com a ﬁnalidade de alimentar o processo, buscando
alternativas que visam tornar mais ágeis e melhores as ações.
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5.2.4. Atuação em rede de compromisso social
Refere-se à articulação existente entre instituições,
organizações e pessoas em torno de uma questão social que envolve
planejamento, execução e avaliação dos resultados dessa integração, bem como
a reorientação da própria prática. No caso da Rede de Proteção, o objeto de
atuação são pessoas em situação de risco para a violência, em que alguns grupos
estão expostos nas relações sociais travadas, seja na família, na comunidade ou
em instituições que freqüentam.
Cria-se, assim, uma co-responsabilidade entre o governo e os
setores organizados em torno de um tema relevante, legítimo, agregador, de
caráter universal, mas que leva em conta características diferentes de cada
regional, as diferentes realidades sócioeconômicas, políticas, culturais e os
modos de ser e de viver das comunidades.
Portanto, não se trata de empregar as mesmas práticas, mas,
a partir das diﬁculdades encontradas e das potencialidades especíﬁcas, elaborar
diagnósticos e fomentar as articulações próprias de cada local.
O objetivo voltado ao compromisso social remete o grupo a
transcender as “clausuras da setorialização”, permite ir adiante das
especiﬁcidades para construir e recriar frente à articulação de saberes e
experiências diversiﬁcadas. Sendo assim, concebe-se um bom serviço à
população, que traz em si um movimento que contém meios para mudanças de
mentalidades no que se refere às necessidades legítimas das pessoas em situação
de risco para a violência.
O potencial preventivo dessa ação em rede pode estar
fundamentado nesse aspecto de construção de uma sociedade mais consciente,
tanto na proposição de políticas públicas para o enfrentamento da violência
quanto, especialmente, num jeito cooperativo de gestão.
Como a Rede em questão não se caracteriza como um novo
serviço, “mas sim uma concepção de trabalho que dá ênfase à atuação integrada
e entre os setores das várias instituições aﬁns”, é importante salientar que cada
instituição mantém as suas especiﬁcidades, a sua autonomia e sua independência.
Dada à complexidade e transversalidade do tema, unem-se para ampliar a sua
capacidade de ação formando, assim, um trabalho horizontalizado na “operação
em rede”, a qual vai formando sua ética própria, mesmo que seja preservada a
verticalidade existente em cada instituição, ou seja, a convivência “exigente”
entre as diferentes especiﬁcidades.
Nesse sentido,a Rede tem uma autonomia que lhe é própria,
que não está acima das instituições, mas entre todas elas, não se restringe a
uma mera composição, mas se propõe à construção de uma nova ação baseada
ou fundamentada em diversas especiﬁcidades.
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5.3. Características da ação em rede

Horizontalidade: Caracteriza-se pela existência de poucos níveis
hierárquicos, partilha de informações e tomada de decisões coletivas. Na Rede de Proteção, essa
característica se apresenta no trabalho conjunto e nivelado das instituições participantes. É
preciso ressaltar que tais instituições pertencem a uma malha vertical, que respeita uma hierarquia
inerente a cada setor. No entanto, os procedimentos e as decisões são transversais a todas as
Secretarias e Instituições envolvidas.

Multiliderança: No trabalho em rede, a liderança deve ser partilhada, todas
as partes integrantes da relação devem ter responsabilidades comuns ou, pelo menos, similares
e compatíveis. Na ação em rede, existem vários líderes e a liderança muda de acordo com a
necessidade e o processo do trabalho. A liderança denota o desempenho ativo de um papel que
mobiliza um esforço coletivo e voluntário organizado para obtenção de metas e objetivos comuns.
Na Rede de Proteção, os articuladores locais, regionais e municipais desempenham papéis de
liderança, mas sempre considerando que as ações e decisões são coletivas.
Co-responsabilidade: Pode ser entendida como co-gestão; caracteriza-se
pela participação de todos nas ações. Todos os integrantes possuem direito a informação,
negociação e participação na tomada de decisão. A co-responsabilidade requer a integração.
Indica a natureza e o grau da incorporação do indivíduo ao grupo, sociedade ou instituição,
expresso na intensidade, categoria e natureza dos contatos que mantém com os demais. A
participação dos indivíduos pode ser ativa ou passiva, no sentido de pensar, agir e sentir em
comum. Todos os membros da Rede de Proteção são ao mesmo tempo responsáveis pelo
funcionamento e pelas ações desenvolvidas, assim como pelas especiﬁcidades do trabalho da
instituição de que fazem parte.
Compartilhamento: de recursos, aprendizados e informações entre as
pessoas e instituições, superando a setorialização e criando uma sinergia entre os atores
envolvidos, além da responsabilidade para com a sociedade.
Autonomia: É a qualidade das organizações estabelecerem com liberdade
suas próprias normas, é o direito e a capacidade efetiva de regulamentar e gerir as ações sob sua
responsabilidade e no interesse da população. Refere-se à responsabilidade de reﬂetir, decidir,
planejar, executar de todos os integrantes, tendo em vista que pressupõe a ação coletiva na qual
cada um é sujeito partícipe e responsável pela sua própria ação.
Diversidade: O termo diz respeito à variedade, dessemelhança, convivência
de idéias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou
ambiente. A idéia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, assim
como pode ser encontrada na intersecção de diferenças e união de contrários.
Sustentabilidade: É um conceito relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Um meio de pessoas expressarem
o seu maior potencial, planejando e agindo de forma a atingir proﬁciência na manutenção de suas
necessidades e ideais. Implica em desenvolvimento continuado e no provimento do melhor para as
pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro indeﬁnido.
Flexibilidade: Caracteriza-se pela elasticidade e agilidade, aceitação de
sugestões e experiências alheias. Aptidão para se aplicar às diversas ocupações e atividades, aos
trabalhos e estudos de natureza diversa. Corresponde ao volúvel, mutável, maleável.
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A violência não é uma e não tem sentido único. Ela é múltipla, porque se
manifesta de formas variadas. De origem latina, o vocábulo “vis” quer dizer força e se refere às
noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro.
Dessa palavra, formou-se, desde a língua latina, o preﬁxo “viol-”, que compõe
diversos vocábulos que implicam força e agressão, tais como o verbo violar, o substantivo violação
e a própria palavra de ampla signiﬁcação: violência.
Violência é, de fato, algo difícil de conceituar com precisão especíﬁca, por isso
mesmo que ela constitui um fenômeno presente na vida cotidiana obviamente irregular e
extremado, cujas manifestações provocam ou são provocadas por uma forte carga emocional de
quem a comete, de quem a sofre e de quem a presencia (MINAYO, 2005).
Em 2002, pela primeira vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS) se
pronunciou em relação à violência de forma mais enfática do que vinha desenvolvendo, quando
apenas classiﬁcava os efeitos desse fenômeno ou realizava análises, fazendo recomendações
esporádicas sobre o assunto.
Em conseqüência, a OMS divulgou o Relatório Mundial sobre a Violência e
Saúde, no qual deﬁne a violência como:

“U

so da força ou do poder real em ameaça, contra si próprio, contra outra
pessoa, ou contra um grupo, ou contra uma comunidade, que resulte ou
tenha qualquer possibilidade de resultar em lesões, morte, dano psicológico,
deﬁciência de desenvolvimento ou privação” (KRUG et al, citado em FIOCRUZ,
2007).
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6.1. Tipos de violência
Violência intrafamiliar

A

violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o
bem-estar, a integridade física ou psicológica ou a liberdade e o
direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família.
Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da
família, incluindo pessoas que passam assumir função parental,
ainda que sem laços de consangüinidade.

O conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao
espaço físico onde a violência ocorre, mas também às relações dentro da
dinâmica familiar.
A violência doméstica difere da violência intrafamiliar por
incluir pessoas que convivem no espaço doméstico mesmo sem função parental.
O conceito de violência intrafamiliar, neste protocolo, será
tratado como fruto e conseqüência das relações humanas no âmbito da família.
Por essa razão, o uso do termo intrafamiliar será utilizado. Na prática, violência
doméstica e violência intrafamiliar se referem ao mesmo problema, ambos os
termos dizem respeito aos conﬂitos familiares transformados em intolerância,
abusos e opressão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
A violência intrafamiliar é um fenômeno universal e tem
muitas manifestações. As mais comuns são as que submetem a mulher, as
crianças e os idosos ao pai, ao marido e ao provedor, ou ainda colocam crianças
e jovens sob o domínio, e não sob a proteção dos adultos.

Violência extrafamiliar

A
32

violência extrafamiliar é toda aquela a que estão sujeitas as crianças e
os adolescentes fora do convívio familiar, sendo praticada por vizinhos,
conhecidos, proﬁssionais de instituições com as quais possuem vínculo
e ou desconhecidos. Como exemplos: a violência sexual, a violência
física (bullying) e o envolvimento com o tráﬁco de drogas, prática em
que eles podem tornar-se usuários e/ou comercializar drogas.
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Violência auto-inﬂigida ou auto-agressão

A

auto-agressão é a violência praticada contra si mesmo, caracterizada pelas
tentativas de suicídio, ou o suicídio, as ideações de se matar e as
automutilações.

Assim como as tentativas de suicídio, são considerados auto-agressão os
comportamentos de risco, quando as crianças e os adolescentes praticam atividades perigosas
ou realizam atividades rotineiras de maneira perigosa, as quais representam ameaças graves à
sua integridade física.

Violência fetal

É

a violência praticada pela gestante contra o feto (gestante drogadita, alcoolista e ou
negligente com o pré-natal, tentativa de aborto e outros).
É ainda quando a gestante sofre alguma forma de violência física por outra pessoa, através
de pontapés, socos na barriga e outras formas de agressões inclusive, a negligência.

6.2. Natureza da violência

A natureza dos atos violentos, também chamados de abusos ou maus-tratos,
pode ser reconhecida em quatro modalidades de expressão, denominadas de violência física,
psicológica, sexual e negligência.
A negligência é a forma mais freqüente de violência e está associada aos
elevados índices de morbimortalidade das crianças e dos adolescentes vitimizados. A compreensão
de negligência envolve aspectos sociais, culturais, regionais e situacionais, que interferem no
que pode ou não ser considerado como negligência.
Os termos violência, abuso e maus-tratos não necessariamente signiﬁcam a
mesma coisa, há várias discussões teóricas a respeito, pois cada um deles carrega uma carga
ideológica e histórica especíﬁca (MINAYO, 2005).
Na Rede de Proteção, o referencial teórico dos conceitos abaixo é o proposto
pelo Ministério da Saúde (2002), Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (2005).
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V

iolência Física: Uso da força física de forma intencional, não acidental,
com o objetivo de ferir, lesar a criança ou adolescente, deixando, ou
não, marcas evidentes no seu corpo. Ela pode se manifestar de várias
formas, como tapas, cintadas, beliscões, chutes, torções, empurrões,
arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações,
mutilações e outros.

V

iolência Psicológica: É toda forma de rejeição, depreciação,
discriminação, desrespeito, cobranças exageradas, punições
humilhantes e utilização da criança ou do adolescente para atender
às necessidades psíquicas de outrem. É toda ação que coloque em
risco ou cause dano à auto-estima, à identidade ou ao
desenvolvimento da criança ou do adolescente.

N

egligência: É toda forma de omissão, ou seja, o não-provimento das
necessidades e cuidados básicos para o desenvolvimento físico,
emocional e social da criança e do adolescente. O abandono e a
privação de cuidados são considerados uma extrema de negligência.

Para a notiﬁcação obrigatória, a Rede de Proteção propõe
quatro modalidades de negligência mais freqüentes, deﬁnidas abaixo.

•

Proteção – São ações e/ou omissões que expõem a
criança ou o adolescente ao risco, prejudicando sua
integridade, seu desenvolvimento e violando seus
direitos fundamentais1.

•

Saúde - Quando a criança ou o adolescente não
recebem as condições para manutenção de sua saúde.
Inclui-se também, nessa categoria situações em que os
pais ou os responsáveis não proporcionam o atendimento
e o cuidado com as necessidades básicas, como higiene,
alimentação, etc.

•

Educação - Quando os pais ou os responsáveis deixam
de efetuar as seguintes ações referentes a crianças e
adolescentes sob sua responsabilidade:

1

Direitos Fundamentais de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: direito à vida, à saúde, à
liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao
esporte e ao lazer, à proﬁssionalização e à proteção no trabalho.
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a) Matricular o ﬁlho na escola;
b) Acompanhar o desenvolvimento escolar de seu(s) ﬁlho(s);
c) Atender à solicitação de encaminhamentos da escola ou Centro de
Educação Infantil para tratamento terapêutico ou outros aﬁns.

•

V

Estrutural - “Aquela que incide sobre a vida das crianças e dos
adolescentes como decorrência de questões estruturais, econômicas e
sociais resultantes das condições de vida fora do controle de sua
família, tornando vulnerável o seu crescimento e desenvolvimento”
MINAYO, (2002).

iolência Sexual: É toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga uma
outra à realização de práticas sexuais, contra a vontade, por meio de força física,
inﬂuência psicológica, uso de armas ou drogas (Código Penal Brasileiro).

•

Assédio Sexual: É a insistência inoportuna com alguém por meio de
com perguntas, propostas, pretensões ou outra forma de abordagem
forçada e não desejada, para obter vantagem sexual.

•

Estupro: É o ato em que ocorre a conjugação carnal, mediante violência
ou grave ameaça. A conjunção carnal ocorre quando há penetração
pênis-vagina.

•

Atentado Violento ao Pudor: Ocorre ao se “constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele
se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal” (Código Penal
Brasileiro, artigo 214). Inclui-se, nesse caso, a penetração pênis-ânus.

•

Pornograﬁa Infantil: “Apresentação, produção, venda, fornecimento,
divulgação e publicação, por qualquer meio de comunicação, inclusive a
rede mundial de computadores (Internet), fotograﬁas ou imagens com
pornograﬁa ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes”
(Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241, alterado pela Lei 10.764,
de 12/11/2003).

•

Exploração Sexual: “Caracteriza-se pela utilização sexual de crianças
e adolescentes com ﬁns comerciais e de lucro, seja levando-os a manter
relações sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos, seja
utilizando-os para a produção de materiais pornográﬁcos como revistas,
ﬁlmes, fotos, vídeos, sites na Internet. São considerados exploradores o
cliente que paga pelos serviços sexuais e os intermediários, seja em
qualquer nível – são aqueles que induzem, facilitam ou obrigam crianças
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e adolescentes a se prostituírem” (Código Penal
Brasileiro, artigo 240).

P
I

edoﬁlia, segundo LAKS E MAIA (2004), é um transtorno psiquiátrico
reconhecido pela Associação Americana de Psiquiatria e pela
Organização Mundial da Saúde e deﬁnida pela Classiﬁcação
Americana de Transtornos Psiquiátricos (DSM IV, 1994) como um
impulso sexual intenso, recorrente, e fantasias que envolvem
atividade sexual com crianças. Sexo com crianças é crime, mas nem
todo infrator é um pedóﬁlo, ele poderá ser um estuprador perverso
ou mesmo um sádico.

ncesto, segundo FORWARD e BUCK, citado por BACKES (1999), “é
qualquer contato abertamente sexual entre pessoas que tenham
um grau de parentesco ou que acreditam tê-lo. Esta deﬁnição inclui
padrasto e madrasta, meio-irmãos, avós por aﬁnidade e até mesmo
amantes que morem junto com o pai ou a mãe, casos eles assumam
o papel de pais. Se a conﬁança especial entre uma criança e um
parente ou ﬁgura do pai e mãe foi violada por qualquer ato de
exploração sexual, trata-se de incesto (...)”.
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A Rede de Proteção de Curitiba está organizada em: Coordenação Municipal,
Coordenação Regional e Redes Locais.

7.1. Coordenação Municipal

A

Coordenação Municipal é organizada de forma colegiada por representantes das
Secretarias Municipais da Educação e da Saúde, do Instituto Municipal de
Administração Pública e da Fundação de Ação Social. As ações integradas
compreendem outras secretarias e órgãos municipais, bem como outras instituições
governamentais e não-governamentais.

7.1.1. Composição
A Coordenação Municipal é composta por um representante titular e um
suplente de cada secretaria ou estrutura equivalente, diretamente envolvidos na execução da
Rede de Proteção.

Órgãos de atuação executiva

•
•
•
•

Secretaria Municipal da Educação;
Secretaria Municipal da Saúde;
Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP.
Fundação de Ação Social – FAS;
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Órgãos de atuação integrada

•
•
•
•
•
•

Secretaria do Governo Municipal;

•

Fundação Cultural de Curitiba;

Secretaria Municipal da Comunicação Social;
Secretaria Municipal do Abastecimento;
Secretaria Municipal da Defesa Social;
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer;
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
– IPPUC.

Órgãos de atuação em parceria
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Cajuru;

•
•

OAB - Comissão da Criança e do Adolescente;

Hospital de Clínicas;
Hospital Evangélico;
Hospital Infantil Pequeno Príncipe;
Hospital do Trabalhador;
Maternidade Vitor Ferreira do Amaral;
Instituto Médico Legal;
ONG - CECOVI;
Sociedade Paranaense de Pediatria;
Conselho Tutelar;
Primeira Vara da Infância e Juventude;
Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente;
Ministério Público;
NUCRIA - Núcleo de Atendimento de Crianças e
Adolescentes Vítimas de Crime;

Outras entidades (universidades, sociedades cientíﬁcas,
terceiro setor e outros).
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7.1.2. Papel da Coordenação Municipal de atuação executiva

A

rticular instituições governamentais e não-governamentais para a efetivação de
ações integradas e intersetoriais no âmbito municipal, a ﬁm de prevenir a violência,
principalmente a doméstica e a sexual, e proteger a criança e o adolescente em
situação de risco para a violência.

7.1.3. Estratégias de ação

•
•

Garantir e fortalecer o trabalho de gestão em rede.

•

Contribuir na elaboração de políticas públicas voltadas para o atendimento
e a prevenção da violência.

•

Realizar o planejamento, a ação e a avaliação dos resultados bem como a
reorientação da própria prática no modelo de gestão em rede.

•

Contribuir com as articulações das Redes Regionais e Locais, respeitando
as diferenças entre os territórios.

•

Divulgar a Rede de Proteção às Crianças e aos Adolescentes em Situação
de Risco para a Violência.

•

Conscientizar entidades, proﬁssionais e a comunidade para a importância
da prevenção da violência e a proteção da criança e do adolescente.

•

No cumprimento das atribuições, zelar pela manutenção dos princípios
éticos e manter adequada postura proﬁssional.

•

Não expor a criança e o adolescente e sua família, bem como não expor
os proﬁssionais atuantes no caso, mantendo o necessário sigilo.

Propiciar a integração e a articulação entre os diversos setores do
município para a garantia dos direitos da criança e do adolescente.

7.1.4. Atribuições

•

Representar a Rede nos demais órgãos da Prefeitura e do Estado, assim
como em outras instâncias.

•

Sistematizar e divulgar as experiências e ações desenvolvidas na Rede de
Proteção.

•

Identiﬁcar, motivar e cooptar novos parceiros para a Rede de Proteção.
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•

Elaborar e viabilizar a reprodução de material –
manuais, protocolos, fôlderes, ﬁchas, formulários e
outros.

•

Monitorar e avaliar o conteúdo do material educativo e
de divulgação, sites, publicações e o conteúdo das
capacitações.

•

Estabelecer ﬂuxos e sistemas de registro e
processamento de informações, mantendo o banco de
dados atualizado, responsabilidade esta do Centro de
Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde.

•

Identiﬁcar problemas estabelecendo propostas relativas
a ﬂuxos e procedimentos.

•

Acompanhar os relatórios quantitativos trimestrais e a
análise qualitativa anual sobre as notiﬁcações
obrigatórias realizadas, elaborados pelo Setor de
Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde.

•

Implementar o sistema de acompanhamento e
monitoramento dos casos da Rede de Proteção por
Coordenação Regional/ Local.

•

Avaliar as planilhas do sistema de acompanhamento e
monitoramento dos casos da Rede de Proteção.

•

Elaborar os relatórios solicitados pelo Conselho Tutelar
e outras instâncias jurídicas.

•

Planejar e executar capacitação continuada no âmbito
municipal.

•

Promover seminários, debates, mesas-redondas para
conhecimento dos integrantes e articulação de serviços
e programas.

•

Participação em eventos, reuniões e trabalho nas
coordenações regionais e locais, de acordo com
cronograma previamente agendado.

•

Participar em eventos, reuniões, campanhas promovidas
por outras instituições.

•

Acompanhar e apoiar as iniciativas de capacitação nos
âmbitos regional e local.

•

Promover reuniões trimestrais com todos os parceiros
municipais

•

Promover uma reunião mensal com todas as
coordenações regionais.

•

Organizar uma reunião semanal com a comissão
executiva.
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7.2. Coordenação Regional
7.2.1. Papel da Coordenação Regional

A

rticular instituições governamentais e não-governamentais para a efetivação das
ações integradas e intersetoriais no âmbito regional e local, a ﬁm de prevenir a
violência, principalmente a doméstica e a sexual, e proteger a criança e o adolescente
em situação de risco para a violência.

7.2.2. Composição
A Coordenação Regional é organizada de forma colegiada por representantes
da Fundação de Ação Social e das Secretarias Municipais da Educação e da Saúde. As ações
integradas compreendem outras secretarias e órgãos municipais, bem como outras instituições
governamentais e não-governamentais.
Será composta por um representante, indicado por sua cheﬁa imediata, do
Núcleo Regional da Educação, da FAS e do Distrito Sanitário (SMS). Deverá ter participado de pelo
menos, uma capacitação/sensibilização da Rede.
Além desses, outros setores poderão compor a Coordenação Regional em ações
integradas, conforme suas especiﬁcidades:

•
•
•
•
•

Fundação Cultural de Curitiba;
Secretaria Municipal da Defesa Social;
Administração Regional – Secretaria do Governo Municipal;
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer;
Demais secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba.

A Coordenação Regional poderá atuar em parceria com:

•
•
•
•
•
•

Conselho Tutelar Regional;
Hospitais;
Escolas Estaduais;
Universidades;
Terceiro setor;
Setor privado.
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7.2.3. Estratégias de ação

•

Garantir e fortalecer o trabalho de gestão em rede nos
âmbitos regional e local.

•

Promover a integração entre as ações dos diferentes
setores da Prefeitura que fazem parte da Rede,
garantindo a relação entre os setores a nível regional e
local;

•

Realizar o planejamento, a ação e a avaliação dos
resultados, bem como a reorientação da própria prática,
no modelo de gestão em rede, nos âmbitos regional e
local;

•

Contribuir com a articulação das Redes Regionais e
Locais, respeitando as diferenças entre os territórios.

•

Divulgar a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente
em Situação de Risco para a Violência nos âmbitos
regional e local.

•

Conscientizar entidades, proﬁssionais e a comunidade
para a importância da prevenção da violência e a
proteção da criança e do adolescente nos âmbitos
regional e local.

•

No cumprimento das atribuições, zelar pela
manutenção dos princípios éticos e de adequada
postura proﬁssional.

•

Não expor a criança e o adolescente e sua família, bem
como não expor os proﬁssionais atuantes no caso,
mantendo o necessário sigilo.

7.2.4. Atribuições
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•

Participar das reuniões com a Coordenação Municipal e
repassar as informações em âmbitos regional e local.
Também informar à Coordenação Municipal as parcerias
estabelecidas e demais ações regionais.

•

Articular com as redes locais e ser o elo entre estas e a
coordenação municipal no processo de prevenção da
violência e de proteção às crianças e aos adolescentes e
suas famílias.

•

Apoiar e fortalecer no âmbito regional as redes locais,
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formadas com os partir dos representantes das unidades que notiﬁcam.

•

Constituir referência para as equipes locais em relação a questões
pertinentes ao funcionamento da Rede de Proteção, como: avanços e
desaﬁos, diﬁculdades, sugestões, encaminhamentos, relatórios e
ﬂuxos.

•

Aﬁnar a comunicação e a interação entre os atores envolvidos (na
regional e entre as redes locais), minimizando as dissonâncias.

•

Estabelecer parcerias com diferentes setores da sociedade, bem como
apoiar iniciativas voltadas à prevenção da violência nos âmbitos regional
e local.

•
•

Organizar os processos de trabalho de forma colegiada.

•

Realizar reuniões periódicas com representantes do colegiado regional,
para intervenção e apoio aos casos da Rede Local.

•

Promover reuniões pelo menos a cada dois meses com os representantes
locais.

•
•

Participar das reuniões das Redes Locais.

•

Organizar capacitações com as Redes Locais nas modalidades de
seminários e palestra, troca de experiências e estudos.

•

Fornecer os blocos de Notiﬁcação Obrigatória, manter controle de saída
e receber as notiﬁcações, revisar seu conteúdo, anotar no Mapa de
Controle, assim como encaminhá-las seguindo os ﬂuxos determinados.

•

Receber as notiﬁcações de outros serviços notiﬁcadores (SAV, Hospitais
e outras unidades notiﬁcadoras de outras regionais), registrar no mapa
de controle e encaminhar para a Rede Local para acompanhamento.

•

Preencher mensalmente
Monitoramento.

•

Promover avaliação mensal de todo o sistema de acompanhamento e
monitoramento.

•

Protocolar todos os encaminhamentos das notiﬁcações e relatórios.
Todos os relatórios elaborados a pedido do Conselho Tutelar, do NUCRIA,
do Ministério Público, do Juizado e outros deverão conter o visto da
cheﬁa da imediata.

Deﬁnir um cronograma de reuniões de forma a garantir a troca de
informações, a discussão e a tomada de decisões coletivas.

Responsabilizar-se pela manutenção do processo de formação das
equipes locais, inclusive pela capacitação de novos proﬁssionais que
iniciem sua atuação na Coordenação Regional e Rede Local.

a

Planilha

de

Acompanhamento
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e

7.3. Rede Local
7.3.1. Papel da Rede Local

A

rticular instituições governamentais e não-governamentais para a
efetivação das ações integradas e intersetoriais no âmbito local, a
ﬁm de prevenir a violência, principalmente a doméstica e a sexual,
e de proteger a criança e o adolescente em situação de risco para a
violência.

7.3.2. Composição
As Redes Locais são compostas por representantes dos serviços
notiﬁcadores (Fundação de Ação Social, Secretarias Municipais da Educação e da
Saúde). As suas ações também integram outras secretarias e órgãos municipais,
bem como outras instituições governamentais e não- governamentais em âmbito
local, ou seja, seguindo o modelo de divisão de território adotado pela PMC.

Consideram-se condições necessárias para participar da
Rede Local:

•
•
•
•

Ser proﬁssional de qualquer equipamento público ou
representante de entidades conveniadas com a
Prefeitura Municipal de Curitiba;
Representar um equipamento que atue com todos os
grupos de risco e que faça parte da Rede de Proteção
como unidade notiﬁcadora;
Ter participado da capacitação da Rede de Proteção;
Estar atuando e ser comprometido com a Rede de
Proteção.

7.3.3. Estratégias de ação

•
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Planejar e executar ações de prevenção da violência e
de proteção da criança e do adolescente e sua família
em situação de risco para a violência.
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•

Avaliar os resultados, bem como reorientar a própria prática no modelo
de gestão em rede.

•

Divulgar constantemente a Rede de Proteção em todas as secretarias,
órgãos e unidades de Atendimento.

•

Estar em contato direto com a comunidade, procurando conhecê-la para
poder analisar e avaliar as situações de risco apresentadas, levando
propostas de serviços, projetos, etc.

•

Articular a participação efetiva das diversas instituições que atendem
crianças e adolescentes e suas famílias na comunidade.

•

Buscar alternativas que melhorem a qualidade de vida das crianças, dos
adolescentes e de suas famílias na comunidade, principalmente daquelas
em situação de risco para a violência.

•

Deﬁnir a abrangência de atuação (papel) de cada representante de
serviço.

•

Articular e promover coletivamente ações preventivas para evitar a
violência.

•

No cumprimento das atribuições, zelar pela manutenção dos princípios
éticos e de adequada conduta proﬁssional.

•

Não expor a criança e o adolescente e sua família, bem como não expor
os proﬁssionais atuantes no caso, mantendo o necessário sigilo.

7.3.4. Atribuições

•
•

Elaborar um Plano de Ação e Avaliação para a Rede Local.

•

Deﬁnir os encaminhamentos e os procedimentos necessários ao caso
notiﬁcado que se encontra na sua área de abrangência, articulando e
monitorando todas essas ações.

•
•
•

Manter a documentação da Rede Local em ordem.

Disponibilizar os serviços e programas de prevenção e proteção para
atendimento das crianças, dos adolescentes e de suas famílias nas
secretarias, nos órgãos e em outros serviços da comunidade que
participam da Rede de Proteção.

Oportunizar momentos de estudo, reﬂexão e troca de experiências.
Promover a discussão dos casos notiﬁcados que necessitam de
acompanhamento. Nessa discussão, o grupo deverá ser composto pelos
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proﬁssionais envolvidos nas ações de proteção ao caso
notiﬁcado, os quais representam as unidades
notiﬁcadoras. Quando o caso for grave, trazendo riscos
para a criança, o adolescente, sua família e/ou o
proﬁssional que o notiﬁcou, o grupo deverá ser o mais
técnico e restrito possível.
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•

Atender a normas relativas ao agente comunitário de
saúde, que tem seu papel bem deﬁnido junto à equipe
de saúde. Não deve participar da discussão dos casos
em acompanhamento e monitoramento da Rede de
Proteção, mas deve estar sensibilizado e alerta para a
questão da violência e participar das ações
preventivas.

•

Promover o cumprimento das exigências legais
concernentes ao Conselho Tutelar, como o órgão que
deve receber todas as notiﬁcações de violência suspeita
ou conﬁrmada contra crianças e adolescentes.

•

Cumprir com a recomendação de que todos os relatórios
elaborados a pedido do Conselho Tutelar, o NUCRIA, o
Ministério Público, o Juizado e outros deverão conter o
visto da cheﬁa imediata antes do seu encaminhamento.

•

Subsidiar a Coordenação Regional com dados mensais
para o preenchimento da Planilha de Acompanhamento
e Monitoramento de sua Rede Local.

•
•

Organizar reuniões mensais.

•

Eleger entre seus membros um responsável pela
articulação pelo período máximo de 1(um) ano,
estabelecendo a forma de rodízio entre os
participantes.

Participar efetivamente de reuniões, encontros e
capacitações referentes à Rede de Proteção.
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A proteção da criança e do adolescente deve nortear todas as ações dos
proﬁssionais que os atendem, quer na área da saúde, da educação ou na social. Para tanto,
torna-se necessária uma mudança do olhar e uma escuta ativa na prática proﬁssional.
Mais do que proteger, o proﬁssional tem como desaﬁo iniciar uma série de
ações que possam prevenir a violência intrafamiliar, isto é, aquela que nasce ou acontece em
decorrência das relações humanas.
O objetivo ﬁnal a ser alcançado é a preservação das relações familiares,
garantindo o crescimento da criança e do adolescente no seu próprio meio, transmitindo-lhes a
segurança necessária (FERREIRA, 2005).
Na maior parte das vezes, a violência intrafamiliar permanece oculta e só pode
ser identiﬁcada a partir de sinais de alerta, com os quais os proﬁssionais precisam estar
familiarizados. As crianças e os adolescentes podem demonstrar de maneiras diferentes que
estão sendo vítimas de alguma violência. Na identiﬁcação de um ou mais sinais de alerta, iniciase o que é denominado a inclusão da criança ou do adolescente na Rede de Proteção. A partir
desse momento, será necessário discutir o caso com outro proﬁssional da equipe e com os
proﬁssionais que compõem a Rede Local.

O

primeiro sinal de alerta que aponta para uma situação de risco para a violência
intrafamiliar é a constatação da diminuição, perda ou ausência de vínculos entre pais
e ﬁlhos, o que demonstra a necessidade de um acompanhamento desta família.

A análise do cenário incentiva o proﬁssional a manter-se atento aos diversos
fatores que envolvem a violência contra crianças e adolescentes. Estudiosos descrevem alguns
padrões e características que se repetem quando ocorre a violência e compõem um diversiﬁcado
conjunto de sinais de alerta que, somados a um cuidadoso histórico levantado com a vítima, com
a sua família e com seus cuidadores, fundamentam o preenchimento da Notiﬁcação Obrigatória
e o seu encaminhamento ao Conselho Tutelar.
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N

o cenário propício à violência, (LYNCH, 1987) descreve que pode
existir crianças que propiciam a violência, famílias que permitem a
violência e adultos que praticam a violência, agregados por crises
precipitadoras de violência e fatores sociológicos.

Criança ou adolescente que sofre a violência
As crianças e os adolescentes que sofrem a violência
demonstram ter a sua auto-estima diminuída. Geralmente são bastante tímidas,
sem iniciativa, com medo de tudo e de todos. Reagem a qualquer estímulo em
sua direção, escondendo-se ou se protegendo.
Quando bebês, podem ter diﬁculdade de ganhar peso,
independente do padrão econômico da família, ou seu baixo ganho de peso e de
altura contrasta com a aparência saudável e bem nutrida do pai ou da mãe.
Essas crianças podem apresentar muitas vezes um
desenvolvimento psicomotor abaixo do esperado para a idade e, na fase escolar,
podem apresentar diﬁculdades de aprendizado.
Em alguns casos, principalmente na idade escolar e na
adolescência, desenvolvem agressividade exagerada ou apresentam sinais de
desenvolvimento sexual precoce, reproduzindo com os colegas e amigos o que
sofrem em casa.
Há condições predisponentes para relações hostis entre pais
ou responsáveis e os ﬁlhos:
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•

Crianças não desejadas, não planejadas e que não foram
aceitas durante a gravidez ou após o nascimento;

•

Crianças com sexo diferente do esperado ou com
características físicas muito diferentes dos pais;

•

Crianças prematuras ou doentes que necessitam de
hospitalização por longos períodos, prejudicando o
vínculo mãe e ﬁlho;

•

Crianças adotadas ou sob guarda por imposição ou
circunstâncias alheias à vontade dos responsáveis;

•

Filhos afastados dos pais, criados por outras pessoas,
ou que passam a maior parte do dia com outra família,
perdendo assim o vínculo com os seus pais;
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•

Filhos de outros relacionamentos, compondo o que hoje é denominado
de família mosaico;

•

Crianças ou adolescentes muito ativos, com diﬁculdades de reconhecer
limites;

•

Crianças ou adolescentes com capacidade intelectual muito diferente
dos responsáveis e adolescentes com perspectivas de vida muito
diferentes dos pais ou responsáveis;

•

Crianças ou adolescentes portadores de doença crônica ou necessidades
especiais.

Família que permite a violência
Muitas famílias aceitam a violência como forma de resolver os conﬂitos e se
apresentam altamente permissivas à adoção de padrões de comportamento agressivo.
Em outras famílias, a violência é uma questão de manutenção do poder, do
controle e manipulação do maior contra o menor, do mais forte sobre o mais fraco, ainda que esse
tipo de comportamento se justiﬁque por boas intenções, como amor e como meio de educação.
Algumas características da família da criança ou do adolescente podem
signiﬁcar sinais de alerta para a possibilidade de que as relações familiares estejam permeadas
por violência:

•
•
•

Família que não aceita o contato e a ajuda dos proﬁssionais;
Família que demonstra pouco ou nenhum vínculo afetivo;
Família que apresenta desinteresse pela saúde e ou pelo desenvolvimento
da criança e do adolescente;

•
•
•

Família com critérios educacionais, morais ou religiosos rígidos;

•

Família conivente ou impotente frente ao comportamento violento dos
responsáveis, vizinhos, parentes ou outras pessoas contra as crianças;

•

Família que sempre considera a violência como um fator isolado,
esquecendo os eventos anteriores que não deixaram seqüelas físicas.

Família com histórico de violência contra a mulher e contra o idoso;
Família que apresenta diﬁculdades econômicas, cujas necessidades
básicas não são atendidas;

PROTOCOLO DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA A VIOLÊNCIA

49

Adulto que pratica a violência
Vários estudos apontam para características comuns entre
adultos que praticam a violência contra crianças e adolescentes que se encontram
sob a sua responsabilidade.
Essas características são consideradas sinais de alerta para os
proﬁssionais que atendem crianças e adolescentes:

•

Adultos com pouca idade, imaturos e com baixa
tolerância à frustração;

•

Adultos que provêm de famílias com história de
violência, muitas vezes maltratados na infância;

•

Adultos autoritários e pouco ﬂexíveis e com
comportamento agressivo velado ou aparente para com
os outros familiares;

•

Adultos pouco tolerantes aos comportamentos e às
ações de cada faixa etária, tanto da criança como do
adolescente;

•

Adultos que alegam problemas como desemprego,
diﬁculdades no trabalho, uso de álcool ou de outras
drogas para justiﬁcar o comportamento agressivo;

•

Adultos com transtornos mentais e mães com depressão
pós-parto.

Uma crise precipitadora
Muitas vezes, a família mantém-se estável e a violência contra
a criança ou o adolescente pode ser deﬂagrada por uma crise precipitadora,
como:
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•
•

Separação e novo casamento;

•
•
•

Desemprego do pai e ou da mãe;

Perda de um dos familiares, considerado suporte da
estrutura familiar;

Doença física ou mental grave do pai ou da mãe;
Situações críticas de natureza econômica.
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Fatores sociológicos
Outros fatores também devem ser considerados como sinais de alerta:

•

Situações sociais adversas, como pobreza extrema, que podem aumentar
as tensões nas relações familiares;

•

Uso de castigos físicos, humilhações, depreciações e a recusa de alimentos
e agasalhos como métodos para a educação de ﬁlhos, por aceitação
cultural e ou religiosa;

•

Situações de isolamento social, com afastamento dos laços comunitários
(transtornos mentais).

Os sinais da violência contra a criança e o adolescente nem sempre são fáceis
de serem reconhecidos nos primeiros estágios. Muitas vezes, os autores da violência usam
inicialmente táticas coercitivas e formas de violência psicológica para controlar sua vítima e
mantê-la em silêncio. Infelizmente, a necessidade do agressor em controlar a vítima pela violência
é crescente, desencadeando um episódio agudo e intenso, com o uso de violência física.
Ainda nessa fase, o agressor pode demonstrar arrependimento, prometendo que
não mais usará da força física, deixando a vítima ainda mais confusa e com sentimento de culpa.
Por esse motivo, muitas mães não denunciam a violência cometida contra seus
ﬁlhos, pois acreditam ter uma parcela de culpa na perda do controle de seus companheiros,
principalmente quando eles se desculpam alegando diﬁculdades no trabalho, ou por terem
“bebido um pouco a mais”.
Dessa forma, a família se torna dependente do agressor, incapacitada de reagir
ou de procurar ajuda, desencadeando episódios de violência mais freqüentes e intensos.

O

s proﬁssionais que atendem crianças e adolescentes e suas famílias devem estar
sensíveis e atentos aos sinais de alerta para iniciar medidas de prevenção e de
proteção precocemente.
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O

s proﬁssionais da saúde, tanto da área médica como da odontológica, têm se
confrontado por inúmeras vezes, com situações suspeitas ao observar sinais,
sintomas ou comportamentos que evidenciam a possibilidade de violência,
principalmente a intrafamiliar. Tais situações atribuem a esses proﬁssionais o
papel de identiﬁcar e enfrentar a violência, ampliando o seu raciocínio clínico
com levantamento de hipóteses diagnósticas (FERREIRA, 2005).

A violência é um fenômeno complexo e de múltiplas causas, tendo suas vítimas
a necessidade de atendimento e a intervenção de diversos proﬁssionais.

A

lgumas características de lesões que se apresentam no momento do exame
clínico podem levar à forte suspeita de uma agressão intencional ou até
mesmo à comprovação deste diagnóstico. Diante dessas características, é
preciso que se afaste a hipótese de outras doenças ou mesmo de acidentes
não provocados. A veriﬁcação cuidadosa de antecedentes da criança, do seu
histórico de desenvolvimento e de aprendizagem, bem como da presença de
doenças hereditárias que favorecem acidentes ou lesões, é um procedimento
necessário para o diagnóstico diferencial.

Com freqüência, crianças apresentam arranhões, cortes e hematomas
resultantes de brincadeiras ou da desatenção durante atividades rotineiras.
A criança e o adolescente têm um comportamento que se deﬁne pela “atividade
frontal”, portanto a parte anterior do corpo é atingida mais freqüentemente em quedas ou em
outros acidentes. Também são encontradas lesões não intencionais nas partes descobertas do
corpo, nas áreas de extensão e extremidades, como a testa, o queixo, os cotovelos, a palma das
mãos, a parte anterior das coxas e pernas.
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O

primeiro passo para o diagnóstico é ouvir a história da própria
criança e ou do adolescente, na ausência dos seus pais ou
responsáveis, quando a suspeita de violência recai sobre estes. Ao
se sentir segura, a vítima consegue contar o que ocorreu. Já nos
casos de abuso sexual ou de violência grave, muitas vezes pode se
manter em silêncio, como uma defesa emocional ou para impedir
que as ameaças que tenha recebido do agressor se concretizem.

9.1. Quando suspeitar de violência
Na presença dos sinais e sintomas relatados a seguir, os
proﬁssionais da saúde deverão incluir no seu prontuário a hipótese diagnóstica
de violência praticada contra crianças e adolescentes.

• Lesões não compatíveis com a idade ou com o
desenvolvimento psicomotor da criança
Relatos de quedas de bebês abaixo de quatro meses, seja do
berço, da cama, do carrinho ou de escadas, são inconsistentes, uma vez que eles
ainda não têm capacidade de rolar ou se arrastar. Da mesma forma, a constatação
de fratura de ossos dos membros inferiores em crianças que não andam.

• Lesões não justiﬁcáveis com o acidente
relatado
A constatação de fratura dos ossos da cabeça, bilateralmente,
não é condizente com relatos de quedas de berço, cama ou cadeiras altas, pois
choque intenso em duas laterais da cabeça ao mesmo tempo é muito raro.

• Lesões bilaterais ou em várias partes do corpo
A constatação de lesões nos dois lados do corpo, na cabeça,
na região frontal e posterior do corpo é fortemente indicativa de violência,
quando são descartadas grandes quedas ou acidentes de trânsito.
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• Lesões que envolvem partes cobertas do corpo (áreas laterais
do corpo, dorso, pescoço, região interna da coxa ou área
genital)
Há necessidade de uma boa descrição do mecanismo que provocou a lesão para
que se justiﬁque como “acidente”, pois partes cobertas do corpo são naturalmente protegidas
por roupa, sendo atingidas em raras situações, como em quedas de bicicleta e de cavalo e
acidentes de trânsito.

• Lesões em estágios diferentes de cicatrização ou cura
A constatação de escoriações, hematomas ou fraturas em diferentes estágios
de cicatrização é altamente indicativa de violências sucessivas e repetitivas.

• História de tratamentos e hospitalizações repetitivos por
“traumas acidentais”
O histórico de diversos atendimentos por lesões repetitivas, descritas no
prontuário como “acidentes”, afastado o diagnóstico de deﬁciência visual, auditiva ou
insensibilidade congênita à dor, levanta a hipótese de violência.

• Atraso inexplicável entre o “acidente” e a procura de
tratamento

N

os casos de traumas intencionais, é comum que os responsáveis pela violência
retardem a procura de atendimento, com medo de serem descobertos. Muitas vezes,
há procura de atendimento por outras queixas, e as lesões ou cicatrizes decorrentes
de violência são encontradas no exame físico.

9.2. Evidências clínicas da violência contra
crianças e adolescentes

A

Síndrome da Criança Espancada ou Maltratada (Battered Child Syndrome) foi
reconhecida pela Academia Americana de Pediatria em 1961, tendo Dr. Henry
Kempe como seu principal estudioso (LYNCH,1987) e sendo deﬁnida como um
“conjunto de sinais e sintomas que decorrem de ações ou omissões por parte do
adulto exercidas sobre a criança e que resultam em dano no seu desenvolvimento
físico, emocional, educacional e social“ (BACKES, 1999).
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Desde então, inúmeras sociedades cientíﬁcas têm se dedicado
a estudar esse fenômeno, promovendo discussões, demandando ações
preventivas e protetivas. No início, o conceito se limitava apenas às agressões
físicas, porém, com o tempo, o abuso psicológico, o abuso sexual e a negligência
foram incluídos.
Atualmente, as evidências clínicas revelam, por ordem de
freqüência (FRANTZ, 2004), que as lesões de pele e mucosa são as mais comuns,
seguidas pelas lesões músculo-esqueléticas, lesões no sistema nervoso central
e lesões nas estruturas torácicas e abdominais.

9.2.1. Evidências médicas mais comuns de acordo
com a natureza da violência
LYNCH 1987 classiﬁca as evidências clínicas da violência como
diretas e indiretas. Diretas quando há a presença de lesões recentes ou antigas ou
quando há constatação de negligência, e indiretas quando se observam alterações
na saúde, no crescimento, no desenvolvimento ou no comportamento.
As evidências clínicas variam de acordo com a natureza da
violência provocada, podendo ser física, sexual e psicológica, as quais são
formas ativas que resultam em lesões, dor e sofrimento, e ainda a negligência,
que é a omissão nos cuidados necessários para a criança e o adolescente.

Evidências clínicas diretas – violência física

A

violência física consiste no uso da força física de forma intencional
(tapas, cintadas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso
de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações,
mutilações e outros) por parte dos pais, responsáveis ou
adolescentes mais velhos, com o objetivo de ferir e lesar a criança
e o adolescente, podendo deixar ou não marcas evidentes no seu
corpo e ou podendo levar à morte. As evidências clínicas diretas
estão ligadas ao achado de lesões recentes ou antigas.

A. Lesões na pele e nas mucosas

A
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pele, assim como as mucosas, pode ser o local do corpo mais
atingido pela violência, que resulta em arranhões, lacerações,
cortes, equimoses, hematomas e queimaduras.
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•
•

Lacerações ou cortes - São lesões de descontinuidade da pele.

•

Hematomas - São manchas arroxeadas na pele ou na mucosa, resultantes
do rompimento de vasos sangüíneos, com um acúmulo de sangue em
maior quantidade sob a pele, tecido subcutâneo ou mucosa. A sua
coloração pode variar desde o roxo avermelhado até o roxo escuro, e na
evolução, com o passar dos dias, vão se tornando esverdeadas, passando
para a cor amarela até desaparecer, em 7 a 15 dias.

Equimoses - São manchas arroxeadas superﬁciais na pele ou nas
mucosas, devido a um pequeno acúmulo de sangue.

Essas lesões podem se apresentar de forma característica, dependendo do
mecanismo da agressão, e estão descritas a seguir.

N

•

Lesões circulares decorrentes de sucção e ou mordidas - Mordidas são
comuns entre crianças pequenas, sendo proporcionais à arcada dentária
de uma criança. Já a constatação de uma ou mais lesões deixadas por
marcas de dentes com tamanho da arcada dentária de adultos, equimose
ou hematoma central, causados pela força da sucção, é sugestiva de
violência. Quando essas lesões são encontradas na região de mamas ou
na parte interna de coxas, deve-se suspeitar de violência sexual.

•

Lesões que evidenciam a forma de agressão - Fios elétricos, cintos,
ﬁvelas, mãos, nós dos dedos, sola de calçados, garfos, facas, escovas de
cabelo e outros são usados deixando marcas características.

•

Lesões circulares - Em pescoço, mostram indícios de tentativa de
enforcamento; em punhos e ou tornozelos, sugerem que a vítima tem
sido mantida amarrada.

•

Lesões com diferentes colorações em várias partes do corpo - A
presença de lesões recentes e antigas é forte indicadora de violência
crônica.

a avaliação clínica de lesões de pele e mucosas, o diagnóstico diferencial (FRANTZ,
2004) é de grande importância, uma vez que muitas doenças podem se manifestar
pelo aparecimento de lesões arroxeadas, como nas coagulopatias, hemoﬁlias,
púrpuras, leucemias, eritemas, ﬁtofotodermatoses, algumas síndromes e outras.

As manchas mongólicas, comuns em crianças de pele escura, podem ser
confundidas com equimoses.
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Transtornos mentais com quadro de auto-agressão também se
manifestam pelo aparecimento de manchas arroxeadas na pele, mas estas vêm
acompanhadas de outros sintomas ou história familiar da doença. Um tipo raro
de insensibilidade congênita à dor que impede os mecanismos naturais de defesa
às lesões acidentais deve ser lembrado.

•

Queimaduras – Lesões causadas por exposição a uma
fonte de calor.

Na queimadura acidental, a pessoa reage imediatamente com
o afastamento da parte do corpo afetada da fonte de calor, o que deixa marcas
com características irregulares.
Deve-se suspeitar de violência quando as marcas sugerem
queimadura por imersão ou escaldadura e esta assume, contornos deﬁnidos,
descritos abaixo:

•

•

•

•

•
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Queimaduras em formato de luva, meia ou que
envolvem todo o membro – Queimaduras que se
apresentam com limites bem deﬁnidos, sugerindo que
os membros foram mergulhados em líquido quente, são
características de violência.
Queimaduras em região genital e de nádegas Queimaduras comuns em bebês e crianças que ainda
não controlam o esfíncter, usadas como forma
punição.
Queimaduras causadas por líquidos quentes Usualmente, quando um líquido quente cai sobre o
corpo, ele causa uma lesão mais intensa no local de
primeiro contato e, ao escorrer a intensidade da
queimadura é diminuída progressivamente. Nas
queimaduras intencionais o líquido quente é jogado
sobre a pele e provoca lesões de mesma intensidade em
diversas áreas.
Queimaduras que envolvem áreas de ﬂexão –
Diﬁcilmente as queimaduras não intencionais causadas
por líquidos quentes atingem as áreas de ﬂexão do
corpo, pois a pessoa tenta se proteger. Caso a
queimadura atinja dobras do pescoço, das axilas, dos
cotovelos, dos joelhos e das regiões inguinais, deve-se
pesquisar o mecanismo que a provocou.
Queimaduras que evidenciam a forma de agressão –
Marcas de ferro de passar roupa, pontas de cigarro,
lâminas de faca, fundo de frigideiras/panelas, bulbo de
lâmpadas, garfos ou outros metais aquecidos levantam
a hipótese de lesões intencionais.
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B. Lesões músculo-esqueléticas

D

epois da pele e das mucosas, os tecidos moles e os ossos são os mais acometidos
pela violência física. A presença de luxações, fraturas ou a necessidade de
imobilização de membros em situações recorrentes podem levantar a suspeita de
que exista violência física crônica, o que exige uma avaliação cuidadosa do caso.

Algumas situações de lesões músculo-esqueléticas relatadas a seguir levantam
a hipótese de que tenham sido provocadas.

•

Fraturas em diferentes estágios de cura - São evidenciadas em
radiograﬁa de corpo inteiro, levando à hipótese de violência, sendo esse
procedimento obrigatório na suspeita de violência contra crianças
menores de 2 anos.

•

Luxações dos dois ombros - Ocorrem principalmente em crianças
menores de 7 anos que sofrem violentas sacudidas quando sustentadas
pelos seus braços.

•

Fraturas de membros inferiores - Fraturas diagnosticadas em crianças
que não andam e que não podem ser explicadas pela fase de
desenvolvimento motor da criança.

•

Fraturas de costela ou de coluna vertebral - Fraturas encontradas em
crianças menores de 2 anos, decorrentes de violenta compressão do
tórax ao serem agarradas ou sacudidas. Já em crianças maiores, essas
fraturas resultam de pancadas diretas sobre o tórax, podendo ser
múltiplas e simétricas.

•

Fraturas bilaterais dos ossos do crânio - Fraturas que ocorrem quando
um lactente é jogado contra a parede ou é agredido várias vezes e são
difíceis de serem explicadas por quedas ou acidentes comuns, pois
exigem um mecanismo de trauma bilateral.

•

Fraturas de mandíbula - Fraturas provocadas por socos ou tapas
violentos na face, acometendo conjuntamente os dentes. Esse tipo pode
ser confundido com fraturas provocadas por crianças e adolescentes que
praticam esportes sem proteção adequada, assim requerendo um
histórico detalhado e consistente do acidente.

Os proﬁssionais devem estar atentos a outras situações que levam aos traumas
e fraturas.
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•

Traumatismos e fraturas em várias regiões do corpo
podem ocorrer em quedas e acidentes de trânsito.

•

Fraturas de crânio em lactentes a partir do quinto ou
sexto mês, quando podem cair da cama ou do trocador.

Algumas doenças devem ser lembradas no diagnóstico
diferencial, ao obterem-se a história familiar e a história pregressa,
acompanhadas por exames clínicos e laboratoriais.

•

Doenças genéticas que provocam alterações musculares
ou ósseas.

•

Raquitismo, desnutrição crônica ou doenças do
metabolismo de cálcio por vezes levam a fraturas
ósseas.

•

Neoplasias ósseas.

C. Lesões no sistema nervoso central (encefálicas)

A

s lesões encefálicas decorrentes de violência física são as mais
graves. Dependendo da área atingida, deixam seqüelas graves e
podem levar à morte.
O diagnóstico dessas lesões necessita de um cuidadoso exame
clínico e laboratorial, associado ao histórico do trauma. Nesses
casos, existe a necessidade de uma avaliação de vários proﬁssionais
para veriﬁcar as condições familiares e a consistência dos relatos.
A Síndrome do Bebê Sacudido, descrita por JOHN CAFFEY em 1972
e denominada de Shaken Baby Syndrome, (KAIRYS et al, 2001), é
uma das mais graves lesões encefálicas.

Em crianças pequenas, essa síndrome é composta por vários
sinais clínicos, que incluem hemorragias retinianas, hemorragias subdurais e ou
subaracnóideas, com pouca ou nenhuma evidência de trauma craniano externo.
Esse tipo de síndrome é provocado por sacudidas violentas em
crianças de até dois anos, fazendo com que a massa encefálica do bebê se
movimente bruscamente dentro da caixa craniana, provocando múltiplas lesões.
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D. Lesões oculares

O trauma da região dos olhos é comum em crianças de 2 a 3 anos, quando elas
se chocam nos cantos de mesas ou balcões da altura dos seus olhos, sendo sempre unilateral.

H

ematomas encontrados nas duas regiões orbitais, com ou sem lesão ocular e com o
comprometimento de outras regiões da face, ocorrem por grandes traumatismos.
As lesões oculares e ou palpebrais bilaterais provocadas por agressões são
diagnosticadas quando não houver o traumatismo de nariz concomitantemente.

E. Lesões torácicas e abdominais

A

s lesões torácicas e abdominais são mais comuns em crianças maiores, decorrentes
de socos ou pontapés. Essas agressões podem provocar sangramentos e ou
perfurações dos órgãos internos, exigindo intervenções médicas imediatas.

F. Intoxicações e envenenamentos

A

s intoxicações ou envenenamentos podem ser usados como forma de causar dor e
até mesmo a morte, sendo de difícil diagnóstico.

Algumas mães ou responsáveis pelos lactentes administram medicamentos ou
bebida alcoólica, com o propósito de mantê-los quietos ou fazê-los dormir.
No envenenamento, são utilizados os mais variados produtos, desde venenos
de rato, inseticidas, produtos de limpeza, álcool, drogas, medicamentos e outros.
Suspeita-se de envenenamento sempre que se estiver frente à:

•

Criança com queixa de envenenamento acidental, mas com relato confuso
e discordante entre os pais ou levada para atendimento após muito
tempo do ocorrido, sem demonstração de preocupação dos responsáveis
pelo tempo perdido para o tratamento.
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•

Criança com sintomas crônicos de “doença
desconhecida”, sem diagnóstico, caracterizando a
Síndrome de Munchausen por Procuração, provocada
por envenenamento crônico.

•

Criança com sintomas complexos de origem obscura,
com o comprometimento do sistema nervoso central ou
dos mecanismos de coagulação e ou do sistema
digestivo, sem que se possa enquadrá-los em doença
conhecida.

Nesses casos, os exames laboratoriais e toxicológicos auxiliam
no diagnóstico com a possibilidade de identiﬁcar a negligência ou o
envenenamento intencional.
As crianças maiores e os adolescentes podem ingerir
substâncias na tentativa velada de suicídio, sendo esses casos previstos e
atendidos pela Rede de Proteção.

Evidências clínicas diretas - negligência

A

s atitudes de omissão, de forma crônica, pelos pais ou
responsáveis, em relação à higiene, nutrição, saúde, educação,
proteção e atenção à criança ou ao adolescente são consideradas
negligência, apresentando-se em diversos níveis de gravidade.
Incluem desde os descuidos repetitivos até o abandono.

A falta de vínculo entre os pais ou responsáveis e seus ﬁlhos
pode ser expressa pela negligência em relação aos cuidados necessários ao
desenvolvimento.
A falta de ganho de peso, o retardo no desenvolvimento e o
comportamento anormal, formam uma tríade de sinais e sintomas observada
por BLOCK et al. (2005) em um grupo de crianças negligenciadas.

Evidências clínicas mais comuns de negligência:
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•

Aspecto de má higiene, contrastando com o aspecto dos
pais.

•

Roupas inadequadas ao clima ou desconfortáveis.
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•

Acompanhamento deﬁciente da saúde, com tratamentos inadequados
ou interrompidos e com vacinas em atraso.

•

Despreocupação dos pais com as necessidades das diferentes etapas de
desenvolvimento dos seus ﬁlhos.

•

Desnutrição e baixa estatura por falta de alimentação ou alimentação
inadequada.

•

Comportamento apático, alternado, algumas vezes, com extrema
irritabilidade, balanço de cabeça ou de corpo quando a criança está
sozinha ou com sono.

•

Atraso no desenvolvimento psicomotor, ou na linguagem, ou na
aprendizagem e com problemas de adaptação social.

•
•

Acidentes freqüentes.
Comparecimento irregular à creche ou à escola, idade inadequada
(superior) ao ano freqüentado, ausência de acompanhamento ou de
preocupação dos responsáveis com o rendimento escolar e o não
comparecimento deles quando solicitado.

Evidências clínicas indiretas

Na avaliação clínica de crianças e adolescentes, os proﬁssionais da saúde
devem considerar a hipótese de violência sempre que se confrontarem com evidências indiretas
(LYNCH, 1987) relacionadas a:

•

Saúde: Crianças que se apresentam sempre doentes, sem causa física
possível de ser diagnosticada, procurando freqüentemente os serviços
de emergência, mas com pouca freqüência ao atendimento em
puericultura.
A Síndrome de Munchausen por Procuração, descrita pela primeira vez
por Meadow em 1977, é caracterizada por simulação de um dos
responsáveis, habitualmente a mãe, de sinais ou sintomas de doenças
em seus ﬁlhos. Esse quadro leva os médicos à realização de uma série de
exames e investigações extremamente penosas para a criança
(LYNCH,1987).
Essa síndrome é uma forma grave de violência.

•

Deﬁciência no crescimento pondero-estatural: A constatação objetiva
dessas deﬁciências levanta a hipótese de violência física e ou de
negligência, quando são afastadas as causas físicas.
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•

Deﬁciência no desenvolvimento psicomotor: O atraso
na aquisição de habilidades próprias de cada faixa etária
e o atraso na linguagem dos lactentes, as diﬁculdades
de aprendizagem dos escolares, quando afastadas as
causas físicas, apontam para a hipótese de violência.

•

Comportamento: Crianças e adolescentes com
alterações comportamentais e psicossomáticas
necessitam de uma cuidadosa avaliação, levando em
consideração a hipótese de violência. Crianças que
sofrem de violência podem se apresentar alertas e
submissas ou apáticas e isoladas, com sua auto-estima
diminuída.

Por outro lado, crianças e adolescentes que sofrem violência
podem se mostrar provocativos e hiperativos. Quando abusados sexualmente,
podem apresentar condutas inapropriadas de sexualidade.
Enfatiza-se que essas crianças e adolescentes que estão sendo
abusados e negligenciados podem vir a cometer tentativas de suicídio, autoagressões e tentativas de fuga de casa.

Violência psicológica

A

violência psicológica consiste em agressões verbais ou gestuais
com o objetivo de aterrorizar, humilhar, rejeitar, hostilizar,
restringir a liberdade ou ainda isolar a criança e o adolescente do
convívio social.

Essa forma de violência resulta, muitas vezes, do despreparo
dos pais ao confrontarem-se com a responsabilidade de criar seus ﬁlhos,
tornando-se mais difícil de ser identiﬁcada quando surge de forma isolada.
A violência psicológica está associada às outras formas de
violência.
Como sinais mais comuns encontrados em crianças e
adolescentes que sofrem violência, são citados:
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•
•
•
•
•
•
•

Comportamentos de apatia e isolamento ou agressividade.
Baixa auto-estima e autoconﬁança.
Irritabilidade ou choro sem causa aparente.
Freqüentes lesões de pele sem causa aparente.
Obesidade ou distúrbios alimentares.
Enurese ou encoprese.
Atrasos na aquisição da linguagem e gagueira.

Violência sexual

C

ompreende-se por abuso ou violência sexual, segundo ROCHA, 2004, todo ato ou
jogo sexual em relações heterossexuais ou homossexuais, cujo agressor esteja em
estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a vítima e que realize
sua intenção de estimulá-la sexualmente ou de utilizá-la para obter satisfação
sexual.

Essas práticas eróticas e sexuais são, portanto, impostas à criança ou ao
adolescente pela violência física, por ameaças ou induções alheias à sua vontade. Podem variar
desde atos em que não exista contato sexual, como “voyeurismo” e exibicionismo, até outros
diferentes tipos de atos com contato sexual sem penetração, como sexo oral e intercurso interfemural,
ou com penetração, na forma digital, com objetos ou intercurso genital ou anal. Há que se considerar
também a situação de exploração sexual visando lucros, como prostituição e pornograﬁa.

A

maioria dos casos de violência sexual contra crianças ocorre no interior dos lares
(violência intrafamiliar), de forma recorrente, muitas vezes sem violência física ou
evidências, mas com grande envolvimento emocional.

O estupro é deﬁnido pelo Código Penal Brasileiro como penetração vaginal com
o uso de violência ou de grave ameaça, sendo que em vítimas menores de 14 anos esta violência
é presumida. O atentado violento ao pudor caracteriza-se pela coação de alguém (do sexo
feminino ou masculino) a praticar atos libidinosos, sem penetração, usando de violência ou grave
ameaça, sendo também presumido quando em vítimas menores de 14 anos.
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O proﬁssional da saúde deve suspeitar de violência sexual
quando encontrar um ou mais sinais de alerta ou evidências clínicas indiretas já
mencionadas e associadas aos relatos suspeitos ou inconsistentes. A primeira
atitude para com a criança e o adolescente que relata a sua situação de vitimizado
sexualmente será a de dar crédito e propiciar um clima de conﬁança.
Nas questões ligadas à sexualidade, o proﬁssional pode se
deparar com a curiosidade sexual, normal nas fases da infância ou da
adolescência. Discernir entre jogos sexuais normais, erotismo precoce e abuso
sexual exige maior preparo dos proﬁssionais, sendo sugerida leitura de livros
especíﬁcos, tais como “As etapas decisivas da infância”, da psicanalista francesa
FRANÇOISE DOLTO, 1999.
Algumas situações que envolvem “jogos sexuais“ entre
crianças, com comportamento sexual inapropriado para essa faixa etária, podem
levar o proﬁssional a caracterizar a criança mais velha como “agressora“. No
entanto, isso deve ser um sinal de alerta para o fato de que a “criança agressora“
pode estar sendo vitimizada ou sendo exposta a cenas de sexo explícito,
promiscuidade e pornograﬁa.
Sempre que houver suspeita de violência sexual, deve-se
encaminhar a criança ou o adolescente para o exame médico, tomando-se o cuidado
de manter a suspeita em sigilo até a sua comprovação e, mesmo após esta, informar
a situação apenas às pessoas envolvidas. Tal medida é necessária para que se
proteja ao máximo a integridade psíquica e moral da criança e da família.

S

egundo KELLOGG et al. (2005), o diagnóstico de violência sexual
pode ser feito com base na história da criança. Raramente, será
feito o diagnóstico com base nos achados clínicos e laboratoriais,
pois, por vezes, a violência não deixa lesões evidentes.

Deve-se suspeitar de abuso ou de agressão sexual sempre que
forem encontradas:

•

66

Lesões em região genital e ou anal - Presença de
hematomas, lacerações em região próxima ou na área
genital (grandes lábios, vulva, vagina, bolsa escrotal) e
anal, assim como a presença de dilatação anal, uretral e
ou rompimento do hímen sugerem a hipótese de
violência sexual. Meninas e meninos que apresentam
essas lesões requerem a avaliação de uma equipe
multiproﬁssional, pois essas lesões nem sempre
decorrem de violência sexual.
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As assaduras de fralda com ou sem sangramento, a obstipação intestinal
crônica, que pode vir a causar ﬁssuras anais e sangramentos em qualquer
idade, e as quedas em esportes, de bicicleta ou de cavalo que podem
gerar ferimentos em região genital, são diagnósticos diferenciais. Assim,
a história do acidente deve justiﬁcar o mecanismo do trauma.
Na presença de sangramento vaginal em meninas pré-púberes, deve ser
descartado diagnóstico de neoplasias e puberdade precoce.

•

Lesões por doenças sexualmente transmissíveis – A constatação de
gonorréia, síﬁlis e linfogranuloma venéreo apontam para o diagnóstico
de violência sexual.
As vulvovaginites inespecíﬁcas são bastante comuns em meninas na
primeira e na segunda infância e são provocadas por fungos ou bactérias
não sexualmente transmissíveis, oriundas de contaminação pelas fezes
ou má higiene, apresentando-se como prurido, hiperemia e leucorréia.

•

Gravidez e aborto - Gravidez em adolescentes menores de 14 anos sugere
violência sexual, sendo esse caso considerado pela lei como violência
presumida. Porém, em gravidez de adolescentes com idade superior a 14
anos, a hipótese de violência não deve ser descartada, assim como
também nos abortos espontâneos e provocados.

Com o objetivo de humanizar, facilitar e dar qualidade ao atendimento às
vítimas de violência sexual, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, em conjunto com a
Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria de Estado da Segurança e com o IML, ﬁrmou em
2002, parceria com diversos hospitais para o atendimento às vítimas de violência sexual, se a
violência ocorreu no prazo de até 72 horas. São três os hospitais de referência: Hospital Pequeno
Príncipe, que atende crianças até 12 anos incompletos, Hospital de Clínicas, no ProntoAtendimento da Maternidade, atendendo vítimas de ambos os sexos com mais de 12 anos, e
Hospital Evangélico, no 7.º andar, para as vítimas do sexo feminino, a partir de 12 anos de idade.
Decorrido o prazo de 72 horas da agressão sexual ou nos casos crônicos, as vítimas deverão ser
atendidas nas Unidades Municipais de Saúde.
As condutas para o atendimento a vítimas de violência sexual estão descritas
na norma técnica do Ministério da Saúde “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da
violência sexual contra mulheres e adolescentes”, de 2005 (Anexo 4).

9.2.2. Evidências odontológicas
Os odontopediatras ou os cirurgiões-dentistas que atendem crianças e
adolescentes, devem estar atentos aos sinais de maus-tratos, uma vez que segundo dados
internacionais, 65% das lesões decorrentes de maus-tratos físicos envolvem a cabeça e a região
orofacial (CAVALCANTI, 2002).
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Em 65% dos casos de internamento por maus-tratos, existe o
comprometimento oral, envolvendo lábios, gengivas, bochechas, língua e
dentes.

A

região oral é bastante atingida nos acidentes não intencionais, nos
primeiros anos de vida, quando a marcha ainda não está bem
estabelecida e as quedas são freqüentes, sem que a criança saiba
proteger o seu rosto.
Porém, traumatismos que envolvem outras regiões da face, se
acompanhados ou caracterizados por equimoses, fraturas
dentárias, deslocamentos ou perda de dentes, principalmente em
maiores de 3 anos, devem lembrar a possibilidade de maus-tratos.

Diagnósticos de maus-tratos evidenciados
pelo cirurgião-dentista

S

egundo NEEDLEMAN, 1991, o diagnóstico inicia na sala de espera,
onde os proﬁssionais da clínica observam a aparência da criança,
estado geral, peso, estatura, interação com os pais e sua vestimenta
(uso de roupas de frio em dias quentes pode ser uma indicação de
maus-tratos).
Quando houver suspeita de violência, os exames extra-orais e
intra-orais devem ser realizados cuidadosamente.

Sinais clínicos de interesse ao cirurgiãodentista

Lesões extra-orais
Hematomas, queimaduras, vergões na pele, falta de cabelo
(alopécia) no couro cabeludo devido a puxões violentos do cabelo, hematoma
orbitário (olhos), fratura e desvio de septo (nariz), mordidas, manchas por
sucção e outros já citados anteriormente (vide evidências médicas).
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Lesões intra-orais

Lábios e boca

O

•

Contusões, lacerações nos lábios e na língua, na mucosa bucal, no palato
duro e mole, na gengiva alveolar e nos freios labiais e linguais.

•
•

Desvio de abertura bucal.

•

Queimaduras na gengiva, na língua, no palato duro e na área interna da
cavidade bucal, provocadas por alimentos quentes e utensílios domésticos
quentes ao alimentar a criança.

•

Equimoses das bochechas decorrentes de socos e bofetadas.

Presença de escaras e machucados nos cantos da boca (comissuras)
decorrentes de amordaçamento.

abuso sexual também pode ser identiﬁcado pela presença de sinais das doenças
sexualmente transmissíveis na cavidade bucal em crianças e adolescentes.

Síﬁlis (exceto a congênita), gonorréia, condiloma acuminado (verrugas),
presença de pêlos pubianos e esperma na cavidade bucal, eritema e petéquias em palato duro
devido à felação, são alguns sinais de abuso sexual, assim como gestação em meninas menores
de 14 anos.

Dentes, maxilas e mandíbula

•

Fraturas, luxações, intrusão, extrusão, avulsão ou perda precoce e
alterações de cor em um ou mais dentes.

•

Fraturas faciais, como fratura de corpo, ramos e côndilos da mandíbula,
principalmente em crianças que ainda não andam, assim como fratura do
osso zigomático.
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Diagnóstico diferencial

•

Traumas acidentais, como por exemplo: quedas de
bicicleta, skate, patins e outros.

•

Doenças dermatológicas, como exemplo, epidermólise
bolhosa.

•

Doenças hematológicas, como
púrpura idiopática e hemoﬁlia.

•
•

Doenças ósseas, como a osteogênese imperfeita.

trombocitopenia,

Hemangiomas e melanomas.

Encaminhamentos

Na identiﬁcação de sinais clínicos que suspeitem ou indiquem
violência contra crianças e adolescentes o proﬁssional deve encaminhar o caso
para Rede de Proteção mediante a notiﬁcação obrigatória.
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10.1. Procedimentos em casos de suspeita de
violência
Nos casos de suspeita de violência contra a criança ou o adolescente, a situação
deverá ser avaliada sistematicamente, sempre que possível com a presença de mais de um proﬁssional.
O histórico e a presença de um ou mais sinais de alerta levam a uma avaliação global
da situação, podendo afastar ou manter a suspeita. Quando a suspeita se mantiver, é o momento em que
se deve incluir a criança ou o adolescente na Rede de Proteção, preenchendo as três vias da Notiﬁcação
Obrigatória (NO).
Durante o preenchimento da NO, é estabelecido o nível de gravidade da situação,
conforme descrito no tópico 10.2, para que a criança ou o adolescente e seus familiares sejam
encaminhados para os serviços disponíveis e a situação seja revertida ou estabilizada, conforme o Fluxo
de Atenção descrito ao ﬁnal deste tópico.
Essas ações serão acompanhadas e monitoradas pelos serviços da Rede Local.
Objetivando uma visão global, apresenta-se abaixo um conjunto de procedimentos
a serem consultados e utilizados pelas equipes que compõem as unidades notiﬁcadoras da Rede de
Proteção, de acordo com a gravidade do caso.

I – CASOS LEVES

•
•
•
•

•

Realizar a abordagem da criança ou do adolescente (fundamentando-se
no item 10.3. Orientações Complementares para Abordagem).
Avaliar o contexto familiar utilizando subsídios como: consulta à
documentação existente, informações dos serviços da Rede Local, se
necessárias, e outras ações.
Conforme análise da situação, realizar orientações aos familiares/
responsáveis, devidamente registradas.
No caso das Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e
Centros de Educação Infantil Conveniados (CEIs): avaliar a necessidade de
orientação aos professores que atuam com a criança ou o adolescente e
aos demais proﬁssionais das escolas, sempre observando o sigilo.
Quando necessário, realizar a inserção da criança ou do adolescente e sua
família em espaços de atendimento no âmbito de serviços e programas
(serviços de saúde, educação, assistência social, entre outros).
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•

•

Após a avaliação global da situação, pode-se afastar ou
manter a suspeita de violência. Nos casos de manutenção
da suspeita, deve-se incluir a criança ou o adolescente na
Rede de Proteção, preenchendo a notiﬁcação obrigatória
(NO).
No momento do preenchimento da NO, é estabelecido
o nível de gravidade da situação, e, na seqüência,
são realizados os atendimentos e encaminhamentos
necessários. A Rede de Proteção passa a realizar o
acompanhamento da criança ou do adolescente e sua
família, visando a sua proteção e à prevenção de novos
episódios de violência.

II – CASOS MODERADOS
Adotar os mesmos procedimentos referentes aos casos leves,
acrescidos dos itens abaixo.

•
•
•

Se necessário, contactar de imediato o Conselho Tutelar
ou Serviço de Atendimento ao Vitimizado (SAV) da FAS.
Relatar e realizar estudo de caso nas reuniões da Rede
Local de forma priorizada.
Inserir a criança ou o adolescente em espaços de
atendimento de serviços e programas, de forma
priorizada.

III – CASOS GRAVES
Adotar os mesmos procedimentos referentes aos casos leves e
moderados, acrescidos dos itens abaixo.

•

•

•

Em situações de emergência, procurar garantir a
proteção da criança ou do adolescente até que os
serviços pertinentes prestem o devido atendimento e
encaminhamento do caso.
Contatar imediatamente o Conselho Tutelar ou o
Serviço de Atendimento ao Vitimizado (SAV) da FAS,
encaminhando a ﬁcha de notiﬁcação obrigatória via
fax.
Relatar e realizar estudo do caso na Rede Local, com
URGÊNCIA, em reuniões ordinárias ou extraordinárias.

Nos casos de violência sexual ocorridas até 72 horas as crianças
ou os adolescentes devem ser encaminhados para um dos hospitais de referência,
caso a violência tenha ocorrido a mais de 72 horas as mesmas devem ser
encaminhadas para as Unidades de Saúde, conforme anexo 4 deste protocolo.
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10.2. Avaliação global do nível de
gravidade

Toda violência contra crianças e adolescentes é grave. A
avaliação do nível de gravidade do caso é feita para nortear a tomada de decisões
sobre condutas a serem adotadas. Para realizá-la, os proﬁssionais devem coletar
o maior número de informações sobre a vítima, o tipo de agressão, a família e
o provável autor da violência, e esta deve ser a última etapa do preenchimento
da Notiﬁcação Obrigatória. Esse processo requer dos proﬁssionais uma visão
sistêmica, minimizando uma possível avaliação pessoal ou preconceituosa.
Os quatro fatores devem ser cuidadosamente analisados
conforme as características descritas nos quadros abaixo e depois serem
pontuados em risco leve (1 ponto), risco moderado (2 pontos) e risco grave (3
pontos) e então tabulados.

Quadro 1 - Avaliação da vítima
Risco Leve - 1

Risco Moderado - 2

Risco Grave - 3

• Bom estado geral;
• Estado geral regular, pa- • Mau estado geral;
• Boa relação com os res- lidez, distúrbio de sono • Sinais de ausência
ponsáveis;

• Desenvolvimento

físico
e psicomotor adequados
para a idade;

• Sem história de distúrbio
de comportamento ou de
aprendizagem.

e de apetite, desatenção,
doenças de repetição e
outros;

• Vínculo com responsáveis
diminuído;

• Apatia,

agressividade,
comportamento de risco;

• Atraso

do desenvolvimento psicomotor;

• Diminuição do rendimento escolar;

• Uso de drogas.

de
vínculo com os responsáveis;

• Irritabilidade,

agressividade ou passividade exagerados;

• Fobias;
• Fracasso escolar, fugas;
• Uso crônico de drogas;
• Comportamento delinqüente;

• Portador de necessidades
especiais.
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Quadro 2 - Avaliação do tipo de agressão
Risco Leve - 1

• Lesões físicas leves

e que não

são repetitivas;

• Descuido com as necessidades
de saúde, educação e proteção
por parte dos responsáveis;

• Uso de palavras e/ou atitudes
rudes frente ato cometido pela
criança.

Risco Moderado - 2

Risco Grave - 3

• Lesões físicas que necessitem • Lesões que exigem procedimende atendimento médico ambulatorial;

tos médicos-hospitalares;

educação e proteção;

cia de condições mínimas de
higiene e proteção;

• Lesões que demonstram tortu• Agressões leves anteriores;
ra;
• Comprometimento da saúde, • Desnutrição acentuada, ausên• Exploração

do trabalho da
criança ou adolescente;

• Auto-agressão

caracterizada
por comportamento de risco à
vida;

• Humilhação, castigos excessivos, recriminações constantes,
ameaças, desqualiﬁcação ou
impedimento a qualquer forma
de lazer.

• Agressão psicológica repetitiva,
com ameaças à vida e à saúde e
abandono;

• Tentativa de suicídio;
• Violência sexual;
• Síndrome de Münchausen por
procuração.

Quadro 3 - Avaliação do provável autor da violência
Risco Leve - 1

Risco Moderado - 2

Risco Grave - 3

• Sem antecedentes de violência • Apresenta critérios rígidos de • Responsável
e/ou drogadição;

• Justiﬁca

a agressão como
modo culturalmente aprendido
de educar, mas aceita rever sua
conduta;

• Despreparado

para entender
as fases do desenvolvimento
da criança/adolescente;

• Apresenta diﬁculdade de colo-

educação, utilizando-se da violência física e/ou psicológica
como forma suposta de educar,
sem abertura para o diálogo
sobre tal comportamento;

• Histórico

de maus-tratos na
própria infância;

• Usuário de álcool e/ou outras
drogas;

por agressões a
outros membros da família;

• Dependente de álcool e/ou outras drogas;

• Apresenta sinais ou tem diagnóstico de transtorno mental
com agressividade ou sociopatia (transtorno de personalidade);

• Comportamento auto-agressor.

• Tem sinais que indicam proble-

car limites;

• Apresenta problemas emocio-

mas emocionais.

nais transitórios;

• Apresenta bom vínculo com a
criança ou o adolescente.
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Quadro 4 - Avaliação da família
Risco Leve - 1

Risco Moderado - 2

Risco Grave - 3

• Bom relacionamento fa- • Responsável único, sem • História de violência familiar;

• Reconhece

•

a agressão
como um erro e tem
meios de evitar novas
agressões;
Assume a defesa da
criança ou do adolescente que sofreu violência
extrafamiliar, demonstrando não haver conivência ou impotência
frente ao agressor.

•
•

•

condições de sustento
ou manutenção do ﬁlho;
História de maus-tratos
com outros membros da
família;
Não reconhece a agressão como um risco para
a criança ou o adolescente;
Demonstra impotência
frente à agressão extrafamiliar, não assumindo
a defesa da criança ou
do adolescente.

miliar crônica;
sinais de
rejeição ou desprezo;
Responsável agressivo;
Impede o acesso à criança ou ao adolescente;
Retardo em procurar
atendimento em situação de risco;
História de abandono
anterior;
Conivência com a agressão domiciliar ou extrafamiliar.

• Indiferença,
•
•
•
•
•

Após a avaliação de cada fator citado nos quadros acima, devese aplicar a tabela abaixo, que propiciará a deﬁnição da gravidade do caso.

Quadro 5 – Pontuação e tabulação
NÍVEL DE
GRAVIDADE

VÍTIMA

TIPO DE
AGRESSÃO

AUTOR DA
VIOLÊNCIA

FAMÍLIA

TOTAL

LIMIARES

LEVE

1

1

1

1

4

4A5

MODERADO

2

2

2

2

8

6A8

GRAVE

3

3

3

3

12

9 A 12

O quadro acima apresenta o total dos pontos obtido, que
caracterizam situações “típicas” ou “puras” quando todos os fatores se encaixam no
mesmo nível de gravidade.
As situações, na prática, estão mais próximas de uma combinação
de riscos conforme o fator avaliado e, por isso, recomenda-se trabalhar com os limiares
máximos e mínimos, conforme apresentado na última coluna do quadro.
A utilização dos limiares permite considerar a classiﬁcação de
gravidade diferenciada, conforme o fator avaliado e a sua somatória indicando a
síntese ﬁnal da gravidade do caso.
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Como resultante dos limiares do quadro acima, obtêm-se três classiﬁcações de nível
de gravidade:

•

Nível de gravidade leve – É o nível obtido quando a somatória de pontos
encontra-se entre 4 e 5, indicando que os quatro fatores avaliados foram
considerados leves ou que apenas um dos fatores foi considerado moderado.

•

Nível de gravidade moderado – É o nível que apresenta a somatória de pontos
entre 6 e 8. Nesse nível, os fatores avaliados podem variar entre leve, moderado
e grave. Poderão ter um fator considerado grave, um moderado e dois leves,
ou dois fatores moderados e dois leves. A avaliação da somatória permite
também que dois fatores graves e dois leves indiquem um nível moderado.
Este é o caso, por exemplo, de uma agressão sexual extrafamiliar, quando a
agressão é grave, a vítima apresenta-se em estado grave, mas o agressor é
desconhecido e, em princípio, não oferece mais risco para a vítima, e a família
tem uma atitude de proteção à criança ou ao adolescente vitimizado.

•

Nível de gravidade grave – Nível que apresenta a soma entre 9 e 12 pontos e
poderá ser composto por dois fatores moderados e dois graves, por um
moderado e três graves ou por todos os fatores considerados graves. Quando
esta última situação se apresenta, signiﬁca risco eminente de vida para a
vítima, exigindo medidas imediatas de proteção.

Assim, o sistema de pontuação proposto deve ser entendido como um suporte, e não
como uma fórmula matemática exata. O uso do bom senso e da experiência do proﬁssional deve
prevalecer sobre cálculos ou fórmulas quando se está lidando com questões extremamente delicadas
como essas.

10.3. Orientações complementares para abordagem
As orientações descritas abaixo devem ser observadas por todos os proﬁssionais
que tenham a responsabilidade de conversar com a criança, com o adolescente em situação de
risco para a violência, seus pais ou responsáveis.

Abordagem à criança e ao adolescente

A

bordagem é “aproximar-se de alguém”, bem como “modos de tratar, lidar com
alguém” (HOUAISS, 2001). No contexto da Rede de Proteção, é necessário realizar
ações características da abordagem àquela pessoa que teve seus direitos violados
e/ou foi autora da violência.
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A forma como ocorre a abordagem é de fundamental
importância, pois dela depende todo o encaminhamento dado ao caso. Ela pode
ter caráter:

•

Emergencial – quando há sinais de risco de vida do
ponto de vista médico, exigindo atendimento imediato
e encaminhamento para um hospital, ou há risco de
vida do ponto de vista social, demandando um
abrigamento imediato (Ver tópico 10.2. Avaliação
global do nível de gravidade).

•

Contínuo e gradual – quando ocorre em diferentes
momentos, com enfoques variados: formação de
vínculos, reﬂexões, encaminhamentos, entre outros.

Na prática da abordagem, devem ser observados alguns
procedimentos básicos para o proﬁssional, sem haver a obrigatoriedade de
ocorrerem sempre na mesma ordem:

Conduta institucional: todos os funcionários envolvidos
com crianças e adolescentes devem agir como representantes
de uma instituição pública municipal e de acordo com as leis
vigentes: Constituição Federal, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do Funcionário Público, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Lei Orgânica da Assistência
Social e outros.

Conduta proﬁssional: ao longo de sua existência, as
pessoas recebem inﬂuências de ordem pessoal (vivências,
habilidades) e proﬁssional, que são fatores decisivos em sua
atuação. As lacunas existentes na formação de proﬁssionais
referentes às questões que envolvem a violência devem ser
preenchidas com a busca constante do próprio conhecimento
e com trocas de experiências.
Para que as decisões decorrentes da abordagem resultem na
proteção da criança ou do adolescente, devem ter
encaminhamentos eﬁcientes e seguros, sendo recomendável
que esta abordagem seja realizada com a presença de mais de
um proﬁssional.
Nesse processo, o sigilo é primordial, pois as informações são
conﬁdenciais. No entanto, elas podem ter importância judicial
e, nesse caso, a legislação infraconstitucional prevê o alcance
da quebra de sigilo (ver capítulo 12).
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Acolhimento: a formação de vínculo afetivo é fundamental para que a criança
ou o adolescente sintam segurança. A forma de tratamento, com muito carinho
e respeito, faz toda a diferença para o sucesso da abordagem!
O acolhimento gera bons sentimentos, como segurança e proteção,
possibilitando a diminuição da ansiedade.
A abordagem deve ocorrer num ambiente apropriado: tranqüilo e seguro, que
preserve a privacidade da criança ou do adolescente.
É preciso ouvi-los sem a presença da família, evitando interrupções que possam
fragmentar ou intimidar a narrativa, sem julgamentos e opiniões sobre a
situação.

Diálogo: é de extrema importância que ele se realize de forma clara e precisa.
Se necessário, pode-se conversar inicialmente sobre outros assuntos e utilizar
recursos lúdicos, tais como desenhos, jogos, livros, etc.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ao realizar a abordagem deve-se:
Possibilitar, por meio de gestos ou palavras suaves, que a criança ou o
adolescente se sintam conﬁantes para expor a violência sofrida; fazer
uma escuta profunda, respeitosa, atenta ao relato, acreditando em
princípio na veracidade dos fatos.
É importante conﬁrmar se está de fato compreendendo o que eles estão
dizendo, sem desconsiderar seus sentimentos com frases valorativas
como: “Isso não foi nada”, “Chorar não adianta”.
No caso de dúvidas sobre o que está sendo relatado, usar palavras simples
para sanar dúvidas.
As perguntas devem favorecer respostas abertas, e não indutivas, para
que se evite o SIM ou NÃO como resposta.
Evitar perguntas que reforcem sentimentos de culpa, estimulem o
detalhamento desnecessário da violência sofrida; sobretudo, não forçar
a repetição da narrativa para não aumentar o sofrimento.
Para obter uma estimativa de quantas vezes ocorreu a violência com
crianças de até 8 anos, em função de sua construção da noção de tempo,
utilizar indicadores que evoquem memória afetiva, como eventos
comemorativos: Natal, Páscoa, férias, aniversários, evitando-se termos
especíﬁcos como: todo mês, toda semana, todo dia...
Vocabulário adequado é fator decisivo para uma comunicação eﬁciente.
Usar uma linguagem simples e clara é importante para que a criança ou o
adolescente entendam o que está sendo dito. Favorecer para que eles se
expressem com suas próprias palavras.
Não prometer à criança ou ao adolescente o que não se poderá cumprir,
como, por exemplo, “não contar a ninguém sobre o ocorrido”.
Falar-lhes claramente que não devem culpabilizar-se ou envergonhar-se
pela situação vivenciada.
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Registro: após a escuta do relato, os proﬁssionais que
realizaram a abordagem devem fazer o registro, da forma mais
ﬁel e rápida possível, incluindo nele como foi o comportamento
da criança ou do adolescente: se houve choro, gritos, se
relutaram muito ao falar, etc., pois esse registro poderá ser
utilizado em procedimentos posteriores.
Outros registros devem ser consultados, como o cadastro com
dados atualizados (endereço, telefone). Deve-se veriﬁcar
também a situação legal e atualizada da criança ou do
adolescente referente aos pais ou responsáveis (separações,
mudança do termo de guarda, viagem prolongada de um
deles...).
Após a consulta, conforme a situação em estudo, preencher
diretamente a Ficha de Notiﬁcação Obrigatória, consultando
o item 10.4, e/ou solicitar a presença dos familiares ou
responsáveis, prevalecendo o bom senso em ambos os casos.
Em caso de dúvida, NOTIFIQUE, como garantia de proteção.

Abordagem a pais ou responsáveis

A abordagem aos familiares ou responsáveis é muito
importante e pode contribuir para que a família possa desempenhar sua função
protetora. Para que isso ocorra, é necessário que os proﬁssionais:
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•
•
•

Tenham atitudes que demonstrem respeito.

•

Utilizem entrevistas como espaços de decisão para
reconhecimento, negociação, esclarecimento e
resolução de conﬂitos, bem como expressão de
sentimentos, idéias e propostas, considerando o
contexto das relações intra e extrafamiliares.

•

Procurem construir com a família, independentemente
do tempo desse processo, as alternativas de mudança e
de promoção de direitos e deveres, para que ela possa
encontrar reais possibilidades de introduzir novas
formas de relacionamento e educação.

Saibam ouvir, tendo uma escuta acolhedora e profunda.
Estabeleçam um diálogo aberto e honesto com os
responsáveis sem ajuizá-los, objetivando a reﬂexão
sobre suas ações e padrões culturais.

PROTOCOLO DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA A VIOLÊNCIA

•

Indiquem, dependendo do caso, possibilidades de acesso a serviços e
programas de instituições e órgãos parceiros: Secretaria Municipal do
Abastecimento (SMAB), Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) e
outros.

•

Expliquem, na medida do possível, que é dever legal do proﬁssional
comunicar os casos de violência suspeita ou conﬁrmada contra crianças
ou adolescentes e que esse procedimento visa à proteção desses cidadãos.
Essa medida também visa ajudar os pais que estão com diﬁculdades de
proteger seus ﬁlhos.

10.4. Normas para o preenchimento do formulário
de notiﬁcação obrigatória

Para se obter um perﬁl mais preciso da violência contra crianças e
adolescentes, o proﬁssional responsável pelo preenchimento do formulário ( Anexo 1 ) deve ter
ciência de que todos os campos devem ser completados adequadamente. Para tanto, seguem
instruções.

Unidade Notiﬁcadora
Anotar o código numérico da Unidade Notiﬁcadora, obrigatoriamente com 7 (sete) dígitos, de
acordo com a numeração já estabelecida pela coordenação municipal.

CAMPO 01 – Nome
A notiﬁcação deve ser ÚNICA para cada criança ou adolescente.

CAMPO 02 – Data de nascimento
Colocar o ano de nascimento com 4 (quatro) dígitos.

CAMPO 03 – Idade
No caso de não se obter a data de nascimento, preencher este campo, indicando a idade da criança
ou do adolescente.

CAMPO 04 – Sexo
Preencher com X o sexo da criança ou do adolescente.
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CAMPO 05 – Raça/cor
O preenchimento deste campo é obrigatório por recomendação do Ministério da
Saúde, conforme a padronização do IBGE.
A classiﬁcação de raça e cor será feita pelo proﬁssional, ou proﬁssionais, no
momento do preenchimento da Notiﬁcação Obrigatória, levando em conta os
traços predominantes abaixo descritos:

•
•
•
•
•

Amarelo - Pele branco-amarela, olhos oblíquos e/ou repuxados,
cabelos negros e lisos.
Branco - Pele branca, cabelos lisos e/ou ondulados (de louro a
negro), nariz estreito e proeminente, lábios ﬁnos (ou de espessura
mediana).
Indígena - Origem indígena ou índia, informação disponibilizada
pelo responsável.
Negro – Pele castanho-escura ou negra, olhos escuros, cabelos
encarapinhados ou anelados e geralmente escuros, nariz largo e/ou
achatado.
Pardo – Pele de coloração entre branca e negra, traços evidenciando
miscigenação, impossibilitando a inclusão do indivíduo nas
categorias branco, negro ou amarelo. Inclui-se nessa categoria o
mulato (negro com branco), o mameluco ou o caboclo (índio com
branco), o cafuso (negro com índio), ou o mestiço de negro com
pessoa de outra cor ou raça.

CAMPO 06 – Gestante adolescente
Este campo deverá ser preenchido com a opção “sim”, quando a vítima
adolescente estiver grávida. Quando não souber, o quadro a ser preenchido
deverá ser o “não observado”.

CAMPO 07 – Escolaridade
Caso a criança ou o adolescente não freqüentem ou não tenham freqüentado em
outra ocasião nenhum estabelecimento escolar ou equivalente, marque com um
X a opção nenhuma. Caso a criança ou o adolescente tenham freqüentado ou
freqüentem um estabelecimento escolar, marque com X o nível do ensino
correspondente: educação infantil (Centro de Educação Infantil – CEI), ensino
fundamental (identiﬁcar por escrito a série cursada ou em curso no espaço
respectivo), ensino médio ou ensino especial. O quadro indicado “fora da escola”
deve ser preenchido com X quando a criança ou o adolescente não estejam mais
freqüentando a escola.

CAMPO 08 – Freqüenta CEI/ escola atualmente
Este campo deve ser preenchido se a criança ou adolescente estão freqüentando
a escola no momento da notiﬁcação.
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CAMPO 09 – Nome da mãe
Este campo deve ser preenchido com o nome completo da mãe da criança ou do adolescente.

CAMPO 10 – Nome do pai
Este campo deve ser preenchido com o nome completo do pai da criança ou do adolescente.

CAMPO 11 – Nome do responsável
Este campo deve ser preenchido com o nome completo da pessoa responsável legal pela criança
ou pelo adolescente.

CAMPO 12 – Grau de parentesco e aﬁnidade
Neste campo deve se indicar o grau de parentesco ou tipo de aﬁnidade que o responsável tem com
a vítima.

CAMPO 13 – Nome do acompanhante
Este campo deve ser preenchido com o nome da pessoa que está acompanhando a criança ou o
adolescente no momento em que os dados relativos à violência estão sendo colhidos.

CAMPO 14 – Grau de parentesco e aﬁnidade
Neste campo, deve-se indicar o grau de parentesco ou tipo de aﬁnidade que o acompanhante tem
com a vítima.

CAMPO 15 a 20 – Endereço e telefone da vítima
Preencher estes campos com o máximo de informações. Sugere-se o desenho de esquemas com
pontos de referência próximos ao endereço, para sua melhor localização.

CAMPO 21 – Descrição da ocorrência
Neste campo, deverão ser anotadas informações pertinentes ao ocorrido, explicitando os motivos
que levaram à suspeita de violência, incluindo-se dados considerados relevantes, mas que não
constam dos itens impressos na ﬁcha de NO.

CAMPO 22 – Data do ocorrido
Preencher com dia, mês e ano em que se deu a ocorrência ou que determinaram a notiﬁcação.
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CAMPO 23 – Data da avaliação
Preencher a data no momento em que se está sendo feita avaliação pela Unidade
Notiﬁcadora, com dia, mês e ano.

CAMPO 24 – Violência suspeita ou conﬁrmada
Informar se, durante a notiﬁcação, houve evidências que conﬁrmem a violência
ou se somente existe suspeita. Lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente
nos artigos 13 e 245, orienta a obrigatoriedade da notiﬁcação para todos os
casos de maus-tratos observados, suspeitos ou conﬁrmados.

CAMPO 25 – Freqüência da violência
Este campo deve ser preenchido considerando-se a história da criança ou do
adolescente. O proﬁssional que está notiﬁcando deve procurar obter neste
momento o maior número de informações relevantes da história anterior e atual
da violência, identiﬁcando se o fato observado foi o primeiro e único ou se já
ocorreu anteriormente.
Deve-se aqui considerar outro tipo de violência, a negligência, sendo esta a mais
observada entre todos os tipos de violência contra a criança ou o adolescente.

•

Violência crônica – Registrar se for observado ou relatado
ocorrências anteriores e se os episódios de maus-tratos acontecem
freqüentemente.

•

Primeira vez – Registrar, caso a vítima relate, se a agressão é
primeira e única.

•

Violência eventual – Registrar, quando for observado ou relatado,
ocorrências anteriores e se os episódios de maus-tratos acontecem
eventualmente.

•

Ignorada – Registrar quando não for possível obter essa
informação.

CAMPO 26 – Portador de necessidades especiais
Este campo deve ser preenchido se a criança ou o adolescente apresentarem algum
tipo de deﬁciência, podendo ser assinalado mais de um tipo.
Caso o vitimizado possua alguma outra deﬁciência não identiﬁcada, o item
“outras deﬁciências” deve ser assinalado e especiﬁcado.
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CAMPO 27 – Natureza de violência

•

•

•
•
•

•

•

Violência física: Uso da força física de forma intencional, não acidental, com o
objetivo de ferir, lesar a criança ou o adolescente, deixando, ou não, marcas evidentes
no seu corpo. Ela pode se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes,
torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras,
perfurações, mutilações, etc. (SEPM, 2005).
Violência psicológica: É toda forma de rejeição, depreciação, discriminação,
desrespeito, cobranças exageradas, punições humilhantes e utilização da criança ou
do adolescente para atender às necessidades psíquicas de outrem. É toda ação que
coloque em risco ou cause dano à auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da
criança ou do adolescente.
Negligência: É a omissão; deixar de prover as necessidades e cuidados básicos para
o desenvolvimento físico, emocional e social da criança e do adolescente. O abandono
é considerado uma forma extrema de negligência (MS, 2002). Pode ser:
de proteção: Quando a integridade da criança ou do adolescente for exposta, o que é
caracterizado pela ausência ou carência de proteção necessária.
de saúde: Quando a criança ou o adolescente não receberem as condições para
manutenção de sua saúde. Inclui-se também nessa categoria situações em que os
pais ou responsáveis não proporcionam o atendimento e o cuidado com as necessidades
básicas, como higiene, alimentação, etc.
de educação: Quando os pais ou os responsáveis deixam de efetuar as ações
enumeradas abaixo, referentes a crianças e adolescentes sob sua responsabilidade:
1) Matricular o ﬁlho na escola.
2) Acompanhar o desenvolvimento escolar de seu(s) ﬁlho(s).
3) Atender à solicitação de encaminhamentos da escola ou Centro de Educação
Infantil para tratamento terapêutico ou outros aﬁns.
Estrutural: “Aquela que incide sobre a vida das crianças e dos adolescentes como
decorrência de questões estruturais, econômicas e sociais resultantes das condições
de vida fora do controle de sua família, tornando vulnerável o seu crescimento e
desenvolvimento” MINAYO, (2002).

CAMPO 28 – Tipo da violência
Preencher este campo considerando a seguinte conceituação:

•

Violência doméstica (intrafamiliar): Violência, negligência ou abuso praticado
contra crianças e adolescentes no ambiente familiar/domiciliar. A violência doméstica
é toda ação ou omissão por parte do adulto “cuidador” que resulte em dano ao
desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da criança e do adolescente.

•

Violência extrafamiliar: Violência a que estão sujeitas todas as crianças e
adolescentes fora do convívio familiar, podendo ser praticada por vizinhos,
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•

•

•

conhecidos, proﬁssionais de instituições com que possuem vínculo,
assim como estranhos principalmente o tráﬁco de drogas, em que
crianças ou adolescentes podem torna-se usuários e/ou comercializar
as drogas.
Violência auto-inﬂigida ou auto-agressão: A auto-agressão é a
violência praticada contra si mesmo, caracterizada pelas tentativas
de suicídio, ou o suicídio, as ideações de se matar e as
automutilações.
Assim como as tentativas de suicídio, são considerados autoagressão os comportamentos de risco, quando as crianças e os
adolescentes praticam atividades perigosas ou realizam atividades
rotineiras de maneira perigosa, as quais representam ameaças
graves à sua integridade física.
Violência fetal: É a violência praticada pela gestante contra o feto
(gestante drogadita, alcoolista e ou negligente com o pré-natal,
tentativa de aborto e outros).
É ainda quando a gestante sofre alguma forma de violência física
por outra pessoa, através de pontapés, socos na barriga e outras
formas de agressões inclusive, a negligência.
Ignorado – Registrar quando não for possível obter essa
informação.

CAMPO 29 – Local da ocorrência
Preencher em caso de violência extrafamiliar; informar o local onde ocorreu o
episódio.

CAMPO 30 – Lesão aparente
Campo obrigatório nos casos de violência física ou sexual.

•

Sim - Quando forem observados lesão e ou sinal da violência sofrida,
devem ser identiﬁcados no campo 32.

•

Não - Quando não forem observados lesão e ou sinal da violência
sofrida.

•

Ignorado - Quando não for possível observar a existência de lesão.

CAMPO 31 – Tipo de lesão/ parte do corpo
Este campo deve ser preenchido se a criança ou o adolescente, apresentarem
lesões identiﬁcadas decorrentes da violência.
Os espaços devem ser preenchidos com X em cada parte do corpo afetada. Nos
casos de lesões nos membros, identiﬁcar o lado em que se encontram. Se for
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possível identiﬁcar de forma mais precisa onde se encontra a lesão, tendo como exemplo uma
fratura no nariz, escrever nariz no espaço cabeça/fratura.
Na identiﬁcação dessas lesões, observar a seguinte conceituação:

•

Corte: Ferimento quase sempre linear (reto) provocado na pele, podendo ser
superﬁcial (atingindo somente a pele) ou profundo (atingindo veias, artérias,
músculos, tendões, nervos ou ossos). Os instrumentos que mais comumente
determinam corte são: faca, punhal, canivete, navalha, lâminas de barbear, foice e
machado;

•

Hematomas: São marcas inicialmente avermelhadas e que , após algumas horas,
tornam-se escurecidas (arroxeadas). Ocorrem por golpes (batida, soco, pontapé,
palmada, chinelada, cintada) ou por compressão (apertão ou beliscão).

•

Fraturas ou quebraduras: Solução de continuidade de osso, ou seja, o osso está
deslocado de seu alinhamento normal. Estas podem ser abertas (expostas), onde o
osso se encontra fora da pele.

•

Queimaduras: Lesões provocadas por exposição excessiva da pele ao calor, como o
sol, ferro de passar roupa, corrente elétrica, brasa de cigarro, fogueira, bucha de
balão, palitos de fósforo, fogos de artifício, líquidos quentes, álcool, querosene, ou
por contato de com produtos químicos, como ácidos.

Segue descrição de outras lesões que podem ocorrer e que devem ser anotadas no
espaço em branco da tabela do campo 31:

•

Lesões perfurantes: Feridas profundas provocadas por projétil de arma de fogo ou
por instrumentos perfurantes, como tesoura, pregos e outros.

•

Avulsão ou amputação: É a perda de parte do corpo, seja quando ela é cortada ou
arrancada, exemplos braços, pernas, orelhas, nariz, pedaços de pele, dentes e
outros.

•

Lacerações: São ralados, ferimentos que atingem áreas restritas da pele e de tecido
celular subcutâneo, podendo ser superﬁciais ou profundos. As causas mais comuns
de lacerações são: quedas em terrenos ásperos (asfalto, areia ou terra pedregosa) e
os traumas por cordas e correntes.
Caso essas lesões descritas acima não contemplem o tipo de ferimento apresentado
pela criança ou o adolescente, utilize igualmente o espaço em branco para registrar
a lesão observada.

CAMPO 32 – Relação agressor/ vítima (provável autor da violência)
Neste item, existe a possibilidade de registrar até dois autores de violência. Se houver, devem ser
registrados.
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Registrar, neste campo, o nome do agressor ou agressores, o tipo de relação que
o suspeito mantém com a vítima, levando em consideração o relato da vítima,
pai ou responsável. Também registrar se o agressor é usuário de álcool ou
droga.
OBS.: O item “cônjuge/companheiro” deve ser assinalado quando o autor da
agressão vive maritalmente com a vítima.

CAMPO 33 – Grau da violência
Pode ser leve, moderada ou grave, conforme o exposto no item 10.2 Avaliação
global do nível de gravidade.

CAMPO 34 – Procedimentos adotados
Breve relato dos encaminhamentos efetuados e de condutas estabelecidas.

CAMPO 35 – Solicitação de atendimento emergencial

N

os casos de violência considerados graves o Serviço de
Atendimento ao Vitimizado (SAV, antigo SOS-Criança) ou o
Conselho Tutelar deve ser imediatamente comunicados, por meio
de envio da notiﬁcação via fax.

No caso de ter sido feita a comunicação, deve-se preencher com X o campo
adequado ao registro.

CAMPO 36 – Número da notiﬁcação obrigatória
Este campo deve ser preenchido obrigatoriamente pela Unidade Notiﬁcadora,
segundo a seqüência estabelecida por ela própria.

CAMPO 37 – Telefone
Registrar o telefone da Unidade Notiﬁcadora somente na via amarela.

CAMPO 38 – Data de envio da ﬁcha
Registrar neste campo a data em que a ﬁcha está sendo enviada para a
Coordenação Regional.
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10.5. Fluxos de Encaminhamento

Uma vez identiﬁcada a suspeita ou a conﬁrmação da violência, os diversos
proﬁssionais atuantes em todas as Unidades Notiﬁcadoras da Rede de Proteção devem prestar os
atendimentos necessários e incluir as crianças e ou os adolescentes vitimizados na Rede de
Proteção por meio da ﬁcha de Notiﬁcação Obrigatória (NO).
Nos casos moderados e graves, em que a presença imediata do Conselho Tutelar
e ou a intervenção do SAV (Serviço de Atenção ao Vitimizado) da FAS se façam necessárias, a
notiﬁcação deverá ser preenchida e encaminhada no mesmo momento por fax e, após deve ser
encaminhada seguindo os ﬂuxogramas apresentados a seguir.

Fluxograma 1 – Fluxo das notiﬁcações obrigatórias dos casos que
residem na área de abrangência da unidade notiﬁcadora.
A unidade notiﬁcadora envia as vias branca e amarela da NO para a Coordenação
Regional de sua secretaria (Núcleo Regional da FAS, Núcleo Regional da Educação e Distrito
Sanitário da Saúde), arquivando a terceira via (verde) na própria unidade.
O setor responsável pelo ﬂuxo nas Coordenações Regionais, ao receber as vias
da NO, a registrará no Mapa de Controle da Coordenação Regional e encaminhará a via branca
para o Conselho Tutelar e a via amarela para o SAV.
O SAV fará uma análise do conteúdo da NO para averiguar a necessidade de uma
atuação emergencial, alimentando seu banco de dados, e, após encaminhará a via amarela ao
Banco de Dados da Secretaria Municipal da Saúde para digitação e para comparação de informações
presentes no banco.
As escolas estaduais encaminharão as vias branca e amarela da NO à Unidade
de Saúde mais próxima de seu território, e esta as encaminhará ao seu Distrito Sanitário.

Fluxograma 2 – Fluxo das notiﬁcações obrigatórias dos casos que
não residem na área de abrangência da unidade notiﬁcadora.

O setor responsável pelo ﬂuxo nas Coordenações Regionais faz o registro no
seu Mapa de Controle da NO recebida e encaminha-a conforme a localização da residência das
crianças e dos adolescentes que sofreram a violência, podendo essas residir em outro município,
outra regional ou até mesmo na mesma regional, porém em outra rede local, sendo que cada uma
dessas opções terá seu próprio ﬂuxo descrito abaixo.
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Caso residam em outro município: A via branca deverá ser
encaminhada ao Conselho Tutelar que, mediante um ofício encaminhará essa via
ao Conselho Tutelar do município de residência; a via amarela será encaminhada
ao SAV, seguindo o ﬂuxograma 1. O ﬂuxo deverá incluir uma cópia à sede da FAS,
a qual será encaminhada ao Juiz da Comarca do município.
Se essas crianças ou adolescentes residirem em outra regional,
a via branca será encaminhada para o Conselho Tutelar desta regional que,
mediante ofício, a encaminhará para o Conselho Tutelar da regional de residência.
A via amarela será encaminhada para o SAV, que seguirá o ﬂuxo proposto no
ﬂuxograma 1. Uma cópia será encaminhada para a Coordenação Regional de
residência do caso notiﬁcado.
Por último, se essas crianças ou adolescentes residirem na
mesma regional, porém em outra rede local, a via branca será encaminhada para
o Conselho Tutelar e a via amarela para o SAV seguindo o ﬂuxo do ﬂuxograma 1,
e uma cópia da NO será encaminhada para a rede local de residência.

Fluxograma 3 – Fluxo dos casos de violência suspeita
ou conﬁrmada residentes na área de abrangência
da rede local, originados por outros serviços.
Este ﬂuxograma ilustra que as Redes Locais devem receber
todas as notiﬁcações originadas por outros serviços notiﬁcadores de crianças e
ou adolescentes que residem em sua área de abrangência.
Dessa forma cabe ao Banco de Dados da SMS que recebe a via
amarela da NO pelo SAV, encaminhar uma cópia da mesma ao Distrito Sanitário
de origem.
O Distrito Sanitário de origem encaminhará uma cópia para o
setor responsável pelo ﬂuxo na Coordenação Regional, que fará o registro da NO em
seu Mapa de Controle, assim como encaminhará esta cópia para a Unidade de Saúde,
que fará a sua inclusão na rede local de residência da criança e ou do adolescente.

Fluxograma 4 – Fluxo das notiﬁcações obrigatórias
preenchidas pelo SAV (FAS).
Este ﬂuxograma ilustra o ﬂuxo quando o SAV é o serviço
notiﬁcador.
O SAV encaminhará a via branca ao Conselho Tutelar de origem e
a via amarela ao Banco de Dados da SMS, que encaminhará uma cópia para o Distrito
Sanitário, que, por sua vez encaminhará esta cópia para a Unidade de Saúde, que
fará sua inclusão na Rede Local de residência.
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Fluxograma 5 – Fluxo das notiﬁcações obrigatórias preenchidas
pelos hospitais notiﬁcadores.
Este ﬂuxograma ilustra o ﬂuxo quando os hospitais são os serviços
notiﬁcadores.
Os hospitais encaminharão as vias brancas e amarelas ao Distrito Sanitário de
sua referência, que encaminhará ao setor responsável pelo ﬂuxo na Coordenação Regional, que
fará o registro no seu Mapa de Controle e será o responsável em encaminhar a via branca ao
Conselho Tutelar, a via amarela ao SAV e uma cópia à Rede Local. O SAV seguirá o ﬂuxograma 1, e
os casos notiﬁcados fora da área de abrangência serão encaminhados conforme o ﬂuxograma 2.

Fluxograma 6 – Fluxo das notiﬁcações obrigatórias preenchidas
pelo Centro de Convivência Criança quer Futuro e pelo Centro de
Proteção Especializado.
Este ﬂuxograma ilustra o ﬂuxo quando o Centro de Convivência Criança quer
Futuro e o Centro de Proteção Especializado são os serviços notiﬁcadores.
Estes serviços encaminharão a via branca e amarela a FAS Sede, a qual
encaminhará a via branca e a cópia da notiﬁcação para a Coordenação Regional do Local de
Residência da vítima e a via amarela ao SAV e este enviará a via amarela ao Banco de Dados da
SMS. A Coordenação Regional do local de residência da vítima encaminhará a via branca ao
Conselho Tutelar e uma cópia desta via para a Rede Local de Residência, a qual fará o
acompanhamento e o encaminhamento necessário.
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10.6. Sistema de acompanhamento e
monitoramento

A proposta de implantação de um Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento surgiu da necessidade de instrumentos que auxiliassem no
acompanhamento das crianças e dos adolescentes em situação de risco para a
violência e de suas famílias, assim como que possibilitassem a elaboração de
indicadores para a avaliação das ações da Rede de Proteção.
Dessa forma, no ano de 2006, após diversos debates realizados
pelos proﬁssionais envolvidos, surgiram propostas para a construção das
referidas planilhas. Com base nessas sugestões, foi elaborado um modelo
testado no primeiro semestre de 2007, que passou por ajustes conforme as
necessidades encontradas pelos proﬁssionais. No segundo semestre de 2007,
foram deﬁnidas as planilhas ( Anexos 2 e 3 ) e que vem sendo preenchidas pelas
9 Coordenações Regionais em conjunto com as Redes Locais.

A

Planilha de Acompanhamento e Monitoramento Mensal e a Planilha
Síntese Descritiva do Semestre ( Anexos 2 e 3 ) são instrumentos
importantes para o desenvolvimento das ações, pois a partir delas,
os proﬁssionais veriﬁcam a quantidade de casos que estão
acompanhando e os resultados alcançados após as intervenções
da Rede de Proteção.

Além disso, por meio delas é possível maior controle do
número de reincidências e, conseqüentemente, a ampliação do acompanhamento
desses casos e a busca de alternativas que evitem novos episódios de violência.
Outro fator relevante é a visualização dos casos migrados, recebidos ou
transferidos para outra Regional. Dessa forma, quando a criança ou o adolescente
passam a residir em outro endereço, a Coordenação Regional que realizava o
acompanhamento ou monitoramento da situação repassa as informações para a
Regional a que pertence a nova residência, visando à continuidade do trabalho
desenvolvido.
As planilhas também apresentam um espaço para a descrição
das atividades preventivas realizadas em cada Coordenação Regional
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mensalmente e depois ao ﬁnal de cada semestre. A prevenção é um dos importantes objetivos da
Rede de Proteção, por esse motivo as ações preventivas devem ser constantemente desenvolvidas
com as famílias, escolas e comunidades.
Com o preenchimento das planilhas, os proﬁssionais das Redes Locais e
Coordenações Regionais visualizam a situação de cada criança ou adolescente notiﬁcada pela
Rede de Proteção. Além de notiﬁcar, é essencial a realização dos atendimentos e, principalmente,
do acompanhamento pela saúde, assistência social, educação, entre outros, possibilitando a
construção de novas formas de convívio intrafamiliar e simultaneamente à prevenção da
violência.

D

e acordo com KOSHIMA (2004), “... além da identiﬁcação e das medidas de
atendimento, deve-se ter providências de acompanhamento e controle (signiﬁca
saber se as medidas previstas estão sendo executadas e, caso não estejam, veriﬁcar
por que e como resolver esse fato). Vê-se muito comumente que as pessoas acham
que a tarefa se cumpre na hora em que se faz o encaminhamento. O pensamento é:
eu já ﬁz a minha parte e, aí, muitas vezes, não se realiza o acompanhamento, até
por conta da demanda. Na hora em que se faz o encaminhamento, é fundamental
que exista o acompanhamento e o controle, para que tenhamos a certeza de que, de
fato, aquela criança não está sendo revitimizada”.

Após a notiﬁcação obrigatória, os proﬁssionais devem proporcionar o
atendimento necessário para a criança ou o adolescente e sua família, acompanhando o caso até
constatarem que se encontra estabilizado, que não ocorreram outros episódios de violência e que
a família está correspondendo às orientações realizadas. Quando o caso está estabilizado, não
signiﬁca que não precisa de nenhuma forma de atendimento ou que foi solucionado. Portanto,
passa a ser monitorado e, se ocorrer algum indício de novos episódios de violência, os proﬁssionais
estarão alertas para ampliar o acompanhamento, prevenindo reincidências.
O acompanhamento deve ser constante, necessitando da realização de visitas,
reuniões, atendimentos e encaminhamentos (envolve todas as situações notiﬁcadas que ainda
não estão estabilizadas, as reincidências e os casos migrados recentemente de outras Regionais).
O monitoramento deve acontecer nos casos que estão estabilizados, sendo que cada Rede Local
deverá estabelecer o período de tempo em que deve realizar uma visita domiciliar e/ou um
atendimento para avaliar se a situação permanece ou não estabilizada.
A identiﬁcação de como se encontra um caso notiﬁcado e de quais ações ainda
precisam ser efetuadas contribui na agilidade das intervenções e na decisão da atuação mais
adequada para cada situação. Aﬁnal, o trabalho com crianças e adolescentes em situação de
violência requer a consciência de que uma ação morosa e equivocada pode colocar em risco aquela
criança, seu desenvolvimento e, em casos extremos, a sua vida.
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Além do acompanhamento e monitoramento, que são
essenciais para a garantia da não-revitimização da criança ou do adolescente, a
planilha possibilita o estabelecimento de indicadores e da avaliação das ações
da Rede de Proteção.
A avaliação é uma forma de melhorar a atuação, aprimorar o
conhecimento e contribuir para o planejamento futuro. É a análise sistemática
dos objetivos, dos resultados e do impacto social de um determinado programa,
projeto ou de ações em rede. Proporciona aos proﬁssionais a construção de
momentos reﬂexivos e a análise da realidade e dos fatos, para que direcionem
suas ações, aprendendo pela experiência. É um processo contínuo e dinâmico de
acompanhamento da execução da ação programada.
De acordo com BAPTISTA (2003), “o exercício da avaliação
busca assegurar uma permanente adequação do planejado e do executado à
intencionalidade do planejamento, considerando a dinâmica das variações e
desaﬁos permanentes postos na situação enfrentada. É na medida em que
permite detectar desvios, erros, bloqueios, os quais se interpõem a uma resposta
signiﬁcativa, que a avaliação desvela caminhos que se abrem para a superação
não apenas da ação, mas também do seu planejamento.” .
A planilhas que compõem o sistema de acompanhamento e
monitoramento é um instrumento para o processo de avaliação, já que
proporcionam a veriﬁcação do cumprimento dos objetivos da Rede de Proteção,
assim como auxiliam na tomada de decisões e na construção de uma base de
dados. A partir dos dados das planilhas, poderão ser construídos indicadores de
resultados, ou seja, parâmetros qualiﬁcados e quantiﬁcados que servem para
detalhar se os objetivos da ação em rede estão sendo alcançados. Os indicadores
são espécies de sinalizadores que buscam expressar e demonstrar a realidade.
Conhecendo melhor a realidade e os resultados da intervenção
da Rede de Proteção, será possível desenvolver estudos, pesquisas, diagnósticos,
assim como planejar a atuação, revendo e melhorando procedimentos.
Considera-se, portanto, que tanto a Planilha de
Acompanhamento e Monitoramento Mensal e a Planilha Síntese Descritiva do
Semestre vem contribuindo tanto para a identiﬁcação e acompanhamento das
situações de suspeita ou conﬁrmação de violência contra crianças e adolescentes
como para a construção de um processo de avaliação da intervenção da Rede de
Proteção no Município de Curitiba.
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10.7. Gestão do banco de dados

A Gestão do Banco de Dados da Rede de Proteção está sob a responsabilidade
do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde. O Centro de Epidemiologia é o
departamento que estuda as doenças e os agravos à saúde da coletividade humana, tendo como
estratégia a informação para a ação e a integração entre a vigilância e as ações de resposta
(WALDEMAN, 1998). A informação para a ação consiste em:

•
•
•

Sistema de Vigilância Epidemiológica;
Sistema de Monitoramento de Situação de Saúde, que fornece índices de
mortalidade, morbidade, número de nascidos vivos e pesquisas
demográﬁcas;
Estudos epidemiológicos.

O termo epidemiologia tem origem no grego, em que epi signiﬁca sobre, demos
denota população e a forma logia, estudo. Portanto epidemiologia é o estudo de alguma coisa
que afeta a população (JEKEL, 2005).
Estudos epidemiológicos relacionam o que está acontecendo na vida dos
indivíduos e da sociedade. Preocupam-se com todos os fatores biológicos, sociais, comportamentais,
espirituais e psicológicos que podem demandar serviços de atenção, oferecer oportunidades de
prevenção, permitir o aprimoramento da aplicação dos serviços disponíveis, maior impacto dos
programas desenvolvidos e planejamento de políticas sociais (BRASIL, 2001).

O

Banco de Dados da Rede de Proteção é alimentado pelo conteúdo das notiﬁcações
obrigatórias de violência suspeita ou conﬁrmada contra crianças e adolescentes,
por esta razão o preenchimento deve ser legível e completo, evitando deixar campos
em branco.

As notiﬁcações são preenchidas com base legal no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Artigos 13 e 245) e depois são encaminhadas pelas unidades notiﬁcadores, segundo
um ﬂuxo pré-estabelecido (conforme o item 10.5). Os dados coletados possibilitam tornar visível
a violência que se pratica contra a criança e o adolescente e subsidiam o desenvolvimento de
ações integradas e intersetoriais para oferecer às vítimas e aos autores de violência e suas famílias
o atendimento necessário.
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Cada formulário é analisado individualmente, com a veriﬁcação da consistência
dos dados e correção mediante contato telefônico com a unidade notiﬁcadora antes de sua
inclusão no Sistema Epinfo. Além disso, é realizada uma análise de cada notiﬁcação obrigatória
para identiﬁcar as situações que demandam ações emergenciais, articulação e apoio da
Coordenação Municipal, monitoramento dos casos de crianças menores de 01 ano, gestantes de
risco, vítimas de suspeita ou conﬁrmado abuso sexual, transtornos mentais, auto-agressão e a
busca por casos reincidentes. O Sistema Epinfo identiﬁca os casos de reincidências, emite
relatórios mensais, cruza informações, faz análises quantitativas e qualitativas, entre outros,
permitindo construir o perﬁl epidemiológico da violência doméstica e sexual que atinge crianças
e adolescentes em Curitiba.
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Para a materialização dos princípios da prioridade absoluta e da proteção
integral dos direitos da criança e do adolescente, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto
da Criança e do Adolescente criaram um Sistema de Garantias de Direitos que se apóia em três
eixos: promoção de direitos, defesa e controle social.
O Sistema de Garantias de Direitos nos traz a idéia de funcionamento
articulado. O atendimento nos fala de condições socioeconômicas e políticas novas, com
capacidade de atendimento universal (Promoção). As garantias nos remetem aos instrumentos
para proteger, assegurar e fazer cumprir os direitos (Defesa), e tudo dependerá da capacidade
da sociedade em organizar-se, ﬁscalizar, monitorar, subsidiar (Controle Social).
O eixo da Promoção de Direitos tem como objetivos especíﬁcos: a delimitação
e a formulação da política de atendimento de direitos, qualiﬁcando como direito o atendimento
das necessidades básicas da criança e do adolescente, através das demais políticas públicas.
Nele, estão articulados espaços públicos e institucionais e instrumentos e
mecanismos responsáveis pela formulação das políticas e pelo estabelecimento das diretrizes
do planejamento, de modo a atingir a exigência de universalização dos serviços.
Os instrumentos dessa linha são as próprias políticas sociais (inclusive os
programas assistenciais de proteção especial) e, na sua falta, os mecanismos e medidas da
promoção de direitos contidos na “política de atendimento de direito”.
O eixo da Defesa tem como objetivo especíﬁco responsabilizar o Estado, a
Sociedade e a Família pelo não-atendimento, irregularidades na atenção direta ou violação dos
direitos individuais ou coletivos das crianças e dos adolescentes. Ele assegura a exigibilidade
dos direitos.
No âmbito dos espaços públicos, temos um conjunto de atores governamentais
e não-governamentais: Poder Judiciário (especialmente o juízo da Infância e da Juventude),
Ministério Público, Secretarias de Justiça, órgãos de defesa da cidadania, Secretaria de
Segurança Pública, Conselhos Tutelares e outras associações legalmente constituídas.
No eixo do Controle Social, o objetivo se reporta à vigilância do cumprimento
dos preceitos legais constitucionais e infraconstitucionais, ao controle externo, não institucional
da ação do Poder Público, entendido no sentido ampliado, para incluir Estado/Governo/
Sociedade Civil Organizada.
É esse o espaço da sociedade civil articulada em fóruns e em outras instâncias
não institucionais (frente, pactos, etc.) – essenciais para a existência dos conselhos de direito,
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integrados pelas organizações representativas da sociedade civil, isto é,
organizações não-governamentais, entidades de atendimento direto,
entidades de classe, sindicatos, pastorais e ministérios eclesiais, associações
de base geográﬁca e as diversas formas de organização social que
permanentemente vão surgindo na dinâmica da democratização das relações
sociais.
Os instrumentos deste eixo deverão oferecer potencial de
pressão, mobilização e produção de conhecimentos em torno da problemática
de crianças e dos adolescentes, assim como a capacitação permanente da
sociedade para uma nova cultura que valorize as crianças e os adolescentes do
nosso país.
São instituições que compõem o Sistema de Garantias da
Criança e do Adolescente: Conselhos Estaduais e Municipais de Direito da
Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, Delegacias Especializadas,
Defensores e Núcleos da Infância e Juventude da Defensoria Pública, Centros
de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público, Varas
e Promotorias da Infância a da Juventude e Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente ﬁliados à ANCED (Associação Nacional dos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente).

Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do
Adolescente
Estes conselhos, que são órgãos compostos por membros do
governo e da sociedade civil, deliberam acerca das prioridades e da destinação
de recursos para a política de atenção à infância e à juventude em âmbito
estadual.

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do
Adolescente
São órgãos paritários, responsáveis pela deliberação de
políticas públicas de prioridade à infância e à juventude em âmbito municipal,
atendendo à diretriz de municipalização.

Conselhos Tutelares
São órgãos colegiados, autônomos, não jurisdicionais,
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compostos de membros escolhidos pela sociedade para ﬁscalizar e zelar pelo cumprimento dos
direitos de crianças e adolescentes. Atuam especiﬁcamente em âmbito municipal e são
responsáveis pelo atendimento direto e pela solicitação de serviços para a comunidade. Têm
ainda função na assessoria ao Poder Executivo na formulação de políticas municipais de
atendimento e ações de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Em Curitiba, são em número de 09 (nove), localizados nas regiões
administrativas.

Varas da Infância e da Juventude
Estas varas contam com juízes especializados na área da infância e adolescência
que, em conjunto com uma equipe técnica, realizam estudos e pesquisas, acompanham o
cumprimento das leis e das medidas de proteção, promovem o entrosamento dos serviços do
juizado com os Conselhos Tutelares e acompanham a execução das medidas socioeducativas.
Em Curitiba, são 03 (três) as varas especializadas: 1.ª Vara da Infância e da
Juventude (Risco Pessoal e Social), 2.ª Vara da Infância e da Juventude (Colocação em Família
Substituta) e Vara de Adolescentes Infratores.
Importante mencionar que Curitiba ainda conta com uma Vara Criminal
Especializada de Crimes contra Crianças e Adolescentes (12.ª Vara Criminal), competente para
processar e julgar crimes quando ﬁgurem como vítimas crianças e adolescentes, em especial as
questões de maus-tratos, violência sexual e abandono.

Promotorias da Infância
Quando especializadas, costumam ser denominadas promotorias cíveis e de
defesa dos direitos difusos e coletivos da infância e da juventude, promotorias infracionais da
infância e da juventude e promotorias de execução de medida socioeducativa.
Em Curitiba, também são em número de três, desempenhando suas funções
junto às Varas da Infância e da Juventude.

Centro de Apoio Operacional
Os centros de apoio são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério
Público. A eles compete, entre outras funções, estimular a integração e o intercâmbio entre os
promotores que atuam na mesma área de atividade, remeter informações técnico-jurídicas aos
procuradores e promotores de Justiça e estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou
órgãos públicos ou privados que atuem em áreas aﬁns para a obtenção de elementos técnicos e
especializados necessários ao desempenho de suas funções.
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O Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e
da Juventude em Curitiba atua no suporte das ações dos promotores e, muitas
vezes, como órgão consultivo na questão do direito infanto-juvenil.

Defensoria Pública
É o órgão público que garante às pessoas carentes o acesso à
Justiça, ou seja, que permite às pessoas sem poder aquisitivo ter um advogado
especializado para orientá-las e defender seus direitos na Justiça.
Em Curitiba, tem atuação, principalmente, na Vara de
Adolescentes Infratores.

Delegacias Especializadas e Núcleos de Proteção
São unidades policiais especializadas na apuração e
investigação de crimes e contravenções penais praticados contra crianças e
adolescentes ou atos infracionais praticados por adolescentes.
Além da Delegacia do Adolescente, para os casos de atos
infracionais, Curitiba conta ainda com o Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente Vítimas de Crime – NUCRIA.
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À luz do que explica FERREIRA (1986), postura pode ser entendida como uma
“atitude”, como um “modo de pensar e de agir”.

O

objetivo maior dessa consideração é nortear o comportamento e a postura dos
proﬁssionais e das equipes de atendimento, considerando o estrito cumprimento
do dever legal nos encaminhamentos e no acompanhamento das situações de
violência, principalmente a doméstica, de acordo com os princípios da ética e do
sigilo proﬁssionais, garantindo a uniformidade das ações entre as instituições
formadoras da Rede e atuação segura para os proﬁssionais e para a população
atendida.

Primeiramente, é importante entender os conceitos de ética e de moral e o que
é sigilo proﬁssional.
Nas palavras de DALLARI (2003), a ética é necessária para a boa convivência.
Ética é uma palavra de origem grega para expressar costumes. Segundo os grandes pensadores
gregos, “ética são os costumes informados por valores”; o costume que se adota porque há valores
implícitos em um comportamento.
A moral, por sua vez, tem origem na Roma antiga, que expandindo seus
domínios, chegou até a Grécia e absorveu muito de sua cultura. Moral é a expressão latina para
ética. Há entre essas expressões uma certa ligação, apesar de não-absoluta, tendo em vista
fatores culturais, mas, essencialmente, ética e moral têm a mesma raiz, referem-se aos costumes
informados por valores.
Tradicionalmente, porém, passou-se a conceber, a entender a moral como um
valor em si, de caráter eminentemente religioso, devido a grande inﬂuência da Igreja Católica
(Romana), que se apropriou da expressão moral para deﬁnir suas regras institucionais. Disso
surgiu que a ética é espontânea, nasce da realidade, e a moral é institucional, é regra.
CHAUÍ (1994) aﬁrma que “ética e moral referem-se ao conjunto de costumes
tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a
conduta de seus membros”.
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De acordo com JACOMINO (2000), “ser ético nada mais é do
que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros; ser ético é também
agir de acordo com os valores morais de uma determinada sociedade. Essas
regras morais são o resultado da própria cultura de uma comunidade. Elas variam
de acordo com o tempo e a sua localização no mapa.”
Feitas essas primeiras considerações sobre a ética, passamos
a tratar da questão proﬁssional, em especial da postura e do sigilo.

O

sigilo é o meio idôneo de preservação do segredo proﬁssional, e
ambos não se confundem. Enquanto o segredo é um fato que se
pretende desconhecido em nome da ordem pública, o sigilo é o
meio, o instrumento de que se servem os interessados para manter
íntegro o desconhecimento de tal fato.

Mas é claro que como para toda regra existe uma ressalva: o
da justa causa na revelação do segredo. Ocorrendo a justa causa, a revelação é
legítima e autorizada por lei (art. 154, CP).
A justa causa exprime, em sentido amplo, toda a razão que
possa ser utilizada como justiﬁcativa para a prática de um ato excepcional,
fundamentado em razões legítimas e de interesse ou procedência coletiva.
Assim, entende-se como uma razão superior relevante do que seria, a princípio,
uma falta.
O dever legal se conﬁgura quando compulsoriamente o segredo
tem de ser revelado por força de disposição legal expressa que assim determina.
Cita-se como exemplo: atestado de óbito, notiﬁcação compulsória de doença
assim considerada e outras situações adiante anotadas. Nessas ocasiões,
somente se revela o diagnóstico e não se tece outros comentários. Situação
especíﬁca de revelação de segredo proﬁssional por dever legal que aﬂige
cotidianamente aos proﬁssionais, principalmente da área de saúde, é a
comunicação de crime de ação pública, especialmente o ocasionado por arma,
de fogo ou branca, e as lesões corporais que apresentem gravidade. Nesse caso,
a comunicação deverá ocorrer à autoridade policial ou do Ministério Público,
observando a preservação do paciente.
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A legislação brasileira regulamenta a matéria através de vários dispositivos:

Constituição Federal:
“Art. 5.º
I - ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;”

Código Penal:
“Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tenha ciência, em
razão de função, ministério, ofício ou proﬁssão, e cuja revelação possa produzir
dano a outrem. Pena - detenção de 3 meses a um ano ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
(...)
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui
crime mais grave.
(...)
§ 2.o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
(Incluído pela Lei n.º 9.983, de 2000)
Pena - reclusão de 2(dois) a 6(seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei n.º 9.983,
de 2000)

Código de Processo Penal:
“Art. 207 - São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função,
ministério, ofício ou proﬁssão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas
pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.”

Código Civil:
“Art. 229 - Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato:
I - a cujo respeito, por estado ou proﬁssão, deva guardar segredo;”
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Código de Processo Civil:
“Art. 347 - A parte não é obrigada a depor de fatos:
(...)
II - a cujo respeito, por estado ou proﬁssão, deva guardar
sigilo.
Parágrafo Único – Esta disposição não se aplica às ações de
ﬁliação, de desquite e de anulação de casamento.
(...)
Art. 363 - A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo,
o documento ou a coisa:
(...)
IV - se a exibição acarretar a divulgação de fatos, a cujo
respeito, por estado ou proﬁssão, devam guardar segredo;
(...)
Art. 406 - A testemunha não é obrigada a depor de fatos:
(...)
II - a cujo respeito, por estado ou proﬁssão, deva guardar
sigilo.
(...)”

Código de Ética Médica:
“Art. 11 - O médico deve manter sigilo quanto às informações
conﬁdenciais de que tiver conhecimento no desempenho de
suas funções. O mesmo se aplica ao trabalho em empresas,
exceto nos casos em que seu silêncio prejudique ou ponha em
risco a saúde do trabalhador ou da comunidade.”

Resolução CFM nº 999 de 23 de maio de 1980,
resolve:
Esta Resolução sintetiza os aspectos legais do sigilo médico
fazendo referências aos artigos dos vários diplomas legais que
apreciam a matéria, sendo os principais os acima citados, diz:
“O crime de revelação de sigilo médico ocorre quando o médico
revela segredo proﬁssional sem justa causa ou dever legal,
não sendo obrigado a fazê-lo e até lhe sendo proibido depor
sobre fatos relacionados ao atendimento de seus pacientes;
também o médico não está obrigado a comunicar à autoridade
crime pelo qual seu paciente possa ser processado.
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“A revelação do segredo médico é permitida nos casos de abuso e/ou sevícia
sexual para apurar responsabilidades; nas doenças de notiﬁcação compulsória;
nos defeitos físicos ou doenças que ensejem erro essencial quanto a pessoa e
levem à nulidade de casamento; nos crimes que não impliquem em processo do
paciente; na cobrança judicial de honorários; ao testemunhar o médico para
evitar injustiça; nas perícias médicas; nos exames biométricos admissionais e
previdenciárias e nos exames de sanidade mental para seguradoras.
“Estão obrigados à observância de segredo proﬁssional todos aqueles auxiliares
do médico que participem da assistência aos pacientes, e, até mesmo o pessoal
administrativo, em especial dos arquivos médicos.”
Quanto ao dever legal:

Código Penal
Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja
notiﬁcação é compulsória. Pena - detenção de seis meses a dois anos e multa.”

Lei das Contravenções Penais:
“Art. 66 - Deixar de comunicar à autoridade competente:
(...)
II - crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina
ou de outra proﬁssão sanitária, desde que a ação penal não dependa de
representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal.
Pena - multa de trezentos a três mil cruzeiros.”

Lei nº 8.069, de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente:
“Art. 13 - Os casos de suspeita ou conﬁrmação de maus-tratos contra criança
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
Art. 56 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão
ao Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
(...)
Art. 245 - Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche de comunicar
à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo
suspeita ou conﬁrmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.”
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Portaria nº 1968/GM, de 25 de outubro de 2001
Dispõe sobre a comunicação às autoridades competentes, de
casos de suspeita ou de conﬁrmação de maus-tratos contra
crianças e adolescentes atendidos nas entidades do Sistema
Único de Saúde.

Lei nº 1656, de 21/08/58 - Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Curitiba
“Art. 207 - São deveres do funcionário, além dos que lhe
cabem pelo cargo ou função:
(...)
III - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição que não
devem ser divulgados;
(...)
Art. 208 - Ao funcionário é proibido:
(...)
III - deixar de representar sobre ato ilegal que chegue a seu
conhecimento em virtude de suas funções, sob pena de se
tornar solidário ao infrator;
(...)”

Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço
Social) nº 273/1993 de 13/03/93
Art. 15 - Constitui direito do assistente social manter o sigilo
proﬁssional;
Art. 16 - O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o
assistente social tome conhecimento, como decorrência do
exercício da atividade proﬁssional.
Parágrafo Único – Em trabalho multidisciplinar, só poderão
ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente
necessário.
Art. 17 - É vedado ao assistente social revelar sigilo
proﬁssional;
Art. 18 - A quebra do sigilo só é admissível quando se tratar
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato
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delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da
coletividade.
Parágrafo Único – a revelação será feita dentro do estritamente necessário,
quer em relação ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que
dele devam tomar conhecimento.

Lei nº 11.831, de 29/06/06 – Estrutura e funcionamento dos
Conselhos Tutelares no Município de Curitiba
Art. 43 - São deveres do conselheiro tutelar:
(...)
III - atender com presteza o público, prestando as informações requeridas,
ressalvadas as protegidas por sigilo;
(...)
VI - guardar, quando necessário, sigilo sobre assuntos de que tomar
conhecimento.
(...)

Como se vê, a legislação pátria é vasta em disciplinar a questão do sigilo e
também suas ressalvas, cujo rol é exaustivo, ou seja, não são exemplos do que pode ser feito, mas
estritamente o que deve ser feito.

T

ais regramentos deverão ser de conhecimento e aplicação por todos os
proﬁssionais que atuem conjunta ou isoladamente com comunidades e
famílias, em especial crianças e adolescentes, parcela da população que,
conforme declara a própria Lei Maior, terão prioridade absoluta na defesa e
promoção de seus direitos, observadas as exigências do bem comum.
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O sexto objetivo especíﬁco da Rede de Proteção é desenvolver propostas de
ações voltadas para a prevenção da violência, especialmente envolvendo a comunidade. Neste
protocolo, serão abordadas sugestões de ações preventivas em relação à família, à escola e à
comunidade.
A prevenção é a melhor estratégia para combater a violência, pois promove a
diminuição dos fatores de risco e o aumento da proteção.
De acordo com HOUAISS (2001), prevenção “é a ação ou resultado de prevenir,
é dispor com antecipação, é preparar-se, é chegar antes que algo aconteça, é adiantar-se ou
antecipar-se a algo. É impedir que se realize ou que algo aconteça”.
A Organização Mundial de Saúde classiﬁca as ações de prevenção da violência
em três níveis caracterizados a seguir.

•

Prevenção primária – São as ações voltadas para a sensibilização dos
proﬁssionais e da comunidade a respeito de medidas preventivas da
violência. Têm como objetivo principal a não-ocorrência do fenômeno.
São fatores preponderantes para a implementação de políticas públicas.

•

Prevenção secundária – São as ações voltadas para a identiﬁcação
da violência e as estratégias para a intervenção precoce, impedindo atos
de violência ou evitando reincidências.

•

Prevenção terciária – São as ações voltadas para o atendimento e o
acompanhamento da criança ou do adolescente, de sua família e do autor
da violência.

A análise dos dados referentes à Rede de Proteção exige de todos os proﬁssionais
um maior comprometimento e empenho com a atenção integral às necessidades da criança, do
adolescente e de suas famílias, para que as conquistas legais no terreno dos direitos se efetivem.
O atendimento às necessidades de desenvolvimento da criança e do adolescente
vai além dos cuidados básicos de higiene, segurança, alimentação e saúde. Ambos precisam de
atenção adequada às suas necessidades interativas por parte de todos aqueles com os quais
convivem. Em qualquer classe social, a qualidade de relações entre as crianças, os adolescentes
e as pessoas que os cercam é determinante de sua saúde física e mental e do desenvolvimento de
sua personalidade.
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O

processo de desenvolvimento ocorre em todos os espaços que a
criança e o adolescente vivem, ou seja, na comunidade, nos lares,
nas famílias, nas escolas. Nessa perspectiva, mães, pais, familiares,
cuidadores, proﬁssionais da saúde, da educação, da assistência e
da justiça e toda a comunidade são reconhecidos e precisam ser
potencializados em suas competências e responsabilidades junto a
crianças e adolescentes, garantindo, por meio do convívio familiar,
educacional e comunitário, o acesso aos direitos e aos bens sociais
e culturais da sociedade.

Os próximos três tópicos discorrem sobre as ações preventivas
que podem ser desenvolvidas nos âmbitos municipal, regional e local da Rede de
Proteção.

13.1. Família, a base de tudo
Os estudos sobre a família permitem problematizar
teoricamente o assunto e desenvolver uma visão crítica dos preconceitos,
avanços e representações sobre a ela.
Existem diferentes arranjos familiares, porém há um modelo
idealizado, o qual é apresentado nos livros escolares, nos ﬁlmes e nas
propagandas da televisão, a chamada família nuclear, em que a divisão de papéis
é bem deﬁnida: a mãe cuida da casa e dos ﬁlhos, e o pai é o chefe da família. É a
tradicional família heterossexual, monogâmica e patriarcal. Esse modelo pode
servir como sistema padrão, que acaba gerando classiﬁcações e preconceitos.
Muitas são as maneiras de conceituar família: do ponto de
vista histórico, das relações de produção e de funcionamento, das relações
interpessoais, como grupo que tem determinadas características de relação e
ﬁnalidade. Conceituar família como uma instituição social permite visualizá-la
em processo de interação – assim, as transformações nela ocorridas reﬂetem as
mudanças no contexto social mais amplo.
Para que se possa contemplar a diversidade das relações na
sociedade não se pode falar de família, mas de famílias. Pode-se considerar
família um grupo social composto de pessoas que se relacionam cotidianamente,
gerando uma complexa trama de emoções. A família é, portanto, uma construção
social que varia segundo as épocas, permanecendo, no entanto, aquilo que se
chama de “sentimento de família” (AMARAL, 2001), que se forma a partir de um
emaranhado de emoções e ações pessoais, familiares e culturais, compondo o
universo familiar.
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Uma prova mais evidente da existência de uma família é o viver juntos sob o
mesmo teto. Isso signiﬁca que a noção de casa implica compartilhar um determinado modo de
vida, constituindo o que pode ser denominado de convivência familiar.
Para a família marcada pela fome e pela miséria, a casa representa um espaço
de privação, de instabilidade e de esgarçamento dos laços afetivos e da solidariedade. Segundo
GOMES (2003), “quando a casa deixa de ser um espaço de proteção para ser um espaço de conﬂito,
a superação dessa situação se dá de forma muito fragmentar, uma vez que esta família não dispõe
de redes de apoio para o enfrentamento das adversidades, resultando, assim, na sua
desestruturação“.
As perguntas norteadoras para os proﬁssionais que lidam com as famílias em
situação de vulnerabilidade e risco são: Onde estão os recursos que podem melhorar essa situação?
Quais são as prioridades, as possibilidades? Os caminhos estão nos recursos da comunidade, nos
projetos de desenvolvimento social, na intersetorialidade das ações, em pessoas externas à
família e também na própria família. Os recursos amorosos e a competência de cuidar encontramse, em muitos casos, soterrados por um acúmulo de sofrimentos e sentimentos de desesperança,
desilusão, descrença, falta de perspectiva de “sair do atoleiro” ou de “enxergar a luz no ﬁm do
túnel”. No trabalho com esses familiares, é preciso “ir fundo”, com sensibilidade e dedicação,
“para cavar e trazer à luz do dia” esses recursos preciosos.
Atualmente, muitas famílias passam por um processo de renovação de idéias
sobre a forma de se entender, de constituir o núcleo social com novas relações surgindo e se
ﬁrmando na relação familiar. Signiﬁca também um momento de crise, de fragilidade e de ruptura
com o antigo para a construção do novo.
Os casamentos duram pouco; pais e ﬁlhos não se entendem. A escola, a TV, o
fascínio dos computadores e do vídeogame – “totens modernos” – assumem o papel de orientadores
para a vida pessoal, familiar, social e proﬁssional. A ausência do afeto e do amor nas relações
interpessoais agravou-se mais ainda e o individualismo cresceu.
É preciso entender que se vive um momento de transição cultural que afeta
diretamente a estrutura familiar e, conseqüentemente, a social. A saída para essa situação é o
diálogo e o respeito; é a criação e manutenção de pontes de comunicação entre os membros da
família. Pontes que uns e outros possam atravessar para solucionar razoavelmente seus conﬂitos,
diferenças e divergências.
A criação dessas pontes só é viável onde existe afeto, tolerância e respeito
perante situações novas que surgem a cada dia. A manutenção dessas pontes só é possível a
quem sabe dar o primeiro passo para atravessá-las, em busca do outro para o entendimento. O
diálogo é o melhor recurso, e a boa convivência entre pais e ﬁlhos certamente ainda é
alcançável.
Não existe família ideal ou modelo de família, existem famílias reais. Não
obstante, seja qual for a sua conﬁguração, a família continua sendo a instituição social responsável
pelos primeiros cuidados, pela proteção e pela educação da criança pequena e, ao mesmo tempo,
o primeiro e principal canal de iniciação de afetos, das relações sociais e das aprendizagens da
criança (MAMEDE, 200?).
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Para WINNICOTT (1993), “a família tem a função de proteger a
criança do mundo e, aos poucos, introduzi-la no mesmo. Essa apresentação do
mundo é feita paulatinamente; num primeiro momento, dentro da própria
família extensa, com os avós, tios, primos, etc. e, depois, no âmbito da sociedade
como um todo”. A função de proteger está vinculada à de propiciar um ambiente
saudável, no qual a criança possa se desenvolver.
Se a família consiste, na maioria dos casos, no primeiro núcleo
de socialização da criança, é nesse espaço que o adulto transmite os conceitos
socioculturais do meio em que vive, introduzindo valores, normas, condutas,
hábitos, direitos e deveres para este ser em formação. A criança requer cuidados
especíﬁcos, depende de um adulto para sobreviver, mas não devendo ser
considerada um ser inferior ou ainda representar alguém sempre disponível para
satisfazer os desejos do adulto.
Na adolescência, algo parece mudar: tentativas fortes de
superar essa dependência por meio da criação de uma aparente independência.
No entanto, “arrancar as amarras”, “buscar a própria aﬁrmação” e “impor-se”
revelam não a independência do adolescente, e sim uma dependência mais
profunda: as amarras não são impostas por fatores externos, e sim por uma
insegurança interior, pelo desejo de libertar-se sem saber claramente do quê e
para quê. Essa é a hora de educar informando, de educar pela comunicação e
educar pelo exemplo, pela prática comum de valores, pelo estabelecimento dos
limites morais e pela internalização de um código comum de ética.
Para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes,
os pais ou os adultos cuidadores devem aprender a se comunicar e,
paradoxalmente, ouvir é a chave. Ouvir com uma escuta de qualidade. O diálogo
é necessário, os pais devem descer do seu pedestal, sair da posição de
superioridade, do adulto experiente. Diálogo só é possível em igualdade. Para
muitos pais, o diálogo desejado, na prática, vira monólogo disfarçado. Dialogar
com os ﬁlhos, dar liberdade, estimular a criatividade, incentivar experiências e
atender às suas necessidades individuais não se contrapõe ao exercício adequado
da autoridade de pais. Ao contrário, educar pressupõe a colocação de limites,
impõe o exercício de autoridade. Exige dos adultos a transmissão de valores
como cooperação, solidariedade, honestidade, respeito ao outro, amizade e
participação comunitária. O novo código de comunicação com as crianças é
baseado no respeito e na habilidade. Este requer: que as mensagens preservem
o auto-respeito tanto das crianças quanto dos pais; que as frases de entendimento
precedam as de conselho e instrução.
Vários estudos mencionam dois fatores comuns, capazes de
reduzir a violência: a melhor interação entre pais e ﬁlhos e a identiﬁcação com
modelos positivos. Crianças aprendem modelos de comportamento em suas
famílias, com o exemplo dos pais: a maneira de expressar seus sentimentos, de
lidar com a raiva, de resolver seus conﬂitos. É possível ajudar uma criança a
conhecer seus sentimentos simplesmente servindo de espelho para suas
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emoções. Uma criança aprende sobre sua aparência física olhando-se no espelho. Ela informa-se
a respeito de sua constituição emocional ouvindo seus sentimentos reﬂetidos no adulto; de um
espelho se quer uma imagem, não um “sermão”.
Não existe um manual de regras a serem aplicadas na educação de ﬁlhos. Dentro
de cada família, isso é feito de acordo com os próprios padrões e as próprias regras familiares. O
que para uma família é inadmissível, para outra pode ser tolerável. Porém, as crianças esperam
dos pais uma atitude coerente e segura. Checarão o tempo todo se podem realmente conﬁar e
internalizar os padrões que estão recebendo.
O ato de colocar limites é um ato de amor, pois possibilita o crescimento. A criança
e o adolescente possuem uma grande quantidade de energia, que necessita de uma canalização
desde cedo. Eles precisam aprender a gerenciar essa energia adequadamente. Aos pais cabe esse
direcionamento. As crianças e os adolescentes precisam de adultos que funcionem como um porto
seguro para onde recorrer, quando surgem os problemas; um porto suﬁcientemente ﬁrme e forte
para orientá-los quando não sabem como proceder, para repreendê-los quando estiverem errados
e para ensiná-los a respeitar a si mesmos, e aos outros, preparando-os para a vida na comunidade.
É preciso saber dizer não, estabelecer o que é certo e o que é errado e quais limites precisam ser
seriamente respeitados. Os limites são necessários para estabelecer a fronteira entre a fantasia e a
realidade, entre o querer e o poder, entre a onipotência e a potência.
Há uma fronteira muito tênue que separa a disciplina do abuso. Em muitos
lares, os conﬂitos entre pais e ﬁlhos se desenvolvem numa regular e previsível seqüência. A
criança faz ou diz alguma coisa “errada”. O pai reage com um insulto qualquer. A criança replica
com algo pior. O pai responde com ameaça, tapa ou bofetadas, que podem levar a um espancamento
com conseqüências graves ou mesmo fatais. A raiva não deveria ser usada de modo a aumentar
descontroladamente, somente deveria ser externada se trouxesse algum auxílio aos pais, alguma
perspicácia às crianças e nenhum efeito secundário nocivo a qualquer uma delas.
Todos os caminhos que levam à discussão sobre como educar ﬁlhos podem,
num momento ou em outro, chegar à violência como “solução”. A punição física é resultado de
tolerância cultural: a sociedade já está acostumada ao castigo físico como procedimento
educativo, dentro de uma estrutura de poder. Embora um tapa e um espancamento sejam
diferentes, o princípio que rege os dois tipos de atitude é exatamente o mesmo: a utilização da
força e do poder.
Lamentavelmente, o que se ouve com freqüência é “um tapinha não faz mal a
ninguém”. Muitos pais dizem que uma “palmadinha” não é violência e que pode ser um recurso
eﬁciente. No entanto, bater não passa de uma atitude equivocada de descarregar a tensão e a
raiva em alguém próximo e que não pode se defender. Esse método não se justiﬁca, uma vez que
nenhuma criança e nenhum adolescente devem sentir dor para serem educados.
A violência doméstica contra crianças e adolescentes assume contornos nem
sempre brutais e evidentes, ou seja, nem sempre deixa marcas físicas. Podem ser constantes as
agressões “cuidadosas” para não marcar, atitudes que humilham, gestos de raiva, negligência e
outras violências sutis que também deterioram, destroem ou, no mínimo, atrapalham o
desenvolvimento da criança e deixam conseqüências drásticas não só no corpo, mas principalmente
nas lembranças.
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CAMARGO (1998) deﬁne violência como “um exercício humano
de poder, expresso através da força, com a ﬁnalidade de manter, destruir ou
construir uma dada ordem de direitos e apropriações, colocando limites ou negando
a integridade e direitos de outros, sendo acentuada pelas desigualdades sociais.
Portanto, deve também ser entendida como um processo, e não simplesmente
como males físicos ou psicológicos, causados pela materialização da força”.
Portanto, “na violência intrafamiliar os pais utilizam o poder
que lhes confere o papel na relação familiar, para ﬁns de dominação e exploração,
para satisfazer suas necessidades e desejos pessoais. Instaura-se assim uma
confusão entre papéis e funções, principalmente no caso do abuso sexual,
quando tais atos são acompanhados de cenas de sedução e carinho que mascaram
a violência e o abuso (ARAÚJO, 2002). Tais comportamentos deixam a criança
confusa e, dependendo do tipo de relação que mantém com o agressor, ela oscila
entre calar ou denunciar tais atos praticados por alguém que, por obrigação,
deveria lhe dispensar cuidado e proteção.
Quando o autor do abuso sexual infantil é o pai biológico,
conﬁgura-se uma situação incestuosa, que se dá fora do mito Édipo, mas com
implicações também muito trágicas. O pai abusador, ao impor a lei do seu desejo,
transgride a lei cultural que proíbe o incesto (LÉVI-STRAUSS, 1976), trai a
conﬁança da criança e se aproveita da sua vulnerabilidade e imaturidade.
Garante o silêncio da vítima muitas vezes com promessas, cumplicidade ou
ameaças e, freqüentemente, se beneﬁcia da conivência ou cegueira da mãe e de
outros membros da família.
Em muitas famílias, pode-se observar a reprodução de cultura
familiar em que a violência e o abuso sexual acontecem e se mantêm protegidos
pela lei do silêncio. Esse segredo familiar pode percorrer várias gerações sem ser
denunciado. Há um mito em torno dele, não se fala, mas todos sabem ou parecem
saber da sua existência, mesmo que ignorem o conteúdo. Silenciam, num pacto
inconsciente com o agressor ou em nome de uma pseudo-harmonia familiar. Nas
famílias incestuosas, a lei de preservação do segredo familiar prevalece sobre a
lei moral e social. É por isso que é tão difícil a denúncia e a sua conﬁrmação
(ARAÚJO, 2002).
Na dinâmica das famílias abusivas, destacam-se dois principais
fatores: a questão de gênero e o fator econômico. A dominação masculina e a
submissão feminina, cristalizadas, possibilitam a repetição de comportamentos
abusivos por parte do homem detentor do poder de pai, provedor material e
chefe de família. O ato da denúncia do abuso sexual conﬁgura-se como
questionamento desse lugar de poder. Exigir a punição do agressor e o
investimento na mudança das relações abusivas é algo mais complexo e esbarra,
muitas vezes, em impedimentos concretos, em que o fator econômico tem um
enorme peso, principalmente quando o homem abusador é o único provedor
material da família.
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No entanto, a violência intrafamiliar, fenômeno histórico e universal que
atravessa todas as classes sociais, deve ser desvelada e desconstruída. Fazem-se necessário o
desenvolvimento de ações eﬁcientes e eﬁcazes, desenvolvidas de forma intersetorial e
multidisciplinar, com centralidade na família, que possibilitem o cuidado e atenção à saúde,
punição do agressor e seu afastamento do domicílio, e proteção às crianças e famílias submetidas
à situação de violência e de abuso sexual.
Diante da complexidade desse fenômeno e da diﬁculdade de interromper seu
ciclo por meio de ações isoladas, o trabalho de prevenção é imprescindível. É preciso intervir
antes que uma família se torne abusiva, violenta contra suas próprias crianças e adolescentes.
O cuidado proﬁssional das famílias, entre outros aspectos, deve buscar a
identiﬁcação das forças de que o grupo familiar dispõe e construiu ao longo de sua trajetória
familiar e que possibilitam enfrentar os problemas da vida diária. É preciso acreditar que todas as
famílias dispõem de recursos em maior ou menor proporção. Cabe aos proﬁssionais que atuam
com as famílias identiﬁcar essas forças, torná-las explícitas e, sempre que necessário, estimular
a emergência de novas forças. Portanto, centrar a atenção nos aspectos positivos das famílias é
um caminho mais promissor do que insistir na identiﬁcação dos seus problemas e diﬁculdades. O
norteador das ações está no reconhecimento de que as pessoas são ou podem vir a ser autores e
atores da sua própria história. O trabalho parte de uma abordagem cidadã, orientando sobre os
direitos sociais, possibilitando o acesso às políticas existentes e informando os meios para a
garantia e consolidação dos direitos, fortalecendo o desenvolvimento do protagonismo social.

O

objetivo das ações preventivas deve ser o empoderamento das famílias, a ﬁm de que
se tornem competentes e capazes, em vez de criarem a dependência de proﬁssionais
e de sistemas de ajuda. O empoderamento acontece quando os integrantes do
sistema familiar são tratados com respeito, dignidade e conﬁança e quando são
usadas técnicas de escuta empática e reﬂexiva como formas de compreender e
apoiar as famílias. Intervenções efetivas são aquelas positivas e proativas, voltadas
não só para a identiﬁcação de pontos de vulnerabilidade, mas também para os
recursos disponíveis.
O desaﬁo que se coloca é explorar as capacidades e potencialidades do sistema
familiar para desenvolver uma convivência saudável. Em todas as intervenções, a
conﬁança e o sigilo precisam ser mantidos para que as crianças e os adolescentes
sejam preservados e protegidos.
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13.2. Ações preventivas na comunidade
As ações preventivas na comunidade são mecanismos de
divulgação de informações e espaços para a reﬂexão e mudança. Devem envolver
campanhas, palestras, grupos, reuniões e debates com os diversos segmentos
da sociedade, objetivando a eliminação ou a redução de fatores sociais, culturais
e ambientais que favorecem a violência.
As campanhas socioeducativas, assim como as palestras
dirigidas a grupos de pessoas, são formas de sensibilização e mobilização,
promovem a reﬂexão e a superação de problemas que envolvem cada comunidade.
Os proﬁssionais podem tratar de diversas temáticas relativas à violência, mas
devem tratar especialmente da sua prevenção como, por exemplo, de formas de
resolução de conﬂitos sem o uso da violência, do respeito às diferenças, dos
direitos e deveres na convivência familiar, entre outros.
As reuniões e os trabalhos de grupo também oportunizam a
resolução de diﬁculdades comuns. Conforme as Orientações Técnicas do Sistema
Único da Assistência Social (SUAS), “as reuniões são situações em que se
destacam dois aspectos: a dimensão social – reﬂetida no seu aspecto grupal e
das relações estabelecidas, e a dimensão socioeducativa – reﬂetida na ação
comunitária como forma de inserção e de participação social ou superação
solidária e coletiva dos problemas vividos pelos participantes do grupo” (2006,
p. 48). As atividades de grupo podem proporcionar a possibilidade de os
participantes repensarem atitudes e superarem diﬁculdades.
No desenvolvimento das ações preventivas, é essencial que os
proﬁssionais tenham a compreensão de que todas as pessoas possuem habilidades,
experiências e qualidades que contribuirão para a comunidade e seus membros.
Devem identiﬁcar e mobilizar as potencialidades dos cidadãos, colocando-os no
centro dos trabalhos comunitários e valorizando sua autonomia.
É necessário que aproveitem o conhecimento da população
elaborando atividades participativas, nas quais seja possível compartilhar
relatos e proporcionar o relacionamento humano. Para a construção de uma
rede de relações na comunidade, os cidadãos precisam estar motivados a
participar e contribuir, para tanto é imprescindível que haja a superação de uma
visão exclusivamente pessoal de sua realidade, avançando para a compreensão
da importância da sua participação social.
Outro fator signiﬁcativo é a valorização dos aspectos positivos
da comunidade. O trabalho não deve focar problemas e diﬁculdades, mas sim
recursos, talentos e possibilidades existentes. Identiﬁcar as forças e recursos da
comunidade, assim como estimular os cidadãos no reconhecimento e utilização
dessas forças e recursos, é uma das melhores formas de avançar no trabalho
comunitário.
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P

ara o engajamento dos cidadãos nas ações de prevenção à violência, de forma que
possam reﬂetir e transformar suas condições de vida, é relevante que os proﬁssionais
trabalhem visando ao empoderamento dos indivíduos e grupos sociais, ou seja,
desenvolvendo a percepção de que cada cidadão possui capacidades e poder de
modiﬁcar sua própria realidade e a da sua comunidade.

De acordo com SOUZA, (2006) “os objetivos principais do empoderamento
seriam os de desenvolver sentimentos positivos e ativos de estar no mundo; capacitar indivíduos,
grupos e comunidades no emprego de estratégias e recursos para alcançar objetivos individuais
e coletivos de forma ativa e conseqüente; adquirir conhecimentos e habilidades que ajudem os
indivíduos, grupos e comunidades na compreensão crítica das relações sociais e políticas, e do
próprio meio; adquirir competências através de experiência e intervenção, e aplicá-las a situações
diversas. Na ótica do trabalho social, o empoderamento tem como objetivos a eqüidade e a
democratização do processo participativo nas decisões sociopolíticas, além da utilização eﬁcaz
dos recursos disponíveis no meio socioambiental”.
O empoderamento é um processo de mobilização, engajamento e sustentação.
Os indivíduos e grupos aprendem a utilizar seus conhecimentos e habilidades para o alcance de
objetivos individuais e coletivos.
Os proﬁssionais da Rede de Proteção devem desenvolver as ações de prevenção
da violência em conjunto com a comunidade, envolvendo as pessoas em campanhas, palestras,
grupos, reuniões, entre outros. Respeitar as características e necessidades de cada comunidade
e considerar as mudanças nessas condições é outro fator relevante. O desenvolvimento de
atividades “rígidas”, que não levam em conta tais características e suas constantes transformações,
terá pouco apoio, interesse e engajamento dos cidadãos.
A comunidade precisa perceber que a sua contribuição é importante e que as
atividades correspondem às suas necessidades, e não somente às dos proﬁssionais. As ações
realizadas devem valorizar o conhecimento e as experiências dos indivíduos.
Além disso, é necessário o trabalho para a garantia da cidadania, proporcionando
melhores condições sociais, econômicas e, especialmente, novas formas de convívio e
sociabilidade.
Os trabalhos preventivos podem desencadear grandes mudanças, tanto na
comunidade de um modo geral como nas famílias e em seus membros. É nesses espaços que os
sujeitos sociais podem realizar trocas, exercitar e potencializar habilidades, fortalecer laços e
desenvolver uma cultura de solidariedade.
Os proﬁssionais da Rede de Proteção devem utilizar esses instrumentos na
tentativa de sensibilizar os cidadãos e reduzir ou eliminar fatores desencadeadores da violência.
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13.3. Ações Preventivas à violência no
Ensino Fundamental e na Educação
Infantil

A escola dispõe de modos e meios próprios, como o Conselho
de Classe, o Conselho de Escola, as reuniões pedagógicas e/ou administrativas,
as reuniões com os pais ou responsáveis para entrega de avaliação, as entrevistas
com a família, entre outros, que podem fornecer contribuições signiﬁcativas
para a prevenção da violência, através de reﬂexões e discussões que subsidiem
esclarecimentos sobre o tema e outras decisões relevantes.
Nos CMEIs/CEIs conta-se com o Conselho dessas unidades
desenvolvendo ações que orientem os pais na educação das crianças, na
prevenção de violência contra elas e na garantia de seus direitos fundamentais.
No eixo ação compartilhada, pretende-se que as ações educativas de respeito e
valorização das crianças e das famílias, nos espaços de Educação Infantil,
estabeleçam relações democráticas para que, sobretudo, os envolvidos conheçam
a realidade social, provoquem reﬂexões e procurem repensar modalidades de
atendimento, com vistas a responderem aos direitos das crianças e da família.
Em Curitiba, destacamos que as ações desenvolvidas pela
Secretaria Municipal da Educação dentro das unidades escolares, CMEIs e CEIs,
contemplam a área de prevenção:

•

Projeto Escola & Universidade - desenvolvido nas
escolas e CMEIs, com temáticas que incluem a prevenção
de violência tais como: ética, cidadania, diversidade,
valores humanos, entre outras. Observa anualmente no
aumento de ações direcionadas
à questão da
prevenção.

•

Programa Comunidade Escola – atualmente
existente em 54 escolas da Rede Municipal de Ensino,
com o objetivo de oferecer às comunidades diferentes
atividades socioeducativas gratuitas, nas áreas de
saúde, geração de renda, cidadania, esporte, lazer e
cultura, de modo que sejam observados e garantidos os
interesses da comunidade.
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•

Projetos em parceria com outras instituições
(Programa de Erradicação das Drogas –
PROERD).

•

Programa Coca-Cola de Valorização do
Jovem.
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•
•

Justiça se Aprende na Escola (Projeto Não-Violência).
Programa Mama Nenê -- a amamentação traz inúmeras vantagens
para a criança, sua mãe, a família, a sociedade e o estado. Quando
praticada de forma exclusiva até os seis meses de idade e complementada
com alimentos apropriados até os dois anos de idade ou mais, a
amamentação demonstra grande potencial transformador do
crescimento, de desenvolvimento, da prevenção de doenças na infância
e na idade adulta e do estabelecimento fortalecido de vínculo entre
mãe e ﬁlho, atuando na prevenção do abandono, da negligência ou de
qualquer outro tipo de violência.

•

Projeto Família - parte integrante do “Programa Sinais de Alerta: o
Olhar da Prevenção na Educação Infantil de Curitiba”, objetiva detectar e
a intervir precocemente em possíveis problemas do desenvolvimento dos
bebês e crianças. Tem como intuito integrar as famílias com as unidades
de Educação Infantil (CMEIs e CEIs) no contexto da prevenção,
compartilhando com elas o compromisso de acompanhar, conhecer e
principalmente mediar a favor do processo de desenvolvimento saudável
das crianças.

Além disso, torna-se indispensável um diagnóstico preciso e eﬁciente da
realidade local, por meio da coleta de informações e do registro posterior em instrumento próprio.
Como subsídio a esse diagnóstico, é fundamental a leitura do Projeto Pedagógico das escolas e da
Proposta Pedagógica dos CMEIs e CEIs, considerando também os itens abaixo:

a) HISTÓRICO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES – que
poderá ser encontrado em ﬁcha de registro de informações individuais que o pedagogo realiza,
ﬁcha de matrícula, histórico escolar, encaminhamentos médicos, prontuários, ﬁchas de cadastro
em unidades de saúde, programas e/ou serviços sociais, entre outros.
b) CONSULTA – ao banco de dados da Rede de Proteção, ao banco de dados do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, referente a ocupações irregulares
(2005), ao Sistema de Informações da Secretaria Municipal da Saúde (2005), a informações
contidas no Mapa do Crime do Paraná (2003), a relatórios das ocorrências nas Unidades Escolares
registradas pela Polícia Militar do Paraná (2005), a dados do Programa Bolsa Família e do Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (Censo 2000).
c) LEVANTAMENTO DE RECURSOS COMUNITÁRIOS – constitui peça-chave nesse
processo: é necessário que escola, CMEI ou CEI como integrantes da rede local, identiﬁquem
quais os lugares em que a criança ou o adolescente e suas famílias podem ser atendidos, como
clínicas, Centros de Referência para Crianças e Adolescentes e/ou Mulher, templos religiosos,
organizações não-governamentais, ou seja, locais que dispõem de espaços para atendimento
médico, psicológico, social e psicopedagógico, entre outros.
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Após a coleta das informações, a rede local promoverá
articulações que resultem na elaboração, na implementação e no monitoramento
de ações de caráter informativo e de sensibilização para a prevenção, bem como
a busca constante de parcerias para a efetivação de ações preventivas.
Faz-se necessário também o entendimento de que paz não
signiﬁca ausência de conﬂitos, pois estes fazem parte do cotidiano e são
imprescindíveis para a socialização.
A mediação para superação da violência abrange o
desenvolvimento de habilidades pessoais e proﬁssionais que pressupõem
autoconhecimento para ampliar a capacidade de escuta sensível, aprender a
lidar com a raiva, expressar o que não gosta sem ofender, humilhar ou atacar a
pessoa, estabelecer acordos de bom convívio, tolerar as diferenças, descarregar
as tensões do modo mais saudável possível, usar métodos não violentos para
estabelecer limites e estimular a disciplina.
Aliada a essas características, está a necessidade da
compreensão de que cada pessoa, no decorrer da existência, especialmente
durante a infância e a adolescência, aprende maneiras diferentes de lidar com
situações estressantes e pode desenvolver a habilidade de enfrentá-las e vencêlas positivamente. A isso chamamos de resiliência, que GROTBERG (1998) deﬁne
como “capacidade de pessoas, grupos ou comunidades para minimizar ou
superar os efeitos nocivos das situações difíceis”.

A

construção de alternativas para a prevenção, o enfrentamento da
violência e o estabelecimento de uma cultura de paz pressupõe o
esforço individual e coletivo das pessoas para superar adversidades,
criando um clima harmônico em seus relacionamentos e
fortalecendo sentimentos de união, compaixão e solidariedade.
Dessa forma, estaremos realmente efetivando ações de prevenção
que contribuam signiﬁcativamente para a garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
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14.1. Incluindo a criança e o adolescente em situação
de risco para a violência na Rede de Proteção

A nova tendência no campo da prevenção das doenças e da promoção da
saúde sugere um abandono progressivo das abordagens focadas nos fatores de risco, dando,
em contrapartida, uma forte ênfase aos fatores positivos que levam o ser humano a superar
as adversidades.
Este novo paradigma, apresentado com muita propriedade por ASSIS (2005),
é certamente otimista. No entanto, merece muita atenção e deve ser levado a sério, por que
promove a crença e a prática de que é possível, por meio de ações e programas, aumentar o
bem-estar do indivíduo mediante o fortalecimento das habilidades pessoais destinadas a
proporcionar algo que é conhecido como resiliência.
Tal conceito de resiliência está relacionado aos fatores ou processos
intrapsíquicos e sociais que possibilitam o desenvolvimento de uma vida sadia, mesmo diante
de experiências de vida traumáticas.

O

fortalecimento da resiliência pessoal compreende a interação entre habilidades
desenvolvidas pelo indivíduo e que lhe permitem conseguir sucesso, mesmo diante
da adversidade, e a aplicação de fatores de proteção internos e externos ao sujeito,
diante de circunstâncias desaﬁadoras.

Frente a eventos traumáticos, essas habilidades e competências de proteção
assumem, portanto, o papel facilitador na construção da resiliência.
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É possível classiﬁcar três categorias de fatores de proteção
em crianças e adolescentes resilientes:

•

No âmbito pessoal: perﬁl psicológico que favoreça
o enfrentamento do problema, auto-imagem positiva,
capacidade de criar e desenvolver estratégias ativas
para lidar com adversidades. Tais atributos denotam
auto-eﬁcácia, autoconﬁança, habilidades sociais
e interpessoais, sentimentos de empatia, controle
emocional, humor e bom relacionamento.

•

No âmbito familiar: presença de suporte, de
segurança, de bom relacionamento e harmonia com
pais e/ou responsáveis e nas relações primárias.

•

No âmbito extrafamiliar e ou ambiental: apoio,
harmonia e boas relações com pessoas signiﬁcativas
para aquela criança ou aquele adolescente, incluindo,
por exemplo, experiências escolares positivas.

Por sua vez, MILANI (2004) agrega, nessa busca de novos
paradigmas na eﬁcácia da prevenção, um poderoso argumento direcionado a
ampliar a visão na abordagem da prevenção da violência, explicitando que a
abrangência dessa visão deve estender-se à efetiva promoção de uma cultura à
qual dá o nome de cultura da paz no enfrentamento das violências.
Esse discurso aponta exatamente para aquilo que “se quer”: a
paz. Enquanto os esforços de prevenção têm sido focados quase que
exclusivamente no que “não se quer”: a violência.
Tornar complementares esses dois enfoques, deﬁne
apropriadamente como meta ideal conduzir a criança e o adolescente de uma
posição de vítima da violência para uma posição de protagonista da paz.

14.2. Promovendo a Resiliência
A violência na família traz muito sofrimento para a criança e
para o adolescente. Quando, então, é praticada pelos pais, de quem se espera
afeto e proteção, a dor e o trauma assumem, por isso mesmo, dimensão e
intensidade potencializadas.
Essas situações são obviamente prejudiciais ao
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e podem trazer, como
conseqüência, uma alteração da capacidade de sentir ou manifestar afeto e de
conviver com outras pessoas.
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A observação de crianças e de adolescentes que experimentam situações de
medo, de violência e de traumas leva à conclusão que muitas dessas crianças ou adolescentes
conseguem “tocar a vida para frente”, construindo caminhos positivos. No entanto, em outros
tantos casos em que ocorrem tais situações, veriﬁcam-se grandes diﬁculdades na superação
desses problemas, e as crianças ou adolescentes vítimas entregam-se mais facilmente,
renunciando à recuperação.

O

que é, então, essa capacidade de superar traumas, violências e outras decepções
que umas pessoas têm mais e outras menos?
A ciência tem estudado essas questões e tomou emprestado da Física um nome que
servisse para falar delas: a resiliência, que é o limite de deformação máxima que um
corpo (um material) é capaz de agüentar sem sofrer alterações permanentes.
Várias áreas do conhecimento humano adaptaram esse conceito de uma forma ou
de outra, de acordo com sua atuação proﬁssional. Para a Psicologia, resiliência é a
capacidade que uma pessoa tem para “dar a volta por cima”, ou seja, tentar
continuamente superar as diﬁculdades que a vida traz.

Essa força de seguir em frente, no entanto, não nasce com a pessoa. Ela é uma
qualidade que tem origem na fusão das características individuais com tudo aquilo que vem da
relação da pessoa com o meio em que vive. A resiliência pode ser estimulada e fortalecida pela
família, pela escola, pela comunidade, pelo grupo de amigos e proﬁssionais da saúde, da educação
e da área social, entre outros.
Importante lembrar que superar as diﬁculdades não signiﬁca escapar sem
marcas das situações difíceis. As situações dolorosas deixam feridas mais ou menos profundas e
duradouras, de acordo com a forma como cada um reage a elas.
A capacidade de resiliência irá variar ao longo da vida. É por isso que uma
pessoa capaz de superar uma situação difícil em um momento poderá não ter a mesma capacidade
em outras situações ou em momentos diferentes.
Pais, cuidadores, educadores e proﬁssionais que atendem crianças e
adolescentes podem promover a resiliência na medida em que:

•

Oferecem apoio constante, com todas as formas capazes de ajudar a
desenvolver segurança para trilhar os caminhos da vida e estar bem
consigo mesmo e com os outros. Demonstram afeto genuíno, sendo
capazes de ouvir sem criticar e dar informações construtivas.

•

Promovem o respeito no dia-a-dia, nas relações e na convivência.
Fornecem educação, dando exemplo e ensinando valores e normas
sociais. Procuram desenvolver a autonomia acompanhando a criança
e o adolescente, deixando que tomem as decisões à medida que eles
podem assumir as responsabilidades.
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•

Promovem a aprendizagem de valores humanos:
respeito, tolerância, humildade, justiça, solidariedade,
amizade, entre outros. Demonstram que contar com
os amigos, trocar conﬁdências e dar e receber apoio é
essencial para superar diﬁculdades. Dão o exemplo de
que um bom amigo é aquele que ajuda uma pessoa a
ser cada dia melhor e mais forte diante de situações
difíceis.

•

Garantem um espaço para diálogo, valorização
individual, incentivo ao trabalho coletivo, autoridade
verdadeira, afeto. Um lugar onde todos podem aprender
valores e desenvolver o ambiente de conﬁança.

•

Oferecem oportunidades de escuta para que a criança e
o adolescente possam sentir total liberdade para dizer
o que sentem e, assim, revelar situações de violência
intrafamiliar ou doméstica.

14.3. Descobrindo caminhos
enfrentar as Diﬁculdades

para

A equipe multiproﬁssional pode encontrar diversas
maneiras de ajudar uma criança, um adolescente e sua família a lidar com
diﬁculdades, a identiﬁcar a raiz dos problemas e descobrir caminhos
viáveis.
Algumas crianças e adolescentes podem ﬁcar pensando e
“ruminando”, buscando dentro de si a solução. Outras crianças e adolescentes
podem fugir dos problemas, aumentando o seu sofrimento emocional, e
assumir uma posição de pessimismo conformado diante das diﬁculdades. Os
proﬁssionais devem estar atentos para as oportunidades de intervenção que
surgem.
O uso de álcool e drogas pode estar relacionado com essa
tentativa de esquecer as diﬁculdades. Não é a melhor saída porque prejudica
dramaticamente os relacionamentos e compromete muito perigosamente o
próprio futuro.
Os próprios proﬁssionais podem se sentir desanimados e
impotentes diante das inúmeras diﬁculdades que encontram para ajudar nas
situações de vulnerabilidade e risco para violência.

130

PROTOCOLO DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA A VIOLÊNCIA

Quais são as possibilidades para a criança e para o adolescente, assim como
para os proﬁssionais que se confrontam todos os dias com a complexidade do fenômeno da
violência? Uma delas é lembrar-se da resiliência que existe em cada um e outra é adotar,
diante das adversidades as seguintes atitudes:

•

Ir em frente, encarar os problemas como algo que pode ser resolvido, e não como
algo destinado a acabar com a vida.

•
•

Conhecer os próprios limites e buscar apoio.

•

Desenvolver habilidades e competências e saber defender as próprias idéias e
opiniões.

•
•
•

Desenvolver a fé e a espiritualidade.

Reconhecer também as possibilidades. Sentir-se “sujeito” da própria vida e não um
“objeto” dos interesses dos outros.

Posicionar-se com ética e com honestidade.
Procurar compreender as leis da vida em sociedade e viver de acordo com elas.

A

criança e o adolescente podem ser protagonistas da sua própria vida. Pode-se
ajudá-los a “tomar a caneta em suas próprias mãos e começar a escrever a sua
própria história”, com os erros e acertos e a “dar a volta por cima”. Se ﬁzerem isso,
sua vida ﬁcará mais segura, resolvida e saudável e eles até poderão ajudar os outros
e colaborar na construção de um mundo melhor.

Tudo isso pode começar com a inclusão da criança e do adolescente na Rede de
Proteção. Os inúmeros programas da Prefeitura Municipal de Curitiba também incluem nas suas
ações com crianças, adolescentes e suas famílias o desenvolvimento e o fortalecimento da
resiliência.
Cuidando do Cuidador, por sua vez, é um tema que já faz parte das Capacitações
da Rede de Proteção para auxiliar os proﬁssionais que atuam na Rede de Proteção. Esse tema
considera que o proﬁssional que atende a criança e o adolescente em situação de risco para a
violência necessita manter e fortalecer a sua própria resiliência. E o próprio trabalho em rede
propicia isso.
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1.

Formulário de notiﬁcação obrigatória
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Planilha de acompanhamento e
monitoramento mensal
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Identificar avanços e desafios das Redes Locais da Coordenação Regional e da Coordenação Municipal.

Síntese do Trabalho do Semestre ______________________ Coordenação Regional_________________________

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

3.
Planilha síntese descritiva do semestre
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4.

Roteiro de atendimento clínico às
vítimas de violência sexual

4.1.

Introdução

Compreende-se por abuso ou violência sexual, segundo
ROCHA (2004), todo ato ou jogo sexual – relação heterossexual ou homossexual
– cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais
adiantado que a criança ou o adolescente e realiza sua intenção de estimulálos sexualmente ou de utilizá-los para obter satisfação sexual.
Essas práticas eróticas e sexuais são, portanto, impostas à
criança ou ao adolescente pela violência física, ameaças ou induções da sua
vontade. Podem variar desde atos em que não exista contato sexual, como
voyeurismo e exibicionismo, a outros diferentes tipos de atos com contato
sexual sem penetração, do tipo sexo oral e intercurso interfemural, ou com
penetração, na forma digital, com objetos ou intercurso genital ou anal. Há
que se considerar também a situação de exploração sexual visando a lucros,
como prostituição e pornograﬁa.
A maioria dos casos de violência sexual em crianças ocorre
no interior dos lares (violência intrafamiliar) de forma recorrente, muitas
vezes sem violência física ou evidências, mas com grande envolvimento
emocional. Conforme o banco de dados da SMS/CE, as meninas são as mais
visadas, sendo o agressor mais freqüente o pai, depois alguma pessoa de
grande proximidade com a criança e depois o padrasto.
Em adolescentes, a violência sexual pode ser intrafamiliar
(quase sempre crônica) ou extrafamiliar, sendo os agressores conhecidos ou
na maior parte das vezes desconhecidos.
O estupro é deﬁnido pelo Código Penal Brasileiro como
penetração vaginal com o uso de violência ou grave ameaça, sendo que em
vítimas menores de 14 anos essa violência é presumida. O atentado violento
ao pudor caracteriza-se pela coação de alguém (do sexo feminino ou masculino)
a praticar atos libidinosos, sem penetração, usando de violência ou grave
ameaça, sendo também presumida quando em vítimas menores de 14 anos.
Vários autores concordam que a história relatada pela
criança ou pelo adolescente é essencial no diagnóstico preciso da maior parte
dos casos de violência sexual. CAMPIS et al., citado por ROCHA (2004)
investigaram a inﬂuência do nível de desenvolvimento da vítima na detecção
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e revelação do abuso sexual. Veriﬁcaram que os pré-escolares exibem mais sintomas
comportamentais e físicos do que escolares e adolescentes.
As revelações verbais de abuso sexual em pré-escolares tendem a ser
acidentais, com eventos desencadeantes. Em contrapartida, as revelações por escolares e
adolescentes são propositais. Devido ao seu maior grau de socialização e conhecimento de
questões sexuais, crianças com um pouco mais de idade já parecem compreender o tabu que
envolve a experiência vivenciada e têm maior consciência das conseqüências da revelação.
Escolares têm também a capacidade cognitiva para evitar propositadamente a revelação e
sustentar a sua necessidade de manter segredo, em um esforço de esconder sua percepção de
responsabilidade pelo abuso.
Em relação aos achados físicos como critérios de conﬁrmação de violência
sexual, a literatura é unânime em relativizar o seu valor, embora muitas decisões jurídicas
recaiam sobre elas.
Sempre, em todos os casos, é preciso antes de tudo deixar claro que, como o
expressa diretamente HIRCHHEIMER (200?), “não há nenhum impedimento legal ou ético para
o médico atender a vítima de violência sexual, realizando seu exame físico, fazendo os
procedimentos protocolares e prescrevendo os medicamentos”.
O médico, no entanto, deverá estar capacitado para o manejo clínico e
psicológico da vítima, incluindo o conhecimento da legislação especíﬁca. Isso exige que o
médico e a equipe de saúde tenham disponibilidade, paciência e experiência para que a sua
abordagem e o seu atendimento não sejam interpretados pelo paciente como um novo ato de
”vitimização”, desta vez pelo próprio serviço de saúde.
Para ﬁns de processo legal, o médico perito credenciado pelo Instituto Médico
Legal deve fazer os exames periciais antes de qualquer outro procedimento. Compatibilizar os
dois procedimentos é algo altamente desejável: o exigido juridicamente e o da assistência
médica propriamente dita, a ﬁm de poupar a vítima de relatar várias vezes o ocorrido e ser
examinada muitas vezes, revivendo, a cada vez, a situação de trauma.
Por outro lado, a recusa infundada do atendimento médico caracteriza, ética
e legalmente, imperícia e omissão de socorro, com todas as suas conseqüências.
Com o objetivo de humanizar, facilitar e dar qualidade ao atendimento às
vítimas de violência sexual, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, em conjunto com a
Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança e o IML, ﬁrmou, em 2002, a
parceria com diversos hospitais para o atendimento às vítimas de violência sexual ocorrida no
prazo de até de 72 horas. São três os hospitais de referência: o Hospital Pequeno Príncipe, que
atende crianças até 12 anos incompletos, Hospital de Clínicas, no Pronto-Atendimento da
Maternidade, atendendo vítimas de ambos os sexos com mais de 12 anos, e Hospital Evangélico,
no 7.º andar, para as adolescentes do sexo feminino a partir de 12 anos de idade. Decorrido o
prazo de 72 horas da agressão sexual, ou nos casos crônicos, as vítimas deverão ser atendidas
necessariamente nas Unidades Municipais de Saúde.
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4.2. Atendimento Às Vítimas de Violência Sexual

4.2.1. Atendimento nos Casos de Agressão Ocorrida até 72
Horas

4.2.1.1. Atendimento na Unidade de Saúde

•

Realizar a contracepção de emergência o mais
precocemente possível nas pacientes em idade fértil
que não estejam usando um contraceptivo eﬁcaz ou na
impossibilidade de avaliar o método contraceptivo em
uso.

•

Providenciar o transporte imediato da vítima ao hospital
de referência

•

Orientar os familiares para não higienizar a criança ou o
adolescente e não trocar a sua roupa.

•

Preservar a criança e o adolescente impedindo que
repitam o relato da agressão, permitindo que eles
relatem apenas o que julgarem importante.

4.2.1.2. Atendimento no Hospital de Referência
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•

Solicitar a requisição dos exames periciais na Delegacia
da Mulher ou no NUCRIA através de contato telefônico
(FAX).

•

Solicitar a presença do médico legista de plantão,
através de contato telefônico.

•

Aguardar a presença do médico legista para que os
exames clínicos, laboratoriais e periciais sejam
realizados num único momento, humanizando o
atendimento. A vítima não deve ser higienizada, assim
como suas roupas não devem ser trocadas antes do
exame clínico e pericial para não remover possíveis
provas, a não ser que haja risco de vida.
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•

O atendimento e a coleta de exames devem ser realizados conjuntamente.
Nesse momento, ambos os médicos estabelecem o nível de gravidade, o
risco de gravidez e o risco de exposição para a infecção das DST/AIDS. A
vítima poderá ser internada ou orientada para o tratamento
ambulatorial.

•

A prescrição da contracepção de emergência, quando necessária, da
proﬁlaxia das DST/AIDS e hepatite B, e a solicitação de coletas dos
exames laboratoriais complementares são da competência do médico
clínico.

•

A vítima e seus pais devem ser encaminhados para o Serviço Social e
Serviço de Psicologia.

•

O médico clínico deve realizar os registros necessários no prontuário
médico, não só para o acompanhamento da vítima como também para
ﬁns legais. Devem constar no registro: data, hora dos atendimentos,
história clínica, exame físico completo, exame ginecológico, descrição
minuciosa das lesões (relatando se são recentes ou não e sua localização
especíﬁca, utilizando o modelo horário), descrição do relato da paciente,
orientações fornecidas e a identiﬁcação de todos os proﬁssionais que
também prestaram o atendimento.

•

O médico clínico deve preencher a Notiﬁcação Obrigatória da Rede de
Proteção e a Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual.

•

Nos casos de suspeita ou conﬁrmação de gravidez nas adolescentes
vítimas de violência sexual, deve-se identiﬁcar se há o desejo de
interrupção da gravidez e a existência de valores morais ou religiosos
que possam determinar ou inﬂuenciar a sua decisão.

•

No caso da impossibilidade de realizar o aborto ou da decisão da manter
a gestação, a adolescente deve ser encaminhada à Unidade de Saúde
mais próxima de residência para a realização do pré-natal e/ou
encaminhamento para adoção.

•

As vítimas devem ser acompanhadas pelos hospitais por um período de 6
meses.

4.2.1.3. Orientações para a Vítima e para os Pais

•

Orientar a vítima e os pais e/ou responsáveis sobre o tratamento e os
encaminhamentos necessários.

•

Na ausência ou na recusa dos pais e/ou responsáveis em seguir as
orientações, solicitar a presença imediata do Conselho Tutelar.
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•

Orientar os pais e/ou responsáveis para que realizem o
Boletim de Ocorrência no NUCRIA (Núcleo de
Atendimento da Criança e do Adolescente Vítima de
Crime), fornecendo o endereço da delegacia.

•

Orientar o retorno ao serviço em casos de atraso
menstrual.

•

Explicar sobre os procedimentos que serão realizados
durante o acompanhamento até a alta, ressaltando a
importância em seguir o tratamento proposto.

•

Caso a adolescente tenha vida sexual ativa, orientar para o
uso de preservativo em todas as suas relações até que tenha
alta. Enfatizar de que, mesmo utilizando outro método
anticoncepcional, o uso do preservativo é imprescindível
para a prevenção de possível contaminação. Deve-se
também fornecer preservativos.

4.2.1.4. Anticoncepção de Emergência – AE

A anticoncepção de emergência (AE) é uma medida essencial
no atendimento de adolescentes que sofreram estupro, que já tenham atingido
a menarca e que não estejam em uso de contraceptivo eﬁcaz ou na impossibilidade
de avaliar a eﬁcácia do método utilizado. No entanto, o médico deve avaliar a
necessidade da indicação do AE nas adolescentes em que o desenvolvimento
puberal estiver bem adiantado mas ainda sem a menarca, uma vez que há relatos
de adolescentes que engravidaram antes da menarca. Esse fato deve ser
considerado diante da possibilidade de haver ocorrido a ovulação cerca de 14
dias, antes da menstruação.
A probabilidade média de ocorrer gravidez após uma única
relação sexual sem proteção, em qualquer dia do ciclo menstrual, é de 2 a 4 %,
sendo que este risco aumenta no período fértil. A AE pode ser utilizada em
qualquer etapa da vida reprodutiva ou fase do ciclo menstrual para a prevenção
da gravidez.
O mecanismo de ação da AE, se utilizada na primeira fase do
ciclo menstrual, altera o desenvolvimento dos folículos impedindo a ovulação
ou retardando-a por vários dias. Na segunda fase do ciclo menstrual, após a
ovulação, a AE atua modiﬁcando o muco cervical, tornando-o espesso e hostil,
diﬁcultando a migração dos espermatozóides do trato genital feminino até as
trompas em direção ao óvulo. Por esses mecanismos, a AE impede a fecundação.
Não existem evidências cientíﬁcas de que a AE exerça efeitos após a fecundação,
de que atue impedindo a implantação ou de que implique a eliminação precoce
do embrião. Não há efeitos abortivos com o uso da AE. (BRASIL, 2005)
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A anticoncepção de emergência pode ser realizada de duas formas:

•

•

Como primeira opção utiliza-se o progestágeno puro, o levonorgestrel
em dose única até 72 horas após a agressão. Alguns estudos têm
demonstrado que o método ainda é eﬁcaz se usado até 5 dias após a
relação sexual desprotegida, mas com redução do seu efeito, portanto a
medicação deve ser administrada o mais cedo possível.
Como segunda opção utiliza-se o método de Yuzpe que consiste na
ultilização de anticonceptivos orais combinados (estrogênio e
progestágeno), de uso rotineiro no planejamento familiar. A associação
mais estudada é a que contém etinil-estradiol e levonorgestrel e
devendo ser administrada o mais precoce possível. Essa opção só deve
ser utilizada na falta do levonorgestrel, pois sua eﬁcácia é menor e seus
efeitos colaterais mais intensos.

Em caso da paciente apresentar vômitos, utilizar antieméticos, e, se o vômito
ocorrer dentro das primeiras 2 horas após a ingestão, repetir a dose do hormônio.

PRIMEIRA OPÇÃO
APRESENTAÇÃO COMERCIAL

POSOLOGIA

Postinor®
Levonorgestrel 0,75mg

Dose única de 2 comp. VO
ou 1 comp. de 12/12 hs VO

SEGUNDA OPÇÃO
APRESENTAÇÃO COMERCIAL

POSOLOGIA

Neovlar®
Levonorgestrel 0,25mg +
etinil-estradiol 0,05 mg

Dose única de 4 comp. VO
ou 2 comp. de 12/12 hs VO

TERCEIRA OPÇÃO
APRESENTAÇÃO COMERCIAL

POSOLOGIA

Microvlar® Nordette® Ciclo 21®
Levonorgestrel 0,15mg +
etinil-estradiol 0,03mg

Dose única de 8 comp. VO
ou 4 comp de 12/12 hs VO
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4.2.1.5. Exames laboratoriais

Tabela 1 – Exames Laboratoriais no 1.º Atendimento: Momento Imunológico
Zero.

PESQUISA

EXAME LABORATORIAL

GRAVIDEZ

ßhcg

SÍFILIS

VDRL

HIV

Anti-HIV

HEPATITE B*

HBsAg e anti HBsAg

HEPATITE C

Anti-HCV

GONOCOCO, CHLAMIDIA E TRICHOMONAS

Imunoﬂuorescência direta, cultura,
bacterioscopia e exame a fresco

*Interpretação da pesquisa de hepatite B e conduta:

HBsAg

Anti HBsAg

CONDUTA

Negativo

Negativo

Vacinação hepatite B

Negativo

Positivo

Imunidade comprovada

Positivo

Negativo

Solicitar Anti HBsIgM
Se positivo: doença recente
Se negativo: portador crônico

Tabela 2 – Periodicidade das consultas e exames laboratoriais previstos no
acompanhamento.

30 (TRINTA) DIAS APÓS A DATA DA AGRESSÃO:
PESQUISA

EXAME LABORATORIAL

GRAVIDEZ

ßhcg

SÍFILIS

VDRL

HIV

Anti-HIV
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TRÊS MESES APÓS A DATA DA AGRESSÃO:
PESQUISA

EXAME LABORATORIAL

SÍFILIS

VDRL

HIV

Anti-HIV

HEPATITE B

HBsAg

SEIS MESES APÓS A DATA DA AGRESSÃO:
PESQUISA

EXAME LABORATORIAL

HIV

Anti-HIV

HEPATITE C

Anti-HCV

4.2.1.6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs não
Virais)
O tratamento preventivo deve ser iniciado imediatamente, mesmo que, por
algum motivo, não se possam realizar estes exames.

ESQUEMA TERAPÊUTICO
DOENÇAS

PESO INFERIOR A 45 kg

PESO SUPERIOR A 45 kg

GONORRÉIA

Ceftriaxona 125mg, IM,
dose única

Ciproﬂoxacina 500mg, VO dose única
Oﬂoxacina 400mg, VO dose única
Ceftriaxona 250mg, IM dose única (uso exclusivo em gestante)

CLAMIDÍASE
CANCRO MOLE

Azitromicina 20mg/kg,VO,
dose única - max 1g

Azitromicina 1g, VO, dose única

TRICOMONÍASE
Metronidazol 15mg/kg, por
VAGINOSE BACTERIANA dia, VO, 8/8h, por 7 dias

SÍFILIS

Penicilina Benzatina 50.000
UI/kg, IM, (max 2.400.000 UI)

Metronidazol 2g, VO, dose única
Gestante: Metronidazol 250 mg de
8/8 hs por 7 dias (somente a partir do
2º trimestre)
Penicilina Benzatina 2.400.000 UI
(Aplicar metade em cada nádega)
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TERAPÊUTICA ALTERNATIVA PARA A PROFILAXIA DAS DST NÃO VIRAIS

DOENÇAS

SÍFILIS

GESTANTES
Estearato de
Eritromicina 500 mg
VO, 6/6h durante
15 dias

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

ADOLESCENTES COM
PESO SUPERIOR A 45 KG

Estearato de
Eritromicina 50mg/
kg/dia VO, 6/6h
durante 15 dias

Estearato de
Eritromicina 500 mg,
VO, 6/6h durante
15 dias

GONORRÉIA

Ceftriaxona 250 mg,
IM, dose única

Ceftriaxona 125 mg,
IM, dose única

Ceftriaxona 250 mg
IM, dose única ou
Tianfenicol 2,5 g, VO,
dose única

CLAMÍDÍASE

Estearato de
Eritromicina 500 mg,
VO, 6/6h durante
15 dias

Estearato de
Eritromicina 50 mg/
kg/dia, VO 6/6h
durante 10 a 14 dias

Amoxacilina 500 mg,
VO, cada 8 horas
durante 7 dias

CANCRO MOLE

Ceftriaxona 250 mg,
IM, dose única, ou
Estearato de
Eritromicina 500 mg
VO, 6/6h durante 7 dias

Ceftriaxona 125 mg,
IM, dose única

Ceftriaxona 250 mg,
IM, dose única

TRICOMONÍASE

Secnidazol ou
Tinidazol 2,0 g, VO,
dose única
(Não usar no primeiro
trimestre de gravidez)

Secnidazol 10 mg/kg,
VO, dose única

Secnidazol ou
Tinidazol 2,0 g, VO,
dose única
(Não usar no primeiro
de gravidez)

4.2.1.7. Prevenção de AIDS

A violência sexual na infância freqüentemente ocorre como
abuso crônico e é praticada por agressor do convívio familiar. Nos casos de abuso
crônico, a quimioproﬁlaxia para o HIV não está indicada, devendo-se conduzir
as abordagens diagnósticas da infecção pelo HIV, DST e hepatite viral. Na maioria
dos episódios de abuso sexual em crianças, não ocorre penetração e/ou contato
de mucosas genitais com o esperma (BRASIL, 2007).
Quando o agressor é comprovadamente HIV positivo, a
quimioproﬁlaxia é prescrita mediante qualquer violência sexual, envolvendo
contato direto do agressor com as mucosas da vítima por meio de penetração
vaginal, anal e/ou oral.
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Já, quando o estado sorológico do agressor é desconhecido, a decisão
terapêutica deve ser realizada, sempre que possível diante da avaliação sorológica do agressor,
no prazo de 72 horas, por meio do teste rápido. Quando o estado sorológico do agressor não for
identiﬁcado em tempo elegível, o uso da proﬁlaxia será indicado em situações como: penetração
vaginal, anal ou sexo oral com ejaculação.
Os pais e/ou responsáveis assim como o paciente devem ser informados sobre
os efeitos colaterais e a necessidade de adesão ao esquema terapêutico. Também devem ser
esclarecidos de que a proteção conferida pela proﬁlaxia contra a infecção pelo HIV não é absoluta,
mesmo com início precoce e adesão completa ao tratamento.

ESQUEMA ANTI-RETROVIRAL: AZT + 3TC+LPV/r (BRASIL, 2007).

Pacientes expostos a agressores com sorologia desconhecida ou HIV positivo
– quando o agressor nunca recebeu tratamento anti-retroviral

PESO INFERIOR A 30 kg

PESO SUPERIOR A 30 kg *

AZT (ZIDOVUDINA), solução oral 10mg/ml
AZT (ZIDOVUDINA), comp. 100mg
Dose: 360mg/m²/dia de 8/8 ou 12/12h, por 28 dias Dose: 300mg (3 comp), 12/12h,
por 28 dias
Dose máxima 600mg/dia
3TC (LAMIVUDINA), solução oral 10mg/ml
Dose: 4mg/kg, 12/12h, por 28 dias
Dose máxima 150mg/dose

3TC (LAMIVUDINA), comp. 150mg
Dose: 150mg, 12/12h, por 28 dias

* Existe uma apresentação combinada de Zidovudina 300mg com Lamivudina 150mg (Biovir ®)
- Dose: 1 comp. de 12/12h, por 28 dias.

LPV/r (LOPINAVIR/RITONAVIR) Kaletra ® **
PESO ENTRE 7 E 15 kg

LPV/r 12mg/kg, 12/12h
7-10kg: 1,25 ml, 12/12h
11-15kg: 1,75 ml, 12/12h

PESO ENTRE 15 E 40 kg
LPV/r 10mg/kg, 12/12h
15-20kg: 2,25ml, 12/12h
21-25kg: 2,75ml,12/12h
26-30kg: 3,50ml, 12/12h
31-35kg: 4 ml, 12/12h
35-40kg: 4,75ml, 12/12h

PESO ACIMA DE 40 kg
LPV/r
Dose de adulto (maior 12
anos): 5ml, 12/12h ou 3
cápsulas, 12/12h

LPV/r - Solução oral: 80/20 mg/ml e cápsulas 133,3/33,3mg
** Nota Técnica no 177/2007- UAT/PN-DST-AIDS/SVS/MS
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CÁLCULO DO m²

FÓRMULA
m² =

EXEMPLO - Criança de 10 kg
m² = (10 x 4) + 7 / 90 + 10
m² = 0,47
Dose de AZT por dia =
360 mg x 0,47 = 169,2 mg

(peso x 4) + 7
90 + peso

Pacientes expostos a agressores HIV positivo em tratamento
com anti-retroviral
Esses pacientes deverão ser encaminhados ao especialista
para utilização de esquema anti-retroviral individualizado, conforme esquema
anti-retroviral do agressor.

4.2.1.8. Prevenção de Hepatite B
A gravidez em qualquer idade gestacional e a lactação não
contra-indicam a vacinação anti-hepatite B e nem a aplicação da imunoglobulina;
MENORES DE 12 ANOS
Engerix B – 0,5ml, IM, 3 doses

ADULTO
Engerix B – 1,0ml, IM, 3 doses

•

Indicado nos casos em que a criança e o adolescente
não realizaram o esquema de vacinação ou realizou de
forma incompleta;

•

A segunda e a terceira dose devem ser administradas
respectivamente em 1 e 6 meses após a primeira;

Gamaglobulina hiperimune (IGHAHB): 0,06ml/kg de peso , IM, dose única

•
•
•
•
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Indicado nos casos em que a criança e o adolescente
não realizaram o esquema de vacinação ou realizaram
de forma incompleta.
Se a dose a ser utilizada ultrapassar 5ml, dividir a
aplicação em duas áreas diferentes.
Aplicar em membro diferente do usado para o esquema
de vacinação.
Maior eﬁcácia na proﬁlaxia é obtida com uso precoce da
HBIG, até 48 horas após a agressão.
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4.2.1.9. Acompanhamento e alta

No primeiro mês após a agressão sexual, deve-se acompanhar com mais
freqüência a criança ou o adolescente, buscando fortalecer a adesão ao uso dos anti-retrovirais,
bem como avaliar os possíveis efeitos colaterais do uso desses medicamentos tanto clínica como
laboratorialmente (hemograma, transaminases, triglicerídeos, colesterol, glicemia).
Nos meses subseqüentes, as consultas de acompanhamento devem ser focadas
no exame clínico-ginecológico que diagnostique lesões, corrimentos e quadros clínicos sugestivos
de DSTs, assim como amenorréia compatível com gravidez. Essas consultas devem coincidir com a
avaliação laboratorial preconizado para 4 semanas, 3 meses e 6 meses após a agressão. Todos os
casos assintomáticos e/ou com exames laboratoriais negativos na primeira consulta, devem ser
acompanhados clínica e laboratorialmente pelo período de 6 meses. (Item 4.2.1.5. - Tabela 2).
Os casos com diagnóstico de patologia ou de gravidez devem ser acompanhados
de acordo com as especiﬁcidades de cada situação.
A alta clínica será dada após 6 meses da agressão, desde que os resultados dos
exames laboratoriais sejam negativos.
Diante do diagnóstico de gravidez decorrente da violência sexual, a adolescente
e seus pais/responsáveis devem ser esclarecidos sobre as possibilidades de: continuar a gravidez
e permanecer com o ﬁlho e, neste caso ela deve ser encaminhada para o pré-natal; de continuar
a gravidez e doar a criança, caso em que ela deverá realizar o pré-natal e o conselho tutelar deve
ser notiﬁcado; de interromper a gravidez (aborto), caso em que deverá ser encaminhada para os
hospitais de referência (Hospital de Clínicas e Hospital Evangélico).

4.2.2. Atendimento nos casos de agressão ocorrida após 72 horas ou
agressões crônicas

Os médicos das Unidades Municipais de Saúde são responsáveis pelo atendimento
clínico às vítimas de agressão sexual ocorridas após 72 horas ou nos casos crônicos.
Nesses casos, a proﬁlaxia da DST/AIDS e a anticoncepção de emergência não
estão indicadas, mas o acompanhamento dessas vítimas deve ser realizado para o diagnóstico de
uma possível infecção por DST/AIDS ou de gravidez.

4.2.2.1. Primeiro atendimento
O primeiro atendimento médico deve ser focado na realização do exame clínico
e ginecológico para diagnosticar lesões, corrimentos e quadros clínicos sugestivos de DST assim
como amenorréia compatível com gravidez. Solicitar os exames laboratoriais, independente da
época em que ocorreu a agressão, inclusive o ßhcg, se a paciente estiver em idade fértil (Item
4.2.1.5. – Tabela1).
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O médico deve informar a vítima e os pais e/ou responsável
sobre os fatos constatados na avaliação clínica e laboratorial e orientá-los para
realizar o Boletim de Ocorrência no NUCRIA (Núcleo de Atendimento da Criança
e do Adolescente Vítima de Crime), fornecendo o endereço da delegacia. O
médico também deve preencher a Notiﬁcação Obrigatória da Rede de Proteção.
Nesses casos há a necessidade de comunicar imediatamente o Conselho Tutelar
e ainda solicitar sua presença quando os pais e/ou responsáveis não estiverem
presentes ou forem omissos.
Quando a adolescente tiver vida sexual ativa, orientar para o
uso de preservativo em todas as suas relações até que tenha alta. Enfatizar que,
mesmo utilizando outro método anticoncepcional, o uso do preservativo é
imprescindível para a prevenção de possível contaminação. Deve-se fornecer
preservativos.

4.2.2.2. Acompanhamento e alta

Nos meses subseqüentes ao primeiro atendimento, as
consultas de acompanhamento continuam focadas no exame clínico-ginecológico
que diagnostique lesões, corrimentos e quadros clínicos sugestivos de DSTs
assim como amenorréia compatível com gravidez. Essas consultas devem
coincidir com a avaliação laboratorial preconizado para 4 semanas, 3 meses e 6
meses após a agressão. Todos os casos assintomáticos e/ou com exames
laboratoriais negativos na primeira consulta devem ser acompanhados clínica e
laboratorialmente pelo período de 6 meses. (Item 4.2.1.5. - Tabela 2).
Os casos com diagnóstico de patologia ou de gravidez devem
ser acompanhados de acordo com as especiﬁcidades de cada situação.
A alta clínica será dada após 6 meses da agressão, desde que
os resultados dos exames laboratoriais sejam negativos.
Diante do diagnóstico de gravidez decorrente da violência
sexual, a adolescente e seus pais/responsáveis devem ser esclarecidos sobre as
possibilidades de: continuar a gravidez e permanecer com o ﬁlho e, neste caso
ela deve ser encaminhada para o pré-natal; de continuar a gravidez e doar a
criança, caso em que ela deverá realizar o pré-natal e o conselho tutelar deve ser
notiﬁcado; de interromper a gravidez (aborto), caso em que deverá ser
encaminhada para os hospitais de referência (Hospital de Clínicas e Hospital
Evangélico).
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Endereços Úteis

Hospital de Clínicas
Rua General Carneiro, 181 – P.A. da Maternidade. Fone: 41 3360 1826

Hospital Evangélico
Rua Augusto Stellfeld, 1905 – 7º andar. Fone: 41 3240 5187

Hospital Pequeno Príncipe
Rua Desembargador Motta, 1070 – Pronto Atendimento. Fone: 41 3310 1187

Delegacia Especializada da Mulher de Curitiba
Rua Carlos Cavalcanti, 480. Fone: 41 3223 5323

Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime – NUCRIA
Rua Hermes Fontes, 315, Batel. Fone: 41 3244 3577

IML – Instituto Médico Legal
Rua Visconde de Guarapuava, 2652. Fone: 41 3322 0909

Defensoria Pública
Alameda Cabral, 184. Fone: 41 3219 7300

Vara da Infância e da Juventude
Rua Mal. Floriano Peixoto, 672. Fone: 41 3222 7561

Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente
Av. Iguaçu , 750. Fone 41 3232 9773

Vara de Adolescentes Infratores
Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1310, Tarumã. Fone: 41 3366 1001

Central de Resgate Social
Fone: 156
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