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Rua Manoel Pereira da Silva, 1059, Nossa Senhora da Penha - Serra Talhada/PE - CEP 56.903-490
Fone/Fax (87) 38314864 - secdosconselhos@ouüook.com

EDITAL N' 00V2022
EDITAL DE CHAMAMENTO DA SOCIEDADE CIV[.

Abre convocação pública paÍa a
participação 1ur elaboração do
Fluxograrrra de Atendimento ao
Enfrentamento da Violência Contra a
Criança e o Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra Talhada -
COMDICAST chama a quem interessar para parücipar da elaboração do Fluxograma de
Atendimento ao EnÍrentamento da Violência Contra a Criança e o Adolescente:

1.. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL:

1.1 O encontro se realizará em:

Data: dia 03 de maio deZAZZ.
Horário: das 14h às 17h.
Local SaIa de Reunião dos Conselhos, localizada na Rua Manoel Pereira da Silva, no L059,
Nossa Senhora da Penha na Sede Secretaria de Desenvolvimento Sociú Mulher e Cidadania.

2. DO OBJETTVO.

2.1,. - O encontro tem por objeüvo: Elaboração do Fluxograma de Atendimento ao
Enfrentamento da Violência Contra a Criança e o Adolescente.

3. DAS PROPOSTAS.

3.1. - As propostas também poderão ser enviadas no período de27 de abril à 06 de maio, para
o endereço acima ou pâra o e-mail sec.exec.conselhos@serratalhada.pe.gov"br, ainda que não
queira participar do encontro do dia 03.05.2A22.
3.2. - O Fluxograma será divulgado no endereço eletrônico urhrw.seÍÍatalhada.pe. gov.br.

Serra TalhadalPE, 27 de abrrlde2A22.
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-Presidente-
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1. Identificação do Protocolo 

 

1.1 Título: 

Protocolo do fluxograma de atendimento intersetorial e interinstitucional no enfrentamento à 

violência contra a criança e o adolescente. 

 

1.2  Responsável pela Elaboração: 

Flávia Pereira de Sá – Técnica Assistente Social/GSUAS 

 

1.3 Colaboradores: 

Maria Marluce Ferreira- Gerente da Proteção Social Especial- PSE 

Wagna Samy dos Santos Alves- Gerente da Proteção Social Básica- PSB 

Patrícia Noia- Coordenadora do CREAS. 

 

1.4  Período da elaboração: 

Maio a julho de 2021. 

 

2. Dados Municipais: 

Nome do município: Serra Talhada/PE 

Porte do município: Médio Porte 

Prefeita Eleita: Márcia Conrado Lorena e Sá 

Período de Mandato: 01/01/2021 a 31/12/2024 

Endereço da Prefeitura: Rua Agostinho Nunes de Magalhães, Nº 125 – Bairro: Nossa Senhora 

da Penha, CEP: 56.903-510 

Telefones: (87) 3831-1156  

Website: www.serratalhada.pe.gov.br 

 

3. Dados do Órgão Gestor da Assistência Social 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Cidadania- 

SMASMC 

Gestora: Karina Pereira Rodrigues 

Endereço: Rua Manoel Pereira da Silva, Nº 1059 – Bairro: Nossa Senhora da Penha, CEP: 

56.903-490 

Telefones: (87) 3831-4864 Celular: (87) 9 9633-4242 

Website: http://www.serratalhada.pe.gov.br/governo/desenvolvimento-social-e-cidadania 

 

4. Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Serra Talhada- 

COMDICAST 

Endereço: Rua Manoel Pereira da Silva, Nº 1059 – Bairro: Nossa Senhora da Penha, CEP: 

56.903-490 

Telefone: (87) 3831-4864 – Ramal: 213 Celular: (87) 9 9980-0666 

Nome do Presidente: Juliana Lima Teles Nóbrega 

Período de Mandato: 09/06/2021 à 09/06/2023. 

http://www.serratalhada.pe.gov.br/governo/desenvolvimento-social-e-cidadania
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PROTOCOLO DO FLUXO DE ATENDIMENTO INTERSETORIAL E 

INTERINSTITUCIONAL NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A 

CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente protocolo aborda as atribuições da rede de serviços do Sistema de Garantia 

de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município de Serra Talhada/PE, no 

enfrentamento às diversas formas de violências e violações contra crianças e adolescentes, e 

será executado dentro do princípio da integralidade das ações, ou seja, as intervenções propostas 

serão de natureza intersetorial e interinstitucional. 

Este documento tem como objetivo a garantia de atendimento/acompanhamento 

humanizado e em tempo hábil às necessidades das crianças e adolescentes vitimadas, bem como 

oferecer subsídios aos profissionais, nos diferentes órgãos públicos e organizações sociais, a 

fim de realizarem a acolhida e a escuta qualificada promovendo os encaminhamentos 

necessários com segurança e eficácia, evitando assim que novos danos sejam causados, bem 

como o rompimento do ciclo da violência. 

Contemplando o previsto no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 e Lei Federal n° 13.431/2017, regulamentada pelo o Decreto Presidencial 

n°. 9.603, de 10 de dezembro de 2018, que normatizam as competências de cada órgão de 

proteção, bem como a atuação de forma integrada e coordenada garantindo os cuidados 

necessários e a proteção das crianças e dos adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência.  

Conforme previsto no artigo 9º da Lei Federal n° 13431/2017, a criança e o adolescente 

serão resguardados de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou 

com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Também assegura a 

proteção de crianças e adolescentes no âmbito familiar, social e institucional resguardando-os 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e 

opressão, estabelecendo responsabilidades dos diversos órgãos, quer no âmbito municipal, 

estadual e federal.  

É de fundamental importância que a rede de Proteção Social do município se organize 

numa relação intersetorial e interinstitucional para garantir maior assertividade e celeridade  nas 

intervenções de enfrentamento a violação de direitos de crianças e adolescentes.  
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1.  PRINCIPAIS TIPOLOGIAS E CONCEITOS DE VIOLÊNCIAS COMETIDAS 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A violência é um fenômeno construído socialmente, presente nas relações de classe 

social, de gênero, étnicas e por ciclo de vida. Esta pode ser acometida principalmente contra 

pessoas que fazem parte de grupos de riscos, sobretudo contra criança e adolescente, dentre 

outros públicos ocasionado devido às relações assimétricas de poder e se intensificam em 

sociedades com maior desigualdade social.  

Violência é o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (OMS, 2002). 

Nessa perspectiva, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica o fenômeno em 

três grandes categorias: a violência autoinfligida, a violência interpessoal e a violência coletiva. 

A primeira envolve a ideação ao ato suicida, além da automutilação. A violência interpessoal é 

designada pela situação relacional em que há uso intencional da força física ou do poder, real 

ou na forma de ameaça, de uma pessoa contra outra, destacando a intencionalidade do ato 

violento. A violência coletiva, por sua vez, envolve atos de violência entre grandes massas, 

como conflitos armados ou guerras entre gangues (KRUG et. al., 2002). 

Considerando a violência no espaço familiar, se faz importante destacar a violência 

doméstica ou intrafamiliar contra criança e adolescente definida como qualquer conduta por 

ação ou omissão, agressão ou coerção ocasionada pelo fato de a vítima ser criança ou 

adolescente, e que cause danos, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, 

psicológico ou social (VILELA, 2008).  

A seguir estão os conceitos sobre os diferentes tipos de violações de direitos humanos 

de crianças e adolescentes, segundo a Lei nº 8. 069/1990, consagrada de Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que dificilmente acontecem de forma isolada e que pode gerar a violência 

podendo ser dividida em: violência sexual, violência física, violência psicológica, violência 

autoinfligida, negligência, situação de rua, trabalho infantil e tráfico de criança e adolescente 

conforme abaixo relacionadas: 

1.1. Violência Sexual: É todo ato ou jogo sexual, hétero ou homossexual, cujo 

agressor está em estágio de desenvolvimento sexual mais adiantado do que o da criança ou 

adolescente. Tem como intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação 
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sexual. Baseia-se em relação de poder e pode incluir desde carícias, manipulação da genitália, 

mama ou ânus, voyeurismo, pornografia e exibicionismo, até o ato sexual com ou sem 

penetração. Tais práticas eróticas e sexuais são impostas à criança ou ao adolescente pela 

violência física, por ameaças ou pela indução de sua vontade. Esta pode se materializar em 

diferentes maneiras, dentre as mais cometidas, destacam-se: Abuso sexual, Exploração sexual, 

Estupro e Pornografia infantil.  

 

a) O Abuso sexual consiste em toda ação que se utiliza da criança ou do 

adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo 

presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual (BRASIL, 2017).  O abuso sexual 

pode ser: 

 Intra familiar: nesse caso corresponde ao abuso praticado por quem possui 

vínculo com a criança e ou adolescente, o que dificulta a quebra do silêncio. O mais comum é 

que esse tipo de abuso seja praticado no domicílio da família, mas pode ocorrer em outros 

espaços. Os principais abusadores são: pais, padrastos, irmãos, avôs, tios, entre outros. 

 Extra familiar com autor conhecido: Pode ocorrer mais de uma vez, tem início 

com o uso da sedução e conforme vai se estabelecendo um pacto de silêncio entre a vítima e o 

abusador, os abusos podem se tornar cada vez mais intensos e graves. 

 Extra familiar com autor desconhecido: o abuso por desconhecido, em geral, 

ocorre uma única vez e com o uso de violência. 

b) A Exploração sexual entendida como a utilização de crianças ou adolescentes 

em atividades sexuais remuneradas ou qualquer outra forma de compensação, seja de modo 

presencial ou por meio eletrônico. Esta foi classificada em quatro modalidades: tráfico para fins 

sexuais, prostituição, turismo sexual e pornografia (BRASIL, 2017).   

c) O Estupro é definido pela OMS como todo ato sexual ou tentativaq para obter 

ato sexual, investidas ou comentários sexuais indesejáveis contra a sexualidade de uma pessoa 

usando coerção (OMS, 2002).  

  O Código Penal Brasileiro traz definição, no seu art. 213, como sendo o ato de 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar 

ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso com crianças e adolescentes abaixo de 

14 anos, independente do seu consentimento.”. Nesta normativa também conceitua sobre 

estupro de vulnerável, que é considerada “ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com 

menor de 14 anos (...), por enfermidade ou deficiência mental” (BRASIL, 2015, p. 69-70).  
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d) A Pornografia infantil, atividade sexual explícita, real ou simulada, ou 

qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins primordialmente sexuais” 

(BRASIL, 2004). 

A Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, criminaliza a invasão 

de dispositivo informático alheio para obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização do titular, com sujeição a multa e prisão de 3 meses a 1 ano.  

No Estatuto da Criança e Adolescente considera-se crime produzir e armazenar 

fotografias ou imagens pornográficas e de sexo explícito de menores de 18 anos - "Art. 241. 

Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de 

comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com 

pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente".  

Além dos termos acima, os seguintes termos também são citados nestes documentos, e 

usados em alguns sistemas de registro e notificação pesquisados:  

 SEXTING, junção da palavra sex (sexo) + texting (torpedo), é a prática de uso 

de redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis para produzir e compartilhar imagens de 

nudez e sexo. Envolve também mensagens de texto eróticas com convites e insinuações sexuais 

para namorado(a), pretendentes e/ou amigos(as). Se as imagens envolverem crianças e 

adolescentes, elas podem ser consideradas como sendo pornografia infantil (SAFERNET). 

 GROOMING (aliciamento) infantil, ou simplesmente grooming, são todas as 

ações de um adulto (ou adolescentes mais velhos) online, com o objetivo de conquistar a 

amizade de uma criança, para obter algum tipo de benefício sexual. Pode começar como uma 

atividade virtual e terminar em um encontro pessoal íntimo, onde acontece o abuso. Estes 

adultos, que sentem atração sexual por crianças, podem criar falsos perfis online – 

frequentemente em mídias sociais e sites de games – e estabelecer contato com suas vítimas 

através de vários tipos de sedução e mentiras. Uma vez que ganhem a confiança da criança, eles 

tentam manter relações sexuais com elas, e para isso frequentemente se utilizam de algum tipo 

de ameaça ou coerção (RECODE).  

1.2. Violência Física: entendida como ação infligida a criança ou ao adolescente 

que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico, conforme a 

Lei 13.431 04 de abril de 2017. 

1.3. Violência Psicológica: A Violência psicológica evidencia-se como 

interferência negativa do adulto sobre criança e adolescente, caracterizada como toda ação ou 

omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 

pessoa. As formas mais comuns são: rejeitar, isolar, aterrorizar, corromper e criar expectativas 
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irreais, dentre outros (CAMARGO; BURALLI, 1998).  

Violência Auto Infligida e/ou autoprovocada:  Trata-se da violência provoca contra si mesmo e 

compreendem as situações de ideação suicida, autoagressões, tentativas de suicídio e suicídios. 

Negligência: É o ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em prover as 

necessidades básicas para o seu desenvolvimento físico, emocional e social. O abandono é 

considerado como a forma extrema de negligência. Pode caracterizar-se pela omissão de cuidados 

básicos como a privação de medicamentos, falta de atendimento aos cuidados necessários com a 

saúde, descuido com a higiene, ausência de proteção contra as condições adversas do meio ambiente 

(como frio ou calor), não provimento de estímulos e de condições para a freqüência à escola. Devido 

à situação de miséria e de extrema pobreza em que muitas famílias vivem no Brasil, grande parte 

delas chefiada por mulheres que precisam trabalhar fora de casa para garantir a sobrevivência dos 

filhos, a identificação da negligência frequentemente é um ato de difícil discernimento. 

É também importante avaliar a negligência a partir das condições de saúde e cognitivas dos 

responsáveis por crianças e adolescentes. É crescente o número de famílias cujos responsáveis 

possuem situação de transtorno mental e/ou são usuárias de álcool e outras drogas. Nesses casos, a 

interrupção da violência está estritamente relacionada ao atendimento no campo da saúde. 

1.1. Situação de Rua: Crianças que usam a rua como espaço de sobrevivência de si e de 

sua família 

1.2.  Situação de Rua/Trabalho Infantil: Crianças que usam a rua como espaço de sobrevivência 

de si e de sua família, com atividades de trabalho infantil como: flanelinhas, guardador de 

carros. Toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 

anos, a não ser na condição de aprendiz, quando a idade mínima permitida é a partir de 14 anos. 

  

1.1. Tráfico de criança e adolescente: “É a promoção ou facilitação de entrada, saída ou 

deslocamento no território nacional ou internacional de crianças e adolescentes com o objetivo de 

obter lucro ou vantagem, seja na adoção ilegal, seja no trabalho infantil ou na exploração sexual” 

(MP/DFT, 2005, p 09).  

2. AÇÕES INTERSETORIAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLAÇÃO DE 

DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Cabe à rede de proteção intersetorial, de acordo com o Decreto n° 9.603/2018, que 

regulamenta a Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, que estabelece o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, adotar os seguintes 

procedimentos para proteção da criança e do adolescente:  
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I. Acolhimento ou acolhida; 

II. Escuta especializada nos serviços das políticas sociais; 

III. atendimentos de rede de saúde e da rede de assistência social (SUS e SUAS); 

IV. Comunicação ao Conselho Tutelar; 

V. Comunicação às autoridades competentes; 

VI. Seguimento na rede de cuidado e de proteção social;  

VII. Depoimento especial pelo sistema de justiça; 

VIII. Aplicação de medida de proteção pelo conselho tutelar, caso necessário.  

O Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Criança e do Adolescente (SGDHCA), 

estabelecido pela Resolução Nº 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

(CONANDA), é o trabalho em rede e integração de diversos órgãos governamentais e da 

sociedade civil visando à defesa, promoção e controle dos direitos da criança: 

Os serviços que compõem o Sistema de Garantia de direitos tem atribuições específicas 

na proteção a Crianças e adolescentes, todavia, a articulação intersetorial e interinstitucional é 

essencial para que as ações integradas possam contribuir efetivamente no enfrentamento da 

violação de direitos e a não sobreposição de ações, conforme segue fluxograma: 

 

    

 
Fonte: Pernambuco, 2020. O municipio de Serra Talhada não possui delegacia especializada no 

atendimento a criança e ao adolescente.   
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 O município de Serra Talhada preconiza o art. 70-A do ECA estabelece que: A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração 

de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de 

tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de 

adolescentes, tendo como principais ações: 

I. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da 

criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de 

tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; 

II. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e 

com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos 

da criança e do adolescente; 

III. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e 

assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos 

da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, 

à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência 

contra a criança e o adolescente; 

IV. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam 

violência contra a criança e o adolescente; 

V. A inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança 

e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com 

o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao 

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo; 

VI. A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração 

de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação 

de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

 

  



10 

 

 

 

4 DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA 

 

Quando a confirmação ou suspeita de violência contra criança e adolescente, pode-se 

denunciá-la ligando para o Disque Direitos Humanos, conhecido como Dique 100. A central de 

atendimento do Disque 100 registra e encaminha a denúncia ao Conselho Tutelar, com cópia para 

o Ministério Público local para acompanhamento e monitoramento. Além de ligar diretamente a 

polícia, quando necessário, pode-se ir também diretamente às delegacias ou Conselhos Tutelares 

via telefone e, em até 24 horas encaminhará a ficha de notificação de violência 

interpessoal/autoprovocada para o setor de vigilância epidemiológica do município, contendo 

as informações identificadas no momento da acolhida da criança/adolescente e/ou família, 

conforme apêndice 1.  

A notificação de violência foi estabelecida como obrigatória por inúmeras normativas 

destaca-se: A Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014, que inclui na lista de notificação 

compulsória a violência doméstica, sexual e/ou outras violências e estabelece a notificação 

imediata (em até 24 horas) para os casos – violência sexual e tentativa de suicídio, em âmbito 

municipal (BRASIL, 2014a).  

No caso da Saúde, com a portaria GM/MS número 204, de fevereiro de 2016, define a Lista 

Nacional de Notificação Compulsória de doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos 

serviços de saúde, públicos e privados em todo o território nacional.  

A Lei nº 8.069/1990-Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 25, que 

institui a todos os profissionais de saúde no exercício da profissão, que atuem em estabelecimentos 

públicos ou privados, sendo sujeitos à penalização em caso de omissão (BRASIL, 2018).  

Ressalta-se que a ficha de notificação não se restringe a profissional de saúde, mas expande 

para outras áreas como: Assistência Social, Educação, Conselho Tutelar, demais políticas públicas, 

órgãos e/ou procura espontânea. Entretanto, ficando responsável de fazer a notificação aquele que 

tiver contato com a vítima, depois encaminhar a ficha para o setor de Vigilância Epidemiologica e 

comunicar aos serviços de proteção e cuidado.  

Todos os campos devem ser preenchidos e no campo que trata da descrição da situação de 

violação identificada, deve ser o mais detalhado possível, com a descrição do contexto da violência, 

do  histórico da criança/adolescente, para que não haja revitimização dos mesmos e de sua família, 

assim como se garanta a celeridade do processo de interrupção da violação de direitos. 
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A ficha de notificação é um documento padrão para toda a rede, constitui-se na ficha 

do SINAN – Sistema Nacional de Agravos de Notificações – anexo 01.  

É importante destacar que, essa notificação não tem caráter punitivo, pois não está 

atrelada a denúncia, mas sim para fins epidemiológicos. Deste modo, as informações devem ser 

detalhadas para que possam contribuir no processo de identificação da situação de risco 

vivenciada, em especial o risco imediato que a criança e/ou adolescente esteja submetido, como 

também para evitar a vitimização. Tal procedimento também se aplica a ocorrência de outros 

tipos de violências como física, psicológica, negligência, trabalho infantil, dentre outras, que 

apresentam indícios de dano à saúde das crianças e/ou adolescentes. 

A rede deve acolher a criança e/ou adolescente, de modo a criar um ambiente onde ela 

se sinta segura para dialogar sobre a situação violadora de direitos. É importante que a rede não 

faça perguntas sobre o ocorrido, não faça inquirição da criança, apenas ouça o que ela está 

disposta a relatar e haja com sensibilidade. Acolher é ouvir o que a criança quer e consegue 

contar, sem fazer qualquer juízo de valor. 

De acordo com a Nota técnica conjunta nº. 01/2018 do CAOPIJ/CAOP- CRIMINAL, 

cabe à rede orientar quanto os crimes que envolvam violência sexual contra criança e 

adolescente, é cabível a indenização por danos morais, cujo pedido deve ser formulado 

expressamente na inicial acusatória, como parte integrante da reparação mínima dos danos 

trazidos pelo crime à vítima, prevista no art.387, inciso IV, do Código do Processo Civil. 

 

4.1.1 DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 

 

Ao ser acionado pelos serviços do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente para atender situação de violência que, inicialmente, trata-se de risco imediato, o 

Conselheiro Tutelar responsável pelo plantão, deverá se deslocar até o local, ouvir o 

representante do serviço, ouvir a criança e/ou adolescentes caso identifique a necessidade, 

acolher e fazer os encaminhamentos necessários tais como: 

 Acionar responsável pela criança e adolescente, informá-lo da situação, buscar novas 

informações e avaliar se há condições dessa pessoa assegurar a proteção da criança e/ou 

adolescente. É importante preservar a criança e adolescente do provável agressor; 

 Não sendo possível assegurar a proteção da criança e/ou adolescente na família de origem, 

avaliar a existência de membros da família extensa/ampliada em condições de acolher e 

proteger a criança contra o provável agressor e ou pessoas da família que possam garantir a 

proteção; 
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 Não sendo identificado ninguém na família de origem em condições de acolher e proteger a 

criança/adolescente, aplicar medida de proteção de acolhimento institucional e comunicar o 

judiciário em até 24 horas, depois de esgotado as possibilidades de inserção da criança na 

família extensa; 

 Acompanhar a criança/adolescente até o hospital de referência para atendimento de situações 

de violência para: o atendimento clinico, exames, profilaxias e outras demandas pertinentes a 

garantia de saúde da criança e/ou adolescente; 

 Esgotadas as ações emergenciais de saúde, o Conselheiro Tutelar deve orientar a família a 

registrar o Boletim de Ocorrência (BO); 

 Nos casos em que a família se nega a registrar o BO, o conselheiro deve acompanhar e 

representar a criança/adolescente na Delegacia de Polícia para a feitura do Boletim; 

 Caso os pais ou responsáveis não acatarem as orientações e encaminhamentos do Conselho 

Tutelar e demais serviços da rede, o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude deverão 

ser comunicados; 

 Participar das discussões de caso e ou troca de informações para contribuir com o 

acompanhamento e proteção das crianças e adolescentes, até que a situação que originou a 

notificação esteja solucionada, atuando como contra referência no acompanhamento; 

 Quando identificado a necessidade, decorrente da impossibilidade de permanência da  

 criança/adolescente na família de origem, realizar a busca de membros da família extensa 

que estejam em condições de acolhê-la; 

 Avaliar junto à rede e sugerir o acolhimento institucional quando esgotadas as medidas de 

proteção a criança e ao adolescente; 

 Garantir o sigilo profissional das informações na unidade, salvo para as pessoas envolvidas 

no acompanhamento da família, respeitando-se o repasse de informações estritamente 

necessárias a proteção da criança/adolescente e sua família; 

 Outras ações pertinentes ao conselho para garantia de proteção da criança e do adolescente. 

 Quando a situação aconteceu há mais tempo e não há, naquele momento evidências de 

situação de risco imediato: 

 Receber o encaminhamento; 

 Acionar a familia; 

 Realizar atendimento aos pais ou responsáveis, a escuta da criança/adolescente.      

 Quando a situação se apresentar como necessária, realizar visita para a família e a 

aplicação das medidas pertinentes ao Conselho Tutelar disciplinadas no Estatuto da criança e 
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do adolescente disciplinadas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verificada 

qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá  determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: 

 encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;  

 orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

 matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

 inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção 

da família, da criança e do adolescente; 

 requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; 

 inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

 acolhimento institucional; 

 inclusão em programa de acolhimento familiar;  

 colocação em família substituta. 

           No caso de disque 100 e ou denúncia na sede do conselho: o conselheiro recebe a 

denúncia, realiza atendimento da família, aplica medida de proteção, conforme suas atribuições, 

e realiza o encaminhamento para o CREAS e demais serviços, conforme a necessidade. 

 

4.2.2 ATRIBUIÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

ENFRENTAMENTO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

A política de assistência social atua no enfrentamento as situações de desproteção social, 

ou seja, sobre as vulnerabilidades e situação de risco pessoal e social. Para isso organiza sua 

rede em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, conforme regulamenta a Lei 

13.431/2017, assevera que: 

Art. 12º. O Sistema Único de Assistência Social disporá de serviços, programas, 

projetos e benefícios para prevenção e atenção às situações de vulnerabilidades, riscos e 

violações de direitos de crianças e adolescentes e suas famílias. 

§ 1º A proteção social básica deve atuar para fortalecer a capacidade protetiva das 

famílias e prevenir nos territórios as situações de violência e violação de direitos, referenciando 

à proteção social especial o atendimento especializado quando essas situações forem 

identificadas (BRASIL, 2018). 
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Para o cumprimento do seu papel no enfrentamento a violência contra criança e 

adolescente, a política de assistência social desenvolve um conjunto de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais, que tem suas atribuições descritas abaixo: 

 

4.2.2.1 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS/PAEFI – 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

 

O CREAS é a Unidade de referência da Política de Assistência Social para atendimento 

as crianças/adolescentes e as suas famílias nos casos de situação de violação de direitos. O 

serviço desenvolvido é o PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e indivíduos, responsável por garantir apoio e orientação para famílias e ou indivíduos com 

violação de direitos. 

Esse serviço atua no desenvolvimento de ações de enfrentamento das situações de 

violação de direitos, tendo como base teórico-metodológica o Trabalho Social com Famílias. 

Nessa perspectiva, o PAEFI é na política de assistência social, referência das famílias com 

direitos violados, ou seja, atua no acompanhamento direto da família e, é o articulador da rede 

socioassistencial e das demais políticas públicas que atuarão como contrareferência – apoio – 

na proteção integral e efetiva interrupção da situação violadora de direitos. 

 

A partir do recebimento do encaminhamento conforme fluxograma 1, a equipe 

vinculada ao serviço PAEFI terá como principais atribuições: 

 Receber a demanda de forma espontânea ou por encaminhamentos da rede intersetorial e 

interinstitucional;  

  Realizar contatos telefônicos com a rede de serviços e demais órgãos para identificação das 

medidas de proteção já tomadas pelos órgãos competentes visando desconstruir os riscos que a 

criança ou o adolescente encontram-se.  

 Realizar a acolhida da criança/adolescente e sua família; 

 Ofertar orientação social, jurídica e psicológica para a família e/ou responsável pela proteção 

da criança e do adolescente; 

 Inserir em acompanhamento pelo PAEFI (atendimento particularizado, familiar, em grupo, 

visitas domiciliares e institucionais, estudos de caso, ações em rede, busca ativa nos casos de 

não comparecimento ao serviço e nos casos faltosos, entre outros); 

 Encaminhar para acesso as provisões da rede socioassistencial; 
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 Articular os demais serviços da Rede de atendimento visando o fortalecimento da relação 

intersetorial e interinstitucional; 

 Encaminhar para acesso aos direitos sociais pertinentes às políticas públicas que se fizerem 

necessárias diante da demanda (saúde, educação, entre outras); 

 Elaborar relatórios para os órgãos competentes; 

 Participar e instigar as discussões de caso com a rede de serviço para construção e revisão 

do Plano de Acompanhamento das famílias; 

 Realizar articulação com a Instituição de Acolhimento de Criança e Adolescente (CAACA) 

para acompanhamento das famílias com crianças/adolescentes acolhidas em acompanhamento 

no CREAS; 

 Encaminhar a família ao Conselho Tutelar quando esgotadas as tentativas de busca ativa 

pela equipe do CREAS; 

 Comunicar ao Ministério Público quando exauridas as tentativas de busca ativa com a 

família e/ou quando a situação de violência contra a criança e ou adolescente persistir; 

 Desligar os casos após extenuadas as ações pertinentes ao serviço e não há mais fatores de 

risco ou em casos que não apresentam demandas para este serviço; 

 Nos casos já desligados, se houver conhecimento de nova situação de violência ou 

reincidência, o serviço que identificar essa nova violação deverá comunicar o conselho tutelar 

através de ficha de notificação; 

 Participar de capacitações e campanhas com temáticas relacionadas às violências. 

É importante ter presente que segundo a regulação nacional denominada Orientações 

Técnicas do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social (2011, p.25), 

não compete aos serviços vinculados a essa unidade: 

 Ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser ofertados 

na rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa de direito; 

 Ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou órgãos, e por 

conseguinte, as funções de sua equipe com as de equipes interprofissionais de outros atores da 

rede, como, por exemplo, da segurança pública (Delegacias Especializadas, unidades do 

sistema prisional, etc), órgãos de defesa e responsabilização (Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) ou de outras políticas (saúde mental, etc.); 

 Assumir a atribuição de investigação para a responsabilização dos autores de violência, 

tendo em vista que seu papel institucional é definido pelo papel e escopo de competências do 

SUAS; 
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 Com relação à produção de informações sobre a violação de direitos contra a criança 

e ao adolescente as Orientações Técnicas apontam que “Os relatórios do CREAS não devem 

se confundir com a elaboração de “laudos periciais”, relatórios ou outros documentos com 

finalidade investigativa que constituem atribuição das equipes interprofissionais dos órgãos do 

sistema de defesa e responsabilização” (2011, p. 43). Os relatórios produzidos pela equipe 

versam sobre o processo de acompanhamento da família, os vínculos, suas fragilidades e 

potencialidade. Quando identificada situação de violação de direitos, são informadas, porém 

seu conteúdo não tem a função de produzir provas, garantindo o disposto nos códigos de ética 

profissionais (assistentes sociais e psicólogos) da equipe vinculada ao serviço. No caso de 

acompanhamento de crianças e adolescentes atentar-se para os artigos 150 e 151 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que trata das equipes profissionais auxiliares do Juiz, vinculadas a 

Vara da Infância e Juventude. Além desses, o Provimento 36/2014 do Conselho Nacional de 

Justiça orienta que os Tribunais de Justiça devem prever a constituição de equipes técnicas, 

vinculados á Vara da Infância e Juventude, para auxiliar os Juízes. 

Outro documento que visa disciplinar a relação do SUAS com o Sistema de Justiça é a 

Nota Técnica 02/2016 da Secretaria Nacional de Assistência Social – Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Segundo o documento: são requisições que 

extrapolam a atuação das equipes profissionais do SUAS: Requisição de perícias; Inquirição de 

vitimas e acusados; Oitiva para fins judiciais; Produção de provas de acusação; Guarda ou tutela 

de crianças e adolescentes, de forma impositiva aos profissionais do serviço de acolhimento e 

órgão gestor, salvo nas previsões estabelecidas em lei; Adoção de crianças e adolescentes; As 

situações de alienação também se configuram requisições que extrapolam o trabalho social 

desenvolvido no SUAS. Averiguação de denúncias de maus tratos contra idosos, crianças e 

adolescentes, Pessoas com Deficiência, violência contra a mulher. 

Quanto ao acompanhamento de crianças e adolescentes, é importante observar a 

inteligência dos artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das 

equipes profissionais auxiliares do Juiz, vinculadas a Vara da Infância e Juventude. Ademais, 

o Provimento 36/2014 do Conselho Nacional de Justiça orienta que os Tribunais de Justiça 

devem prever a constituição de equipes técnicas, vinculados á Vara da Infância e Juventude, 

para auxiliar os Juízes. 

Cumpre destacar ainda, que de acordo com a Nota Técnica “não compete as equipes de 

referência dos serviços do SUAS atestar a veracidade dos fatos e produzir provas de acusação. 
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[...] tais condutas extrapolam o escopo da atuação da Política de Assistência Social e possuem 

implicações éticas supramencionadas.” 

Ressalta-se que os relatórios técnicos devem ser elaborados pelo técnico de referência e 

versar sobre a evolução do acompanhamento, e deve ser observado o caráter sigiloso das 

informações de cada área profissional. Além disso, não devem ser anexados documentos, 

prontuários ou qualquer outro documento de registro de informações sobre o acompanhamento 

como fotos, documentos pessoais, fichas, cadastros ou prontuários. 

4.2.2.2 Centro de Referência de Assistencia Social – CRAS – PAIF: Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família 

 

O CRAS é a unidade pública da política de Assistência Social responsável pela gestão 

territorial da assistência social, benefícios e pela oferta do PAIF – Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias. 

Esse serviço atua no desenvolvimento de ações de prevenção e enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade social, tendo como base teórico-metodológica o trabalho social 

com famílias. Nessa perspectiva, o PAIF é, na política de assistência social, referência das 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, de modo que não haja o aprofundamento 

da vulnerabilidade e a consequente instalação de situação de risco e/ou violação de direitos. 

Quando a violação de direito se instala, a família é referenciada ao CREAS/PAEFI e o 

CRAS/PAIF passa a atuar como contrareferência, ou seja, atua no apoio com algumas ações do 

PAIF e acesso a benefícios de modo a garantir a integralidade do atendimento no SUAS. Essa 

relação de referência e contrareferência devem estar expressas no Plano de Acompanhamento 

da Família. 

Compete ao CRAS como contrarreferência no enfrentamento da violação de direitos: 

 Notificar o conselho tutelar e CREAS das situações de violação de direitos contra a 

criança e adolescentes que tenha conhecimento, na área de abrangência da unidade; 

 Acolher as famílias/crianças e/ou adolescentes que apresentarem relatos sobre violação 

de direitos; 

 Não fazer inquirição sobre a situação apresentada; 

 Garantir o sigilo profissional das informações na unidade, salvo para as pessoas 

envolvidas no acompanhamento da família, respeitando-se o repasse de informações 

estritamente necessárias a proteção da criança/adolescente e sua família; 

 Participar das discussões de caso para elaboração, avaliação e revisão do Plano de 
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Acompanhamento da Família; 

 Avaliar em conjunto com o CREAS – PAEFI a inserção da família em ações coletivas 

do PAIF e ou SCFV; 

 Desenvolver oficinas de prevenção sobre temas relacionados à violação de direitos nos 

trabalhos coletivos do PAIF; 

 Participar de capacitações, campanhas sobre temas relacionados a violência. 

 

4.2.2.3 SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é complementar as ações do 

PAIF, organizado com um conjunto de atividades lúdicas e arte educativas, que garantam 

convivência social para fortalecer o protagonismo e os vínculos familiares e comunitários. 

Trata-se de um serviço que atua como contrarreferência dos serviços de referência PAIF e 

PAEFI, posto que complementará as ações de enfrentamento das vulnerabilidades e ou 

violações de direitos das famílias atendidas. 

Na violação de direitos, compete ao SCFV: 

 Notificar o conselho tutelar e CREAS das suspeitas de violação de direitos contra a 

criança e adolescentes identificadas na unidade; 

 Acolher as famílias/crianças e/ou adolescentes que apresentarem relatos sobre violação 

de direitos; 

 

 Estar atento a manifestações “não verbais” que possam indicar situações de violação de 

direitos; 

 Não fazer inquirição da criança/adolescente sobre a situação apresentada; 

 Buscar orientação junto à equipe do CREAS, quando estiver em dúvida quanto ao 

comportamento de alguma criança ou adolescente, durante as atividades desenvolvidas; 

 Garantir o sigilo profissional das informações na unidade, salvo para as pessoas 

envolvidas no acompanhamento da família, respeitando-se o repasse de informações 

estritamente necessárias a proteção da criança/adolescente e sua família; 

 Participar das discussões de caso para elaboração, avaliação e revisão do plano de 

acompanhamento da família; 

 Desenvolver oficinas de modo a construir um percurso sobre temas relacionados a 

violação de direitos, com enfoque na prevenção; 
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 Participar de capacitações, campanhas sobre temas relacionados a violência. 

 

4.2.2.4 Serviço de Acolhimento Institucional 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional atua na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. Trata-se de serviço voltado ao cumprimento de medida judicial de proteção de 

crianças e adolescentes. Tal medida é aplicada quando, a rede de serviço apresenta informações 

para o poder judiciário, indicando que há naquele momento, necessidade de acolhimento 

institucional para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de violação de 

direitos. Compete ao Serviço de Acolhimento Institucional: 

 Acolher a criança/adolescente com medida de proteção de acolhimento; 

 Quando a criança e adolescente chegar ao serviço de acolhimento institucional, a equipe 

deve ser acolhedora, garantindo que se sintam protegidos; 

 Realizar a integração da criança/adolescente com os demais acolhidos, educadores e 

inseri-los na rotina da unidade; 

 Orientar a todos os trabalhadores da unidade a não fazerem perguntas sobre a situação 

que originou o acolhimento, porém todos (cuidadores sociais) devem estar atentos as 

manifestações de sofrimento ou relatos das situações vivenciadas que devem ser discutidos com 

a equipe técnica do acolhimento que atuará e orientará os procedimentos junto a criança e/ou 

adolescente. Havendo a necessidade a equipe técnica do acolhimento poderá buscar apoio e 

orientação da equipe técnica do CREAS; 

 Elaborar o PIA – Plano Individual de Atendimento da Criança/Adolescente e sua 

Família, com vistas ao retorno familiar. Como o serviço de Acolhimento Institucional é a 

referencia da criança/adolescente e sua família deve elaborar o PIA, entretanto, em conjunto 

com a rede de proteção, de modo a atender a integralidade das necessidades da família. Deve 

articular a reunião para a discussão do PIA, envolvendo o Conselho Tutelar, CRAS, SCFV, 

Educação, Saúde e CREAS. No caso do CREAS, essa unidade de serviço será acionada para 

participar do PIA, e  acompanhar a família durante o processo de acolhimento; 

 A equipe técnica do Acolhimento Institucional, após as  Audiências Concentradas 

deverá acionar toda a rede de proteção e equipe técnica do Judiciário para a realização de Estudo 

de Caso de todas as crianças e adolescentes acolhidas, cujos pais não estejam destituídos, para 

avaliação conjunta a cerca das possibilidades de retorno familiar e/ou permanência no 

acolhimento. Como resultados desses estudos de casos conjuntos, serão elaborados os relatórios 
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e/ou reavaliações de PIA a serem utilizados pelo judiciário no processo de decisão quanto à 

manutenção do acolhimento ou desacolhimento; 

 No caso de determinação judicial indicando o desacolhimento, a referência da família 

volta para o CRAS. Esse processo de referenciamento da Alta Complexidade para a Proteção 

Social Básica deverá ser feita de forma gradativa, de modo que não haja rupturas que podem 

prejudicar a continuidade do acompanhamento na política de assistência social; 

 O retorno para o CREAS ocorrerá apenas quando houver nova notificação de violação 

de direitos, seguindo o fluxo já estabelecido nesse documento; 

 Pós-desacolhimento das crianças e adolescentes a família deverá ser referenciada no 

CRAS. A instituição de acolhimento realiza o monitoramento desta família por um período de 

3 meses; 

 A instituição de acolhimento articula as reuniões para construção do PIA. 

 

4.2.2.5 Atribuições dos demais serviços da rede socioassistencial 

 

 Apoiar os serviços, programas e projetos de atendimento e acompanhamento às vítimas de 

violências e suas famílias; 

 Realizar encaminhamento das vítimas para Conselho Tutelar e para o CREAS; 

 Realizar o preenchimento da ficha de notificação de violências;  

 Participar de capacitações, campanhas sobre temas relacionados à violência. 

 

4.3 ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE NO ENFRENTAMENTO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra Talhada 

(COMDIST) é um órgão público normativo, deliberativo e controlador da política de 

atendimento a Criança e o Adolescente, que possui as seguintes atribuições no enfrentamento 

as situações de violação de direitos: 

 Promover campanhas de esclarecimento e mobilização da sociedade civil, visando à 

prevenção e combate de todas as formas de violência; 

 Contribuir e participar efetivamente nas campanhas formuladas e desenvolvidas pelos 

demais entes de atendimento e acompanhamento às vítimas de violências; 
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 Formular políticas específicas visando à prevenção, combate e à erradição das 

violências infanto-juvenil; 

 Realizar encaminhamento para o Conselho Tutelar e CREAS; 

 Acompanhar, monitorar e avaliar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência; 

 Apreciar, aprovar e revisar o fluxograma no período de 12 meses de sua implantação 

e/ou identificar o que está em desacordo com novas regulações voltadas ao enfrentamento da 

violência contra crianças e adolescentes. 

 

4.4 ATRIBUIÇÕES DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A rede Educacional do município é de extrema relevância para a identificação de 

situações suspeitas de violação de direitos de criança e adolescente. O tempo de permanência 

diária nas unidades de ensino e o vínculo estabelecido entre aluno e professor, podem ser 

mecanismos importantes de proteção. Os professores capacitados e o cumprimento desse fluxo 

serão determinantes no enfrentamento as violações de direitos de crianças e adolescentes. O 

decreto que regulamenta a lei n.º 13.431/2017 aponta que: 

Art. 11. Caso o profissional da educação identifique, ou a criança ou adolescente revele 

atos de violência inclusive no ambiente escolar, deverá respectivamente: 

 

 Acolher a criança ou adolescente; 

 Informar a criança ou adolescente sobre os seus direitos, procedimentos de comunicação 

à autoridade policial, ao Conselho Tutelar e atendimento do Sistema de Garantia de Direitos;  

 Encaminhar a criança ou adolescente ao Conselho Tutelar.  

 Parágrafo único. As redes de ensino deverão contribuir para o enfrentamento das 

vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar por meio da 

implantação de açoes de prevenção à violência. (BRASIL, 2018). 

A notificação será realizada pela direção da unidade escolar, sem identificar as pessoas 

(professores) responsáveis pelas informações de modo a garantir sua proteção. 

Para cumprir com o disposto no artigo 70 B – do Estatuto da Criança e do Adolescente 

e a Lei n.º 13.431/2017, a Política de Educação do município instituirá uma equipe 

multidisciplinar de referência da Secretaria Municipal de Educação para orientar e capacitar às 
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unidades escolares acerca dos procedimentos no acompanhamento dos casos de situações de 

violação de direitos. Trata-se de uma equipe responsável pela orientação, de coordenadores 

pedagógicos, diretores, professores e demais funcionários (administrativo, profissionais de 

segurança, auxiliar de serviços gerais, dentre outros) das unidades escolares, sobre os 

procedimentos no acompanhamento dos casos de violência. 

Quando a unidade escolar (estadual ou municipal) identificar qualquer suspeita de 

situação de violação de direitos, deverá considerar os fatores de risco imediatos e os fatores 

de proteção, descritos nesse documento e havendo dúvidas entrar em contato com o CREAS 

para orientação. 

Se a situação tiver indícios de risco imediato, o conselho tutelar deverá ser acionado via 

telefone, imediatamente, e, em até 24 horas a ficha de notificação deverá ser encaminhada. 

São ações das unidades escolares subsequentes a notificação: 

 Acompanhar a situação, prestando o apoio necessário à criança/adolescente e manter-se 

articulado com os demais serviços das outras políticas públicas que atuarão junto á família; 

 Após a notificação para o Conselho Tutelar, manter-se atento ao comportamento da 

criança/adolescente e manter contato com a rede de serviços envolvida no acompanhamento da 

família, para troca de informações e participação na Elaboração do Plano de Acompanhamento 

Familiar; 

 Garantir atendimento/vaga prioritária para crianças e adolescentes em situação de 

violência, sobretudo na educação infantil; 

 Realizar busca ativa das crianças e adolescentes em evasão escolar, decorrente de 

negligência dos pais ou responsável. 

 Garantir a capacitação aos profissionais da política de educação. 

 Identificar a necessidade de inclusão de outros agentes educacionais dentre o gestor ou 

coordenador da unidade escolar na participação das discussões de caso em conjunto com a rede;  

 Observar os comportamentos das crianças e adolescentes e informar os demais serviços 

que atuam na proteção; 

 Ampliar a divulgação da Ficha de Notificação para todos os profissionais vinculados a sua 

política; 

 Preparar e equipar as unidades educacionais e os funcionários para garantir o retorno do 

aluno vítima de violência a sala de aula com menor dano possível, inclusive desenvolvendo 

acompanhamento e apoio psicossocial com vista à sua recuperação e reinserção escolar;  

 Incluir nos conteúdos das escolas municipais temas relativos à violência e exploração 
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sexual de crianças e adolescentes; 

 Desenvolver ações de prevenção à violência contra criança e adolescente. 

 

4.4 ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 

ENFRENTAMENTO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES  

A violência é questão de saúde pública, portanto, a política de saúde tem a atribuição de 

acompanhar os casos de violência contra crianças e adolescentes. Segundo o decreto que 

regulamenta a Lei n.º 13.431/17, aprovado pelo CONANDA, Art. 10º No âmbito do SUS - 

Sistema Único de Saúde, a atenção à saúde das crianças e adolescentes em situação de violência 

será realizada por equipe multiprofissional, nos diversos níveis de atenção, englobando o 

acolhimento, atendimento, tratamento especializado, notificação e seguimento da rede.  Desta 

forma será observado também o disposto na Lei nº 12.845/2013 do Ministério da Saúde que 

versa sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. 

Parágrafo único. Nos casos de violência sexual, o atendimento inclui os exames, as 

medidas profiláticas contra infecções sexualmente transmissíveis, anticoncepção de 

emergência, orientações quando houver necessidade de interrupção da gestação para os casos 

previstos em lei, além da coleta, identificação, descrição e guarda dos vestígios. (BRASIL, 

2018). 

Assim, o referenciamento desse acompanhamento ocorre através da Atenção Primária a 

Saúde, prioritariamente no desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, que tem a 

atribuição de articular os demais serviços de sua rede: como os serviços de urgência, 

emergência e Saúde Mental, de acordo com a situação apresentada pela família. 

Tendo o Conselho Tutelar recebido a denúncia de outra unidade notificadora, 

encaminha e/ou acompanha a vítima e a família nos procedimentos de saúde, conforme 

descritos nas atribuições do Conselho Tutelar. 

 A forma de atendimento e referências do acompanhamento quando há suspeita de 

violência sexual e a necessidade de atendimento de urgência: 

 A unidade de referência da saúde para situações de urgência para atendimento da 

violência sexual é o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães-HOSPAM, localizado 

no município de Serra Talhada. 

 No hospital, o profissional responsável por acolher a vítima e a família é o enfermeiro, 

que encaminha para avaliação de risco imediato, se necessário. No caso de violência sexual, se 

constatada, será realizado os procedimentos de profilaxia, medicação de anticoncepção de 
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emergência, avaliação de lesões, risco e encaminhamento para o SAE – Serviço de Assistência 

Especializada; 

 O SAE – Serviço de Assistência especializada realizará: acompanhamento médico das 

profilaxias; a realização das sorologias de segmento; a profilaxia IST/HIV; a anticoncepção de 

emergência e o acolhimento psicológico individual; 

 Se encerrado o acompanhamento do SAE e/ou se não houver necessidade de 

atendimento hospitalar o referenciamento da vítima e família será junto as ESF – Equipes de 

Saúde da Família; 

 Caso a equipe identifique o sofrimento psíquico, será encaminhado para a equipe do 

Centro Municipal de Saúde ou para UBS/ESF para atendimento psicológico. 

 Os profissionais da saúde se atentarão para a realização do exame físico, a descrição 

das lesões, o registro de informações que serão encaminhados, quando requisitados, à 

autoridade policial, não se trata de constatar se houve estupro ou a existência de vestígios. As 

unidades contam com equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, assistente social, 

psicólogo, farmacêutico, técnico em enfermagem) e dispõem do conjunto de procedimentos 

previstos nas normas técnicas do Ministério da Saúde, como acolhimento, atendimento 

multiprofissional, realização de exames e profilaxias necessárias, orientações, articulação em 

rede, entre outras; 

 Participar e desenvolver ações comunitárias em conjunto com as demais políticas 

públicas voltadas a divulgação da Ficha de Notificação dentro dos territórios - tanto no âmbito 

da Assistência Social quanto das outras Políticas que compõe a Rede de Proteção da criança e 

do adolescente no município. 

  A forma de atendimento e referências do acompanhamento quando se tratar das 

demais violências: física, negligência, autoinfligida: 

 Se existe a necessidade de atendimento hospitalar, a referência é o HOSPAM, setor de 

pediatria que fará o acolhimento e intervenções necessárias; 

 Encerradas as medidas urgentes e/ou não havendo a necessidade de medidas urgentes o 

referenciamento dessas situações será com as UBS/ESF; 

 Caso a equipe identifique indícios de sofrimento psíquico, será encaminhado para a equipe 

de Saúde Mental. 

 As Atribuições do Serviço de Saúde Mental:  

 Se durante o acompanhamento da criança e/ou adolescente pela ESF ou pelo CREAS se 

identifique que a crianças/adolescentes está em sofrimento, ela será referenciada para a equipe 
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de saúde mental; 

 Quando as equipes do CREAS ou UBS/ESF, identificarem que a violência contra a 

criança/adolescente, é também, associada ao uso de álcool e outras drogas, a equipe de Saúde 

Mental deverá encaminhar para o CAUD (Centro de Assistência a Usuários de Drogas) e ou 

CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) e elaborar um Projeto terapêutico Singular, 

devendo prever as dificuldades de adesão da pessoa e de possíveis estratégias para o 

estabelecimento e restabelecimento de vínculo e participação; 

 Cabe frisar que a não adesão não pode ser motivo para o encerramento do atendimento, 

cabendo o acionamento dos demais atores da rede (de saúde, assistência social, e outros) para 

o estabelecimento de estratégias conjuntas. Esgotadas as tentativas de contato com a família 

para adesão, o Conselho Tutelar deverá ser comunicado. 

 Suspeita de Situação de violência: violência sexual, física, negligência, exploração 

sexual, situação de rua:  

 Se durante as visitas do Agente Comunitário de Saúde ele suspeitar das situações acima, 

acionará a ESF que realizará visita no domicilio da família e buscará o apoio do Conselho tutelar 

e do CREAS; 

 Caso se avalie que a situação pode ser caracterizada como violência o Conselho Tutelar 

deverá ser notificado, com cópia para a Vigilância Epidemiológica; 

 A partir da notificação do Conselho Tutelar, iniciam-se ações de acompanhamento da rede 

de proteção, especialmente equipe CREAS e ESF, que estabeleceram contatos, discussão de 

caso e elaboração de Plano de Acompanhamento conjunto; 

 Identificado demandas de saúde mental, seja por decorrência de transtornos, de sofrimento 

da criança/adolescente, por uso de álcool e outras drogas pelos responsáveis, a família também 

será referenciada a Saúde Mental, CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras 

Drogas) e/ou CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) e ao serviço da Assistência 

Social, CAUD (Centro de Assistência a Usuários de Drogas). 

São ações das unidades de saúde: 

 Capacitar todos os profissionais das unidades de atendimento à saúde para atender 

crianças e adolescentes vítimas de violência; 

 Equipar as unidades de atendimentos de saúde com espaços adequados ao acolhimento 

de crianças e adolescentes vítimas de violência, sobretudo sexual, assegurada a discrição e 

sigilo que as peculiaridades do tratamento requerem;  

 Promover campanhas de esclarecimento e mobilização da sociedade civil, visando à 
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prevenção e combate a todas as formas de violências; 

 Garantir acompanhamento médico laboratorial e hospitalar, quando necessário, às 

vítimas para realização de exames de IST e gravidez, bem como, fornecimento e controle de 

medicação necessária.  

 

4.5 ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ GESTOR DO PROTOCOLO 

 

A implantação do presente documento inicia-se com a sua aprovação pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra Talhada- COMDICAST, que 

deverá instituir um Comitê Gestor do Protocolo, composto por representantes, um titular e um 

suplente, dos segmentos abaixo nominados: 

 Conselho Tutelar; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Estadual de Educação; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra Talhada- 

COMDICAST; 

 Poder Judiciário; 

 Ministério Público; 

 Delegacia. 

Os representantes indicados pelos respectivos órgãos deverão ser designados para esse 

grupo, mediante resolução do COMDICAST, e terão as seguintes atribuições: 

 Definir estratégias de implantação do Protocolo mediante o cumprimento pela rede de 

serviços do Fluxograma constante nesse documento e as atribuições de cada unidade de serviço 

das diferentes políticas públicas; 

 Sensibilizar as equipes dos diferentes equipamentos dos órgãos e/ou política da qual faz 

parte e dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

 Monitorar, através de acompanhamento sistemático, a execução do protocolo no seu 

órgão/política identificando pontos que facilitam ou dificultam sua execução e apresentar nas 

reuniões do Comitê, para avaliação e revisão, se houver necessidade; 

 Participar das reuniões bimestrais do Comitê Gestor; 

 Solicitar reuniões do Comitê, sempre que identificar o descumprimento do protocolo por 
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qualquer órgão, política/unidade de serviço; 

 Manter as equipes informadas sobre o protocolo; 

 Outras atribuições definidas pelo COMDICAST. 

A metodologia de monitoramento do fluxo adotada pelo Comitê Gestor deve prever: 

reuniões periódicas, visitas institucionais, capacitações, apoio, orientação e assessoramento as 

equipes vinculadas as diferentes políticas públicas. 

O presente documento deverá passar por revisão após o período de 12 meses de sua 

implantação e/ou quando o COMDICAST identificar que está em desacordo com novas 

regulações voltadas ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO EM REDE NO ACOMPANHAMENTO DAS 

FAMÍLIAS 

 

O acompanhamento das famílias com crianças e adolescentes em situação de violação 

de direitos deve prever a realização de estudos de caso em rede e a criação do Grupo de Técnico-

GT, com periodicidade semestral ou conforme pertinenência para a análise da situação das 

ações já realizadas e das próximas intervençoes.   

A rede deve se organizar de forma territorializada, devendo os serviços que são 

centralizados, como CREAS, CRAS, Acolhimento Institucional, Serviços de Saúde Mental 

(CAPS infantil), Conselho Tutelar e Unidade Básica de Saúde (UBS) do território, designar 

representantes para participação em cada uma das redes territorializadas. As reuniões devem 

ser registradas em ata para que haja informações sobre o trabalho de cada território. 
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ANEXO 01- FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA 

 

 
1.  
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APÊNDICE 01: FLUXOGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

1. FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 
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2. FLUXOGRAMA DO ACOMPANHAMENTO DO CREAS A PARTIR DO 

RECIBIMENTO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADA PELO CONSELHO TUTELAR 
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3. FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA – PORTA DE 

ENTRADA. 
 

 

 

4. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO E NOTIFICAÇÃO DAS 

SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA. 

 


