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EPÍGRAFE

o leve levantar vôo de uma borboleta no norte poderá causar 

um tornado no Sul.

a seguinte metáfora é oriunda do que edward lorenz em 

1963 denominou de “efeito borboleta”, simbolizando que até 

mesmo um pequeno ato, poderá trazer mudanças significativas 

para o futuro. nesta perspectiva, podemos relacioná-la com o 

trabalho em rede, de modo que a articulação e o comprometi-

mento dos profissionais são necessários e essenciais para con-

tinuidade e aprimoramento deste protocolo. destacamos que 

quando cada profissional desenvolve seu trabalho com qualida-

de, os resultados finais poderão ser muito mais abrangentes e 

até mesmo salvar vidas, em razão de que nossas atitudes hoje 

enquanto atores da rede, irão influenciar o futuro de milhares 

de crianças e adolescentes. por isso, da mesma forma que a la-

garta constrói seu casulo para metamorfosear-se em borboleta, 

precisamos nos articular e atuar de forma efetiva em todas as 

situações que inviabilizem os direitos básicos e inalienáveis para 

formação de crianças e adolescentes, podendo assim transfor-

mar a realidade e construir um mundo melhor para nossas no-

vas e futuras gerações.

Anderson Henrique Carboni



PREFÁCIO

Com grande satisfação e apreço que referenciamos este pre-

fácio para agraciar os envolvidos neste importante trabalho e, 

sobretudo, instrumento prático de efetivação dos encaminha-

mentos cabíveis aos casos de crianças e adolescentes vítimas de 

violência de Foz do iguaçu.

o reconhecimento e exaltação de todos os responsáveis pelo 

presente trabalho jamais alcançará a importância que este pro-

tocolo promoverá na vida das crianças e dos adolescentes deste 

município, bem como, de suas famílias, pois a partir de agora to-

dos os órgãos de proteção e seus respectivos profissionais pode-

rão recorrer aos fluxos de encaminhamentos para que nenhum 

caso fique sem o correto atendimento e, assim, encerra-se um 

ciclo de descaso nos atendimentos relativos à área em questão.

É com ainda maior admiração que congratulamos a assistente 

Social do Ministério público do estado do paraná, adriéli Volpato 

Craveiro, por esta iniciativa e perseverança que, não só por mé-

ritos da profissão, mas também por uma ética e superação pes-

soal absolutamente admirável conseguiu reunir, conjuntamente 

com outros atores da “rede de proteção”, as informações com-

piladas neste documento e, certamente, deixa seu importante 

legado para o Município de Foz do iguaçu, que jamais poderá 

agradecer a tamanha dedicação.

a padronização deste instrumento e a disseminação das in-

formações aqui constantes poderão oferecer suporte a todos 

os agentes que atuam ativamente na promoção dos direitos da 

criança e do adolescente, principalmente, numa região vulne-

rável de fronteira, portanto, afirmamos que a história de Foz do 

iguaçu foi aqui chancelada pelo apoio, trabalho e dedicação de 

todos os envolvidos que conseguiram traduzir neste protocolo 

Municipal a busca pela efetivação e a proteção integral dos direi-

tos das crianças e dos adolescentes de Foz do iguaçu.

o Ministério público do estado do paraná capitaneou esta 

iniciativa, através dos seus representantes, mas a concretização 

deste protocolo somente foi possível com a adesão irrestrita 

dos responsáveis que, cada um a seu modo, contribuiu e ainda 

contribuirá muito com a utilização e fomento das práticas aqui 

explicitadas, as quais serão acompanhadas diretamente pela 15ª 

promotoria de Justiça de Foz do iguaçu.

Fernando de Paula Xavier Junior

Promotor de Justiça

Regiane Vieira Boccomino Monteiro

Assessora de Promotoria
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APRESENTAÇÃO

as legislações brasileiras ao referenciarem os direitos das crian-

ças e dos adolescentes, enfatizam a proteção integral que esses 

deverão receber da família, da comunidade, da sociedade e do 

poder público. assim, por um lado, percebe-se que o ordena-

mento jurídico assegura às crianças e aos adolescentes “com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profis-

sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária” (braSil, 1990, p.1). por ou-

tro lado, percebe-se que esses direitos assegurados legalmente 

são, por vezes, ameaçados pela violência. 

as crianças e os adolescentes, com frequência, são públicos 

vulneráveis as várias situações de violências, devido a sua condi-

ção peculiar, em decorrência das suas particularidades enquanto 

ser em desenvolvimento. Sabe-se que a violência contra crian-

ça e adolescente é um tema que vem sendo alvo de diver-

sas discussões, pois, suas consequências produzem inúmeros 

impactos que poderão deixar marcas e sequelas, muitas vezes 

irreversíveis, se não ocorrer um atendimento adequado e fun-

damentado em uma política de atendimento integral a essa 

parcela da população. o estatuto da Criança e do adolescente 

(eCa) destaca em seu artigo 86º que a política de atendimento 
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deverá ser realizada através de um conjunto articulado de ações, 

ligando as iniciativas governamentais e da sociedade civil. assim, 

entre as linhas de ação da política de atendimento abordadas no 

artigo 87º, destacamos a necessidade de se ter “serviços espe-

ciais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às víti-

mas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão” (braSil, 1990, p. 24). Contudo, observa-se que não 

é esse contexto de oferta de serviços e de qualidade que grande 

parcela de municípios brasileiros vivencia, tanto que pesquisas 

vêm mostrando a precariedade do atendimento a vítimas de 

violências. entretanto, sabe-se que durante a história relaciona-

da à vitimização da infância foram construídos mecanismos de 

proteção ao público infantojuvenil, através das políticas sociais. 

essas iniciativas já se figuram com verdadeiros avanços.

no entanto, cabe ressaltar que há muito a se fazer, principal-

mente, para as vítimas de violência, que em muitas situações, 

não têm sido acolhidas e atendidas pelos órgãos responsáveis 

em sua integralidade, além disso, o atendimento, frequente-

mente, não é realizado de forma periódica e durável. 

outro fato é que o trabalho não ocorre de forma interdiscipli-

nar e intersetorial. observa-se que não há uma prática ordenada, 

planejada e articulada, prejudicando de forma direta na promo-

ção da saúde das crianças e dos adolescentes que sofreram 

violência.

a negligência e as violências física, psicológica, sexual são al-

guns dos tipos de violências sofridas por milhares de crianças 

e adolescentes, porém, não são as únicas a se destacarem pe-

los índices, como exemplo, a violência institucional. o descaso 

do poder público frente ao atendimento às crianças e aos ado-

lescentes vítimas de violências, quando não ofertam serviços, 

programas e projetos para atender as necessidades dessa po-

pulação, indubitavelmente, é uma das maiores expressões da 

violência institucional. 

buscando amenizar os efeitos consequentes da violência ins-

titucional, faz-se necessária a concretização de ações que possi-

bilitem a construção de uma rede de atenção integral à criança 

e ao adolescente vítima de violência. a responsabilidade precisa 

ser compartilhada entre as diferentes políticas públicas, entre as 

quais se destacam: saúde, educação, assistência social, seguran-

ça, cultura, esporte e lazer, visto ser essa questão uma política 

transversal. além disso, tais políticas públicas precisam encontrar 

no sistema sociojurídico (Ministério público, tribunal de Justiça, 

delegacias, defensoria pública, Conselhos tutelares entre outras 

instituições), parceiros para que realmente se tenha uma rede 

integral, capaz de ofertar o cuidado e a atenção necessária para 

lidar com os casos envolvendo crianças e adolescentes vítimas 

de violências.
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essa “luta” não é de uma política setorial, mas de todos 

os sujeitos que compõem as políticas sociais. [...] deve 

estar pautado na rede que conecta atores da saúde, edu-

cação, assistência social, ongs, operadores do judiciário. 

essa interlocução setorial e multidisciplinar deve ter como 

horizonte o contexto histórico-social e as particularidades 

do local. (VendruSColo; Ferriani; SilVa, 2007, p.8).

o território precisa ser levado em consideração, ao se pen-

sar quais são os serviços e as ações necessárias para que 

se efetive uma atenção integral da criança e do adolescen-

te vítima de violência. elencar fatores de proteção e de risco, 

as peculiaridades de cada território são essenciais para cons-

truir ações de promoção, prevenção e atendimentos efeti-

vos acerca da questão. existem responsabilidades específi-

cas para cada política pública; entender e compreender essas 

peculiaridades é tarefa fundamental, para avaliar o que exis-

te nessa área e o que precisaria melhorar ou ser implantado. 

nos últimos três anos, o Ministério público do estado do 

paraná, no município de Foz do iguaçu, através da 15ª pro-

motoria de Justiça, vem constatando a não padronização no 

atendimento das crianças e dos adolescentes vítimas de vio-

lências. em diversas situações, verificou-se um atendimen-

to fragmentado a essa parcela da população ou até mes-

mo, muitos casos sequer chegam ao conhecimento dos 

profissionais que deveriam prestar o atendimento a esse público.

Frente a essa realidade, a 15ª promotoria de Justiça e o Serviço 

Social do Ministério público do estado do paraná – 7ª unidade 

regional de apoio técnico especializado (urate) iniciaram um 

trabalho de articulação da rede de proteção ao público infanto-

juvenil, para garantir o atendimento adequado nos casos envol-

vendo crianças e adolescentes vítimas de violências.

as atividades de articulação para a construção de uma pro-

posta coletiva tiveram início no mês de março de 2015. ini-

cialmente, foi realizado convite formal aos representantes de 

todas as instituições, secretarias e órgãos públicos que possuem 

atendimento e/ou envolvimento com os casos de violação de 

direitos ao público infantojuvenil. também, foram convidados os 

representantes das universidades, dos Conselhos de direitos e 

de políticas públicas para participarem da referida reunião, bem 

como, foi livre a participação de todos aqueles profissionais que 

tivessem interesse em contribuir com a temática.

desde a primeira reunião, surgiu a necessidade de se con-

feccionar um possível protocolo de atendimento à Criança e ao 

adolescente Vítima de Violência do Município de Foz do iguaçu. 

as atividades para a efetivação da proposta de elaboração do 
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protocolo concretizou-se com a realização de 18 reuniões cole-

tivas e 24 reuniões individuais/grupos específicos. além disso, 

a proposta dos fluxos contidos nesse protocolo foi apresentada 

em cinco eventos realizados no município de Foz do iguaçu em 

que se discutiam o atendimento à criança e ao adolescente. por 

fim, após a organização do protocolo, uma cópia foi encami-

nhada às instituições que efetivamente realizarão o atendimento 

direto às vítimas de violência, bem como, para o Conselho Mu-

nicipal de Saúde, Conselho Municipal dos direitos da Criança e 

do adolescente e Conselho Municipal de assistência Social, para 

verificarem se havia possíveis contribuições antes da publicação 

oficial. 

o trabalho realizado que resultou nesse protocolo é fru-

to da construção do trabalho em rede. o esforço coletivo, 

através da participação dos profissionais vinculados às ins-

tituições que contribuíram para a construção dos fluxos, 

resultou nesta publicação que ora é apresentada.  

o presente protocolo tem como objetivo estabelecer os flu-

xos de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violên-

cia, sendo um guia capaz de contribuir para o fortalecimento do 

trabalho em rede. enfatiza-se, porém, que não se trata de um 

produto finalizado e concluído, será necessária a sua avaliação 

de forma continuada e, com isso, sua adaptação, construção e 

reconstrução conforme as necessidades sociais e institucionais. 

por fim, um agradecimento a todos os profissionais da rede 

de proteção à criança e ao adolescente do município de Foz 

do iguaçu que fizeram com que esse trabalho fosse iniciado.

 

Adriéli Volpato Craveiro 

  Assistente Social do Ministério Público do Estado do Paraná

7ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado 
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REFLEXÕES Em TORNO DA vIOLêNCIA 
CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

CONCEITO DE “CRIANÇA” E “ADOLESCENTE” NA 
LEGISLAÇÃO
no brasil, o eCa (lei Federal nº 8.069/90), em seu segundo ar-

tigo é referenciado criança como: uma pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e o adolescente como: aquele entre doze e 

dezoito anos de idade. também, é ressaltado no parágrafo Úni-

co de seu artigo 2°, que: “nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos 

de idade” (braSil, 1990, p.1). 

A vIOLêNCIA CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
a violência é um dos maiores problemas sociais que assola 

crianças e adolescentes na atualidade. Sua compreensão envol-

ve o entendimento de diversos fatores, porém, priotto (2013) 

já descreveu o quanto é complexo delimitá-los, uma vez que 

envolvem padrões estabelecidos cultural e socialmente. Minayo 

(2003) acrescenta que a violência está permeada por fatores 

políticos, econômicos e culturais, inserida em um contexto de 

relações micro e macrossociais. nesse sentido, para aprofunda-

mento desse fenômeno também é necessário compreender de-

terminantes históricos e as atuais relações de poder. 



24 25

Protocolo de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência 
do Município de Foz do Iguaçu

Reflexões em torno da violência contra criança e adolescente

ainda sobre a conceituação de violência, Minayo (2003), destaca 

que, dentro de sua complexidade, deve ser analisada de diversas 

formas, considerando-se os sujeitos e suas diferentes posturas a 

partir da forma como as vivenciam: quem sofre, quem presencia, 

quem a comete e quem teoriza a respeito. Cabe, portanto, uma 

leitura interdisciplinar e intersetorial do fenômeno, justamente 

por sua origem e atenção envolver aspectos multifatoriais. 

para Hartman (2005, p. 45 apud priotto, 2013, p. 40):

a violência é o que as sociedades carregam de pior. nada 

é mais uniformemente detestável pela modernidade e pós-

modernidade do que a prática da violência. paradoxalmente, 

a violência é praticada, de formas variadas, em qualquer so-

ciedade. a história da humanidade é escrita em nossos livros 

com uma ênfase nos atos violentos praticados através dos 

tempos. a história particular de cada um também pode ser 

marcada pelos atos violentos sofridos.

  

Sobre o ato violento, as reflexões teóricas trazidas por pritotto 

(2013) enfatizam este como inerente à natureza humana, já 

que envolve ato racional, diferentemente da agressão, que por 

seu caráter instintivo, é próprio da natureza animal. também re-

mete à manutenção de poder de quem pratica a violência, a fim 

de submeter a vítima a subordinação e vulnerabilidade.

Violência é o uso intencional de força física ou de poder, real 

ou em ameaça, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade 

de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência 

de desenvolvimento ou privação. (Krug et. al., 2002, p.5).

nessa perspectiva, muitos autores são consensuais em definir 

a violência como essencialmente negativa, já que é praticada 

pelo uso racional de poder. Contudo, a organização Mundial de 

Saúde (oMS) (braSil, 2010) e Minayo (2009) acrescentam 

que a prática da violência possui um sentido mais amplo, uma 

vez que envolve também, atos praticados contra si mesmo. nes-

sa perspectiva, a oMS classifica o fenômeno em três grandes 

categorias: a violência autoinfligida, a violência interpessoal e a 

violência coletiva. a primeira envolve da ideação ao ato suicida, 

além da automutilação. a violência coletiva, por sua vez, envolve 

atos de violência entre grandes massas, como conflitos armados 

ou guerras entre gangues (Krug et. al., 2002). Quanto à vio-

lência interpessoal, por se tratar do foco deste trabalho merece 

maior aprofundamento.

a violência interpessoal se caracteriza pelo uso de conduta 

violenta direcionada ao indivíduo em toda a sua plenitude, sen-

do física, psicológica e moral, com a intenção de infringir dano, 

dominar, intimidar e rebaixar a autoestima ou moral, enfim, 
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causar sofrimento a fim de manter a supremacia sobre o outro 

(MinaYo, 2009). ocorre no desenvolvimento das relações so-

ciais, onde o conflito é mantido já que o diálogo se torna difícil. 

essa categoria de violência pode ser subdividida em violência 

intrafamiliar e violência comunitária. 

a violência intrafamiliar, (...) ocorre nas relações hierárquicas e 

intergeracionais. atinge mais as crianças do que os adolescentes, 

em função da sua maior fragilidade física e emocional. Consiste 

em formas agressivas de a família se relacionar, por meio do uso 

da violência como solução de conflito e como estratégia de edu-

cação. inclui, ainda, a falta de cuidados básicos com seus filhos. 

(braSil, 2010, p.29).

Como é possível perceber através dessa definição, a violência 

intrafamiliar é o tipo de violência que mais comumente afeta crian-

ças e adolescentes, englobando várias naturezas de violência, tais 

como física, psicológica, sexual e também a negligência. todas elas 

serão aprofundadas na sequência. Contudo, não envolve somente 

esses indivíduos, mas também cônjuges, irmãos, idosos e deficien-

tes pertencentes à mesma família, habitando no mesmo domicí-

lio ou não (FaleiroS, 2008, apud priotto, 2013). a violência 

doméstica, ou seja, aquela cometida dentro do próprio lar é um 

exemplo disso, mas ela também envolve outros habitantes ou indi-

víduos que frequentam o ambiente doméstico, como empregados 

e agregados (FaleiroS, 2008, priotto, 2013; MinaYo, 2009).

embora, a violência intrafamiliar envolve as diferentes faixas 

etárias, destaca-se que os mais vulneráveis a ela são as crianças 

de sexo feminino e as mulheres. outro aspecto importante a 

se mencionar é que a violência intrafamiliar, em sua natureza, 

por envolver vínculo afetivo entre a vítima e o agressor, é a que 

produz maiores prejuízos para suas vítimas (SantoS, peliSoli 

e dell’aglio, 2012).

a violência comunitária é concretizada por meio da interação 

entre as pessoas que não possuem laços de parentesco com a 

vítima, “exercidas por pessoas em atos de violência gratuitos, es-

tupros, violência sexual e as cometidas em instituições públicas 

ou privadas, tais como escolas, serviços de saúde, comunidades 

e condomínios, dentre outros” (braSil, 2010, p.27).

a violência comunitária, portanto, é diferenciada da violência 

intrafamiliar pela origem do agressor, mas ambas comumente 

assolam crianças e adolescentes trazendo consequências ao seu 

desenvolvimento biopsicossocial. 

Crianças e adolescentes são as maiores vítimas de violência, isso 

porque estão em condição especial de desenvolvimento, ou seja, 

sua imaturidade física, cognitiva e psicológica as deixa vulneráveis 

em relação ao agressor que geralmente é adulto e possui o perfil 

de maior estatura, força física e maiores capacidades cognitivas; 

desse modo, gera-se um quadro de coerção e repressão. Como a 

maioria dos episódios em que crianças e adolescentes são vítimas 
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tornar-se, por exemplo pai abusador, apresentar sequelas físi-

cas e comportamentos suicidas.

TIPOS DE vIOLêNCIAS CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

 x negligênCia

É definida por Souza, Florio e Kawamoto (2001) como a omis-

são em termos de cuidados básicos, por parte do responsável 

pela criança ou adolescente que, a depender da intensidade, 

pode acarretar danos físicos, emocionais, psicológicos e até mor-

te. pode ser identificada em situações em que a criança ou o 

adolescente não é adequadamente alimentado, veste-se mal, 

apresenta higiene precária, não recebe atenção, carinho, ou tam-

bém quando a criança é deixada sozinha, correndo o risco de 

sofrer um acidente.  

o abandono é apontado por Costa et al. (2007) como o tipo 

mais grave de negligência familiar, constituindo, portanto, um im-

portante problema social. isso se deve ao fato de que crianças e 

adolescentes são ainda imaturos para enfrentar, sem auxílio dos 

pais, os entraves impostos pelo ambiente. as consequências des-

se abuso são, de acordo com Souza, Florio e Kawamoto (2001), 

danos físicos, psicológicos e emocionais, que podem ser reverti-

dos ou marcar a criança e o adolescente permanentemente.

de atos violentos envolvendo seus familiares ou pessoas que de-

veriam protegê-las, o vínculo emocional presente será fragilizado 

ou até mesmo rompido, portanto, a condição de vulnerabilidade é 

ainda maior, acarretando em inúmeros prejuízos para seu estado 

psicológico.

a natureza das consequências emocionais da violência em 

crianças e adolescentes irá depender, portanto, do tipo de vio-

lência praticado e de outros fatores sociais e psicológicos que 

cada criança e adolescente possui.

as violências contra crianças e adolescentes não são ex-

cludentes, mas sim cumulativas como relatado em Faleiros 

e Faleiros (2008, apud bortoli, 2015), sendo que a ame-

aça e o medo propiciam que se instale o “pacto do silêncio”, 

no qual as vítimas parecem ficar aprisionadas no desejo do 

adulto, num processo perverso instalado na intimidade de 

suas famílias. acerca dos danos que esse processo causa, 

a literatura relata a presença de depressão, ansiedade, enu-

rese, pesadelos, “comportamento antissocial”, impulsividade, 

atrasos cognitivos e sociais (guille,  2004; bair-Merritt, 

2006).  Ferrari e Vecina (2002) apontam consequências de 

curto prazo para o desenvolvimento de problemas físicos, difi-

culdades no desenvolvimento nas relações interpessoais que 

envolvem apego e alterações no desenvolvimento cognitivo, 

na linguagem e rendimento escolar. em longo prazo, pode 
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gicas’. Castigos e repressões impostos às crianças e aos adoles-

centes respondem ao ideário dos pais de torná-los submissos à 

autoridade paterna e materna, estando relacionados às crenças 

culturais, sociais e religiosas. 

 x ViolênCia pSiColÓgiCa

a violência psicológica é toda interferência negativa do adulto 

sobre as crianças e os adolescentes, formando nelas um com-

portamento destrutivo (azeVedo; guerra, 2001). a condição 

de vulnerabilidade desses sujeitos em desenvolvimento e a pre-

sença de vínculos afetivos entre o adulto e a vítima, tornam esse 

tipo de violência avassaladora, podendo acarretar em danos irre-

versíveis à vida dos infantes.

a violência psicológica se manifesta como um grande sofri-

mento  mental provocado por um adulto, contra a criança e 

ao adolescente (oliVeira, 2001). para assis et al (2004), os 

indivíduos em fase de desenvolvimento que sofrem esse tipo 

de agressão podem ter consequências negativas graves em sua 

estrutura mental e, portanto, na formação da personalidade. 

nessa perspectiva, essa violência evidencia-se como uma in-

terferência negativa, conformando um padrão de comportamen-

to abusivo, minando a autoestima ou senso de realização da 

criança e/ou adolescente, sendo as formas mais comuns dela: 

rejeitar, isolar, aterrorizar, ignorar, corromper e criar expectativas 

a negligência, tal como a violência psicológica, é de difícil 

mensuração por muitas vezes não deixar marcas e, com muita 

frequência, não é identificada nas relações intrafamiliares. Mas 

seus danos são tão severos quantos outros tipos de violência, já 

que compromete a autoestima e o desenvolvimento biopsicos-

social de crianças e adolescentes.  

 x ViolênCia FíSiCa  

Considerado como a violência mais relevante contra a criança e 

o adolescente, não apenas por acarretar consequências graves, 

mas em decorrência da sua aceitação pela sociedade (daVoli 

et al., 1994). Souza, Florio e Kawamoto (2001, p.17) definem 

a violência física doméstica como “dano físico não acidental pro-

vocado pelos atos de omissões dos pais ou responsáveis que 

quebram os padrões de cuidados com a criança, determinados 

pela comunidade”. para azevedo e guerra (2001), a violência 

física corresponde ao emprego de força física no processo disci-

plinador de uma criança e adolescente. É também toda a ação 

que causa dor física, desde um simples tapa até o espancamen-

to fatal. geralmente os principais agressores são os próprios pais 

ou responsáveis que utilizam essa estratégia como forma de 

domínio sobre os filhos.

no brasil, a prática disciplinar de punição física é aceita cultu-

ralmente como forma de educar, faz parte das ‘práticas pedagó-
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irreais ou extremadas sobre o indivíduo. essa forma de violência 

causa dano no psiquismo da criança e do adolescente, impedin-

do o desenvolvimento sadio.

 

 x ViolênCia SeXual

Constitui-se em um grave problema de saúde pública, que afeta 

crianças e adolescentes de todo o mundo. É caracterizada por 

Souza, Florio e Kawamoto (2001) como uma interação entre 

a vítima e o agressor, com o objetivo de atender desejos sexu-

ais, fazendo uso, para tanto, do corpo da criança/adolescente. a 

violência sexual pode ser com contato físico-genital, orogenital, 

anal, ou sem contato físico, como acontece no exibicionismo1. 

Quando há contato físico, esse tipo de violência pode ser diag-

nosticado pelo exame médico-legal. no entanto, o voyeurismo2, 

a manipulação dos órgãos sexuais ou a corrupção de crianças e 

adolescentes não possuem substrato médico-legal, dificultando a 

identificação de um caso de agressão, uma vez que faltam provas 

que comprovem tal ato (aded et al., 2006).

independentemente de haver ou não contato físico, ambos 

os tipos de violência sexual desencadeiam consequências ne-

gativas na criança ou adolescente, que dela é vítima. isso por-

que, muitas dessas vítimas manifestam medo em relação ao 

agressor, vergonha e até mesmo culpa pela ocorrência do ato, 

por esse motivo muitos nem mesmo denunciam sua existência 

(priotto, 2013). acabam deprimidos, ansiosos, retraídos e en-

volvidos em outras situações autodestrutivas (drogas, exploração 

sexual ou relacionamentos doentios).

 x eXploração SeXual CoMerCial inFantoJuVenil

a exploração sexual de crianças e adolescentes segundo a de-

claração de estocolmo em 1996 é “(...) uma violação funda-

mental dos direitos. abrange o abuso sexual por parte do adulto 

e remuneração em dinheiro ou em espécie para criança e/ou 

adolescente ou para um terceiro ou várias pessoas”. (Ferreira, 

2012, p. 5).

ainda segundo a declaração de estocolmo, a característica da 

exploração sexual de crianças e adolescentes é que as mesmas 

são tratadas como mercadorias. a exploração sexual comercial 

equivale ao trabalho forçado, sendo considerada uma forma 

contemporânea de escravidão (braSil, 2016).

o “protocolo de palermo” define o tráfico de pessoas como:

(...) o recrutamento, o transporte, a transferência, o aloja-

mento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça 

ou uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 

fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos 

ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa 

que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração. 

(braSil, 2004, s/p).
1. transtorno de exibicionismo: consiste na exposição da genitália a pessoas desavisadas 
ou à prática sexual de modo intencional para que outras pessoas vejam. (aMeriCan 
pSYCHiatriC aSSoCiation, 2013).
2.transtorno de voyeurismo: ato de observar outra pessoa em momento íntimo (nudez 
ou práticas sexuais) sem seu consentimento ou conhecimento. (aMeriCan pSYCHiatriC 
aSSoCiation, 2013).
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Foz do iguaçu é uma das 240 rotas de tráfico humano do 

brasil, um corredor de passagem para crianças, adolescentes, 

mulheres e homens vítimas de tráfico para fins sexuais e/ou do 

trabalho escravo. ainda, o protocolo de palermo enfatiza que, 

quando se tratar de crianças e adolescentes, ou seja, idade infe-

rior a 18 anos, o consentimento é irrelevante para a configuração 

do tráfico (braSil, 2004). 

 x ViolênCia eSColar

ao analisar a temática sobre a violência escolar, os autores 

observam que se referem a esse tipo de violência como 

consequência das causas socioeconômicas, exclusão social, 

ou melhor, a falta de acesso, o tráfico de drogas, a falta de 

oportunidades e de trabalho, a influência da mídia, o rápi-

do crescimento biológico, o tempo livre e ocioso, a falta de 

perspectivas, falta de um sonho. todos considerados fatores 

indicadores da violência escolar. assim, pode-se considerar 

como violência escolar todos os fatos e atos de agressões, 

que ocorrem no sistema escolar, entendendo como sistema 

e espaço físico, local onde se acentuam os problemas indivi-

duais (priotto; boneti, 2009). portanto, a violência escolar 

pode ser definida como:

todos os atos ou ações” de violência, comportamentos agres-

sivos e antissociais, incluindo conflitos interpessoais, danos ao 

patrimônio, atos criminosos, marginalizações, discriminações, 

dentre outros praticados por e, entre a comunidade escolar 

(alunos, professores, funcionários, familiares e estranhos à 

escola) no ambiente escolar. (priotto, 2011, p.112).

nesse entendimento, as crianças e os adolescentes encon-

tram no ambiente escolar uma das primeiras formas de intera-

ção social, sendo a fase estudantil de extrema importância para 

formação psicossocial deles. dessa forma, segundo Colombier 

(1989), crianças e adolescentes que se encontram em situação 

de violência, acabam expressando no ambiente estudantil suas 

frustrações, emoções e condutas que estão atreladas ao seu 

processo de adoecimento diante de seus históricos de violência. 

À vista disto, existem tipos de violência que são peculiares à 

manifestação dos danos psicológicos que os alunos vitimizados 

podem manifestar, sendo eles: violência contra o patrimônio es-

colar, violência física e bullying. 

 a violência contra o patrimônio escolar, assim como seu 

nome já a caracteriza, é toda e qualquer manifestação de impul-

sividade ou raiva que acabe danificando algum objeto da escola 

ou até mesmo a própria infraestrutura da instituição (ColoM-

bier, 1989). 
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a violência física é fruto de uma roupagem violenta e agressi-

va atribuída à criança ou adolescente oriunda de seu histórico de 

sofrimento. Sua manifestação poderá ser tanto contra aos cole-

gas de turma, como contra professores ou outros integrantes da 

equipe do local, sendo ela demonstrada através de chutes, so-

cos, tapas, pontapés ou até mesmo atirando objetos em outras 

pessoas (ColoMbier, 1989). o que se pode notar nesse con-

texto é que muitas das vítimas de violência se tornam algozes 

em outras áreas de sua vida, acarretando assim em situações 

de bullying, especialmente no ambiente escolar ou comunitário. 

o bullying, nessa perspectiva, está inserido no que amaro 

(2011) caracteriza como “Síndrome do pequeno poder”, no 

qual designa que a criança ou adolescente inserido em um con-

texto conflituoso, acaba reproduzindo tais comportamentos nas 

suas relações intrapessoais, gerando assim um ciclo vicioso de 

violência. 

outro problema na violência escolar classificada por priotto 

(2011) como “violência da escola” é a evasão escolar. essa pro-

blemática é uma das expressões da questão social no brasil, no 

qual o sistema educativo brasileiro ainda apresenta característi-

cas estruturais que constituem obstáculo ao seu desenvolvimen-

to social e econômico, além das elevadas taxas de retenção e 

abandono escolar (SoareS; Ferrao; MarQueS, 2011).

o essencial para a compreensão do fenômeno da violência 

escolar é levar em conta aspectos internos e externos da escola 

na causa e consequência dessas violências e o envolvimento de 

todos os atores, tais como alunos, professores e a direção neste 

fenômeno. 

DADOS DA vIOLêNCIA Em FOz DO IGUAÇU - 
PARANÁ

o município se localiza no extremo oeste do paraná, fazendo 

fronteira com o paraguai e a argentina. enfatiza-se que as fron-

teiras são usualmente tratadas como um lugar desconexo ao 

ambiente nacional e que devem ser analisadas com cautelas 

específicas. na tríplice fronteira esse fato se amplia por ser região 

do encontro de três países: brasil, paraguai e argentina (priot-

to; niHei, 2016).  

Foz do iguaçu (bra) é um dos municípios de região de fron-

teira, com 256.088 habitantes, sendo 25,2% de adolescentes e 

jovens (ibge, 2010b), Ciudad del este (pY) com 320.000 habi-

tantes sendo 44,2% de adolescentes e jovens e puerto iguazú 

(arg) com 81.215 habitantes, sendo 31,6% de adolescentes 

e jovens (inStituto naCional de eStadíStiCa Y CenSoS de 

la republiCa [indeC], 2011). 

a região conhecida como trinacional, na qual a cidade de 

Foz do iguaçu adiciona especificidades que pedem, no míni-
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mo, ações conjuntas dos países envolvidos, quanto à atenção na 

produção da violência envolvendo crianças e adolescentes, pois 

as condições de vivência na fronteira tocam a todos que nestas 

áreas moram, em virtude de ser uma área constante de fluxos 

e complementaridades e a sociedade, as políticas, a saúde e a 

educação, precisam desempenhar com eficácia o compromisso 

com a integração e prevenção da violência entre essas popula-

ções (priotto; SilVa, 2016).

no ano de 2010, segundo pesquisa publicada por Waiselfisz 

(2012), Foz do iguaçu, ocupou a 27ª posição no ranking nacio-

nal de taxa de homicídios envolvendo crianças e adolescentes, 

ficando em 2ª lugar no estado do paraná. Contudo, se levarmos 

em consideração o número de taxa de homicídio juvenil dos 

anos de 2006, 2007 e 2008, nota-se que a cidade apresentou 

a maior taxa de homicídio juvenil do estado do paraná.  

a preocupação em torno da violência envolvendo o público 

infantojuvenil em Foz do iguaçu não é apenas em relação aos 

homicídios. Conforme Marista (2014) o município, no ano de 

2012, apresentou a maior taxa de ocorrência de violência sexual 

envolvendo crianças e adolescentes no estado do paraná, alcan-

çando o 12º lugar no ranking nacional. ainda em relação ao ano 

de 2012, o departamento de ouvidoria nacional dos direitos 

Humanos, através do disque 100, recebeu 469 denúncias rela-

cionadas à violência contra crianças e adolescentes, colocando 

Foz do iguaçu em 3º lugar no quadro de denúncias do estado 

do paraná. 

um estudo realizado por bortoli (2015) constatou que os ca-

sos de violência em Foz do iguaçu contra crianças e adolescentes, 

ocorridos durante os anos 2013 a 2014, notificados no Sistema 

de informação de agravos de notificação (Sinan) totalizaram 578 

ocorrências. desse total, 246 ocorreram em 2013 e 332 ocorreram 

em 2014. dentro desse índice, 323 atendimentos foram de crian-

ças e 255 atendimentos de adolescentes. em relação ao gênero 

das vítimas, 352 foram femininos e 226 foram masculinos, sendo 

somente 73 destas ocorrências encaminhadas para o Conselho 

tutelar e 46 destas ocorrências encaminhadas para o Centro de 

referência especializado de assistência Social (CreaS). 
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a violência direcionada à criança e ao adolescente não é um 

assunto atual. tampouco, a visão de criança e adolescente, foi à 

mesma que possuímos hoje. esta vem mudando ao longo do 

tempo histórico. em cada tempo e, de acordo com cada visão 

de infância e adolescência, estabeleceu-se uma forma de lidar 

com esse grupo social específico. o que era considerado natu-

ral durante um período, aos pouco vai sendo revisto, passando, 

gradativamente a pertencer à ordem do inapropriado, amoral e 

violento.  essa mudança faz parte do desenvolvimento histórico, 

social e cultural do ser humano.

para aqueles que gostariam de se aprofundar neste assunto, 

a consulta de ariés (1981), em sua obra: “História Social da 

infância e da Família” pode preencher esta lacuna. a questão da 

violência é extremamente complexa, na medida em que tem se 

perpetuado, mudando de cenário, mas ainda inserida na cultura 

de seus perpetradores. a obra de ariés (1981) é importante 

para os interessados na temática da infância e adolescência por 

diversos fatores, destaca-se, no entanto, a importância de enten-

der a cultura de cada grupo social e de cada período histórico a 

fim de lidarmos com uma realidade que, apesar de considerada 

inconcebível por muitos, é mais comum do que gostaríamos de 

admitir.
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o fato de se afirmar que a violência infantojuvenil está in-

serida na cultura daqueles que a praticam, significa que ela é 

considerada natural para estas pessoas, pode-se dizer, inclusive, 

que é considerada fator de educação, adequado e necessário, 

por muitos, sendo essa ideia presente em diferentes camadas 

sociais. não se quer afirmar com isto que a violência infantojuve-

nil é decorrente apenas do fator cultural. esses atos de violência 

são decorrentes de múltiplos fatores, destacando-se inclusive 

os aspectos econômicos. adorno (1988), apud Vieira, grossi 

e gasparoto (2014, p. 31)  ressaltam a seguinte afirmação: é 

“uma forma de relação social que está inexoravelmente atada 

ao modo pelo qual os homens produzem e reproduzem suas 

condições sociais de existência”. estes autores apontam a vio-

lência como estrutural nas sociedades onde existem profundas 

desigualdades sociais e econômicas.  

Verifica-se, então, que o combate à violência envolve a mu-

dança de paradigmas culturais, econômicos e sociais. apesar de 

ser essencial à construção de uma política de combate à violên-

cia infantojuvenil, sem uma ação sobre a forma de pensar todo o 

contexto no qual essas crianças e adolescentes estão inseridos, 

não se pode garantir uma mudança com relação ao quadro atual 

existente. 

no que tange à área da criança e do adolescente vítima de 

violência, existem políticas específicas. algumas já estão em an-

damento, outras, são postas em prática apenas parcialmente. 

de qualquer forma, é importante conhecê-las. a promulgação 

do eCa em 1990 foi um marco neste contexto de propostas 

de políticas e ações de proteção à criança e ao adolescente no 

brasil. a referida legislação dispõe em seu art.3º que:

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facili-

dades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, men-

tal, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. (braSil, 1990, p.1).

a partir da promulgação do eCa, vários programas e serviços 

foram lançados no sentido de fazer valer suas determinações, 

conforme se especifica em seu art. 101º, onde estão previstas 

as seguintes medidas protetivas em situações de ameaça ou 

violações de direitos:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acom-

panhamento temporários; III - matrícula e frequência obri-

gatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 
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Iv - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio 

à família, à criança e ao adolescente; v - requisição de trata-

mento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hos-

pitalar ou ambulatorial; vI - inclusão em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras 

e toxicômanos; vII - acolhimento institucional; vIII - inclusão 

em programa de acolhimento familiar; IX - colocação em 

família substituta. (braSil, 1990, p.26).

a construção de uma rede de proteção à criança e ao ado-

lescente vítima de violência é fundamental para contribuir com 

o atendimento integral do público infantojuvenil. Cabe destacar 

que o entendimento de rede aqui descrito parte dos conceitos 

elaborados por Meneses (2007); ude (2008) e Frizzo e Sarrie-

ra (2005), compreendendo que uma rede de atenção integral 

à criança e ao adolescente vítima de violência está respaldada 

no reconhecimento do processo de articulação permanente e 

coletiva, de ações e compreensões em torno dos papéis desem-

penhados por cada indivíduo e instituição, tendo como foco o 

alcance de determinados objetivos em comum.

Conforme afirma Vendruscolo; Ferriani; Silva (2007) a prote-

ção às vítimas de violências não deve ser de apenas uma política 

setorial, pois precisa ocorrer a participação de todos os profissio-

nais que compõem o Sistema de garantia de direitos, através da 

interlocução setorial e interdisciplinar, tendo como horizonte os 

aspectos históricos- sociais e as especificidades do local.

para que a criança ou adolescente vítima de violência receba 

um atendimento adequado, que minimize o máximo possível 

os danos às suas condições de saúde, desenvolvimento físico e 

psicológico, as articulações e comunicação de toda a rede que 

compõem esse grupo intersetorial tem que estar funcionando 

muito bem. 

em uma pesquisa realizada por Vieira, grossi e gasparotto 

(2014, p.33);

os sujeitos pesquisados revelam, em suas falas, relativo 

dissenso sobre o entendimento acerca da violência sexual. 

a dificuldade em conceituar e apreender a violência sexual 

contra crianças e adolescentes evidenciadas pelos sujeitos 

sociais que atuam diretamente no seu enfrentamento, ad-

vém da predominância histórica de uma cultura moralizado-

ra da sociedade, que calcifica o movimento da realidade em 

valores conservadores, não considerando a dinâmica social 

dos fenômenos.

na citação acima, embora o foco seja em relação à violência 

sexual, cabe destacar que a falta de consenso entre os profis-

sionais que atuam na rede de atenção com relação ao que seja 
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violência infantojuvenil é uma primeira dificuldade encontrada 

para conseguir que a rede funcione bem, de forma articulada. 

todas as pessoas trazem conceitos e concepções pré-formadas 

e compartilhadas por suas famílias, grupos sociais, religiosos, 

das cidades, estados e até país, com relação a tudo o que co-

nhecem, classificando essas coisas conhecidas como certas ou 

erradas. daí vem a dificuldade de, mesmo ao entrar em contato 

com conceitos e propostas de ações técnicas, considerá-las de 

fato apropriadas ou não. a verdade é que, as “verdades” de uma 

pessoa são muito diferentes das “verdades” de outra. Há a ne-

cessidade primeira de saber disso para que haja uma abertura 

para novos conceitos e concepções sobre a realidade. essa pos-

sibilidade de abertura é um exercício necessário a todos, apesar 

de não ser uma tarefa fácil. 

em outros espaços há uma dificuldade em compreender que 

aquela criança e adolescente com o qual se está trabalhando é 

responsabilidade de todos os profissionais que atuam na rede 

de proteção à criança e ao adolescente. apesar do trabalho de-

senvolvido nesta área ser muito dolorido para quem o pratica, 

provocando exaustão psicológica, é preciso a atenção para o fato 

de que cada criança e adolescente é responsabilidade de toda a 

rede, é necessária a articulação constante entre os profissionais 

das diversas instituições.

assim, apesar das dificuldades encontradas, o trabalho em 

rede efetivo é a melhor forma de auxiliar a criança ou adolescen-

te vítima de violência e também à sua família. 

REDE PROTEGER

em Foz do iguaçu a rede de proteção integral à Criança e ao 

adolescente na tríplice Fronteira (rede proteger), foi constitu-

ída pela itaipu binacional em 2003, a rede é uma forma coletiva 

de planejar e organizar as entidades, comunidades, recursos e 

ações em defesa dos adolescentes e jovens da região. atua di-

retamente nas relações diplomáticas, com programas integrados 

entre brasil, paraguai e argentina no combate à violência, garan-

tindo que as instituições governamentais e não governamentais, 

que têm como objeto o atendimento à criança e ao adolescente, 

estejam conectadas dentro dessa rede e possam conquistar re-

sultados maiores e melhores nas ações executadas (proteger, 

2012).

a referida rede é composta por instituições/órgãos que 

atendem crianças e adolescentes, assim, sua proposta é di-

recionada em uma perspectiva de fortalecimento de serviços, 

programas e projetos na área da infância e da juventude, na 

região da tríplice Fronteira, objetivando com isso, encontrar 
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estratégias e direcionamentos capazes de possibilitar o fortale-

cimento do trabalho em rede. 

as reuniões ocorrem uma vez por mês, sem local fixo, pois 

acontecem nas sedes das instituições e parceiros da rede pro-

teger. 

nesse entendimento e por todos os fatores aqui comentados 

destacam-se a importância da construção e a execução de flu-

xogramas, um dos objetivos deste documento, demonstrando 

efetivamente um trabalho de rede. 
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NOTIFICAÇÃO COmPULSóRIA DAS 
SITUAÇÕES DE vIOLêNCIA 

a portaria gM/MS nº 204, de fevereiro de 2016, define a lis-

ta nacional de notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos de Saúde pública nos serviços de saúde, públicos e pri-

vados em todo o território nacional.

de acordo com a portaria 204/2016, a notificação compulsó-

ria é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada 

pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos es-

tabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrên-

cia de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de 

saúde pública, podendo ser imediata ou semanal.

todos os serviços de saúde públicos e privados que atender 

(identificar ou suspeitar) de violência contra a criança e o ado-

lescente deve notificar ao serviço de Vigilância epidemiológica 

(braSil, 2016).

no caso de crianças e adolescentes, uma comunicação do 

caso de violência deve obrigatoriamente ser feita ao Conselho 

tutelar e/ou autoridades competentes, conforme exigência do 

eCa.

a notificação se faz por meio do preenchimento da ficha de 

Violência interpessoal/autoprovocada do Sistema de informação 

de agravos de notificação (Sinan), que deve ser realizado em
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02 (duas) vias: uma via fica na unidade notificadora, e a outra 

via deve ser encaminhada ao setor municipal responsável pela 

Vigilância epidemiológica para digitação e consolidação dos da-

dos. 

a ficha de notificação deve ser encaminhada para a Vigilância 

epidemiológica, no setor de Vigilância das doenças e agravos 

não transmissíveis (dants), localizada na rua Vereador Moacir 

pereira, 900 Vila Yolanda, Foz do iguaçu – pr, telefone: (45) 

2105-8181.

o presente protocolo Municipal propõe o preenchimento da 

ficha do Sinan através da articulação de diversas instituições 

que atenderão os casos de violências de crianças e adolescen-

tes, conforme notaremos nos fluxos. 

na sequência segue a ficha de notificação de Violência inter-

pessoal/autoprovocada, pelo SinaM.
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FLUXOS DE ATENDImENTO à CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE vÍTImA DE vIOLêNCIA 

os fluxos que ora se apresenta neste protocolo, referem-se ao 

atendimento de crianças e adolescentes, conforme o eCa, ou 

seja, com idade entre 0 a 18 anos. assim, publiciza-se os seguin-

tes fluxos de atendimento:

FluXograMa 01 - atendimento à Criança e ao adolescente 

Vítima de Violência Sexual até 72 horas em Foz do iguaçu;

FluXograMa 02 - atendimento à Criança e ao adolescente 

Vítima de Violência Sexual após 72 horas em Foz do iguaçu;

FluXograMa 03 - atendimento à Criança e ao adolescente 

Vítima de exploração Sexual no município de Foz do iguaçu;

FluXograMa 04 - atendimento à Criança e ao adolescente 

Vítima de outros tipos de Violência, com necessidade hospita-

lar em Foz do iguaçu; 

FluXograMa 05 - atendimento à Criança e ao adolescente 

Vítima de outros tipos de Violência, sem necessidade hospita-

lar em Foz do iguaçu.



58 59

Protocolo de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência 
do Município de Foz do Iguaçu

Fluxos de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência

Salientamos que a intenção deste protocolo, com a criação 

dos Fluxos, não é  burocratizar ou delongar o atendimento, pelo 

contrário, é que o atendimento seja dinâmico e que o sofrimen-

to para a criança e para o adolescente seja minimizado, sem que 

precisem de forma recorrente “revivenciar” sua história.

tal sistemática permite que os serviços e órgãos técnicos pos-

sam realizar um “diagnóstico” prévio da situação e o subsequen-

te “atendimento” do caso (em toda a dimensão que a palavra 

comporta). Conforme a Constituição Federal, artigo 227, o po-

der público tem o “dever” de prestar o atendimento e promover 

a plena efetivação dos diretos infantojuvenis de forma “espontâ-

nea” e “prioritária”, preconizado ainda pelo artigo 100, inciso Vii 

do eCa o “princípio da intervenção mínima”.

Se os fluxos forem adequadamente compreendidos por to-

dos os órgãos/instituições e agentes corresponsáveis pelo aten-

dimento, a rigor não haverá prejuízos para as crianças e adoles-

centes, uma vez que usualmente o formato atual é sabidamente 

lenta, burocrática e ineficiente.

FluXograMa 01 - atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência 
sexual até 72 horas em foz do iguaçu

encaminhamentos obrigatórios

encaminhamentos que podem ser realizados após avaliação

preenchimento do Sistema de informação de agravos de notificação (Sinan)

*de segunda a sexta-feira o atendimento é realizado pelo nuCria, horário 
de atendimento 9h às 12h e 14 às 18h. durante à noite, finais de semana e 
feriados o primeiro atendimento é realizado pela 6ª Sdp, av. paraná, n° 1.199 e 
posteriormente encaminhado ao nuCria para continuidade. 

Porta de 
Entrada: 
Todas as 

Instituições

Hospital 
Ministro Costa 

Cavalcanti

Acompanhamento 
Ambulatório de 

DST e Aids

Conselho Tutelar

CREAS

CAPSiPoliambulatório
Outros 

EncaminhamentosAtenção Básica - 
Secretaria Municipal 

de Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ministério Público

Unidade Policial*
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FluXograMa 02 - atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência 
sexual após 72 horas em foz do iguaçu

encaminhamentos obrigatórios

encaminhamentos que podem ser realizados após avaliação

preenchimento do Sistema de informação de agravos de notificação (Sinan)

*de segunda a sexta-feira o atendimento é realizado pelo nuCria, horário 
de atendimento 9h às 12h e 14 às 18h. durante à noite, finais de semana e 
feriados o primeiro atendimento é realizado pela 6ª Sdp, av. paraná, n° 1.199 e 
posteriormente encaminhado ao nuCria para continuidade. 

Porta de 
Entrada: 
Todas as 

Instituições

Hospital 
Ministro 

Costa 
Cavalcanti

Acompanhamento 
Ambulatório de 

D.S.T e Aids

Conselho Tutelar

CREAS

CAPSiPoliambulatório
Outros 

EncaminhamentosAtenção Básica - 
Secretaria Municipal 

de Saúde

Vigilância Epidemiológica

Ministério Público

Unidade Policial*

FluXograMa 03 - atendimento à criança e ao adolescente vítima de explora-
ção sexual no município de foz do iguaçu

encaminhamentos obrigatórios

*de segunda a sexta-feira o atendimento é realizado pelo nuCria, horário 
de atendimento 9h às 12h e 14 às 18h. durante à noite, finais de semana e 
feriados o primeiro atendimento é realizado pela 6ª Sdp, av. paraná, n° 1.199 e 
posteriormente encaminhado ao nuCria para continuidade. 

Porta de 
Entrada: Todas 
as Instituições

Flagrante

Unidade Policial* Vide Fluxo
Violência Sexual

após 72h

Vide Fluxo
Violência Sexual

até 72h

Sim Não
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FluXograMa 04 - atendimento à criança e ao adolescente vítima de outros 
tipos de violência, com necessidade hospitalar em foz do iguaçu

encaminhamentos obrigatórios

encaminhamentos que podem ser realizados após avaliação

preenchimento do Sistema de informação de agravos de notificação (Sinan)

*de segunda a sexta-feira o atendimento é realizado pelo nuCria, horário 
de atendimento 9h às 12h e 14 às 18h. durante à noite, finais de semana e 
feriados o primeiro atendimento é realizado pela 6ª Sdp, av. paraná, n° 1.199 e 
posteriormente encaminhado ao nuCria para continuidade. 

FluXograMa 05 - atendimento à criança e ao adolescente vítima de outros 
tipos de violência, sem necessidade hospitalar em foz do iguaçu

encaminhamentos obrigatórios

encaminhamentos que podem ser realizados após avaliação

preenchimento do Sistema de informação de agravos de notificação (Sinan)

*de segunda a sexta-feira o atendimento é realizado pelo nuCria, horário 
de atendimento 9h às 12h e 14 às 18h. durante à noite, finais de semana e 
feriados o primeiro atendimento é realizado pela 6ª Sdp, av. paraná, n° 1.199 e 
posteriormente encaminhado ao nuCria para continuidade. 

Porta de 
Entrada: 
Todas as 

Instituições

Hospital Municipal 
Padre Germano 

Lauck

Unidade de 
Pronto Atendimento 

Morumbi

Unidade de Pronto 
Atendimento
João Samek

Conselho Tutelar

CREAS Ministério PúblicoUnidade Policial*

Vigilância 
Epidemológica

CAPSiPoliambulatório
Outros 

EncaminhamentosAtenção Básica - 
Secretaria Municipal 

de Saúde
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CONhECENDO AS INSTITUIÇÕES/
óRGÃOS qUE COmPÕEm OS FLUXOS 

buscando-se ampliar o conhecimento quanto às possíveis ins-

tituições/órgãos que compõem os fluxos aqui apresentados de 

atendimentos às crianças e aos adolescentes vítimas de violên-

cia, descrevem-se as informações gerais sobre cada instituição/

órgãos , sendo essas:

 

 x atenção básica de Saúde;

 x Centro de atenção psicossocial infantojuvenil;

 x Centro de referência especializado de assistência Social i;

 x Conselho tutelar i e ii;

 x Hospital Ministro Costa Cavalcanti;

 x Hospital Municipal padre germano lauck; 

 x Ministério público do estado do paraná;

 x núcleo de proteção à Criança e ao adolescente Vítimas de 

Crimes; 

 x poliambulatório;

 x Serviço de assistência especializada dSt/aidS;

 x unidade de pronto atendimento 24 horas João Samek e uni-

dade de pronto atendimento Morumbi.
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Conhecendo as instituições/órgãos que compõem os fluxos

1. ATENÇÃO bÁSICA – SECRETARIA mUNICIPAL DE 
SAúDE

Horário de atendiMento: 7h às 19h

endereço: 

avenida brasil, n.1637 – 3ª andar – Centro – Foz do iguaçu 

teleFoneS: 

(45) 2105-1138     

(45)2105-1129

e-MailS: 

dpad@pmfi.pr.gov.br 

dpab.pmfi@gmail.com 

inForMaçõeS geraiS:

de acordo com a portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 

a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção 

da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 

que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 

nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado 

e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dina-

micidade existente no território em que vivem essas populações. 

utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem 

auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de 

maior frequência e relevância em seu território, observando crité-

rios de risco, vulnerabilidade e fragilidades.  levando em conside-

ração o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 

saúde ou sofrimento podem ser transformados em resiliência.

Foz do iguaçu, atualmente, conta com 29 unidades de Saúde, 

sendo 19 com o modelo de atenção em estratégia Saúde da Fa-

mília (eSF) com 39 equipes, e 10 unidades de atenção básica 

(uab), distribuídas conforme tabela 01.
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tabela 01
distribuição das unidades de atenção primária de Foz do iguaçu nos distritos Sanitários.     

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - diretoria de atenção básica.
*equipes da estratégia Saúde da Família (eSF).equipe de atenção básica (eab).
*5 equipes inconsistidas.

Área geográfica de atuação 
(Foz do Iguaçu /bairro/

comunidade)
Unidades de Saúde Modelo de Atenção

Distrito Leste

UBS Morumbi III 
UBS Morumbi II
UBS Campos do Iguaçu
UBS Portal da Foz
UBS Jardim São Paulo I
UBS Jardim São Paulo II

4 ESF
EAB
EAB
EAB
2 ESF
3 ESF

Distrito Nordeste

USF Três Bandeiras 
USF São João 
USF Três Lagoas 
USF Sol de Maio 
USF Lagoa Dourada

2 ESF
2 ESF
2 ESF
2 ESF
2 ESF

Distrito Norte

USF Vila C Velha
USF Vila C Nova
USF Porto Belo
USF Cidade Nova
UBS AKLP
UBS Curitibano
UBS Jupira

3 ESF
3 ESF
3 ESF
2 ESF
EAB
EAB
EAB

Distrito Sul

UBS Caic Porto Meira
UBS Padre Monti
UBS Carimã
UBS Profilurb I
UBS Ouro Verde
UBS Profilurb II

2 ESF
1 ESF
1 ESF
2 ESF
1 ESF
EAB

Distrito Oeste

UBS Jardim América
UBS Vila Yolanda
UBS Parque Presidente
UBS Vila Adriana
UBS Maracanã
EAB
EAB
1 ESF
1 ESF
EAB

Total 39 ESF*
10 EAB

atendiMento pSiColÓgiCo eSpeCíFiCo para o pÚbliCo 

inFantoJuVenil VítiMa de ViolênCia para o MuniCípio 

de Foz do iguaçu na atenção báSiCa.

em relação ao atendimento em específico à criança e ao 

adolescente vítima de violência, além dos atendimentos gerais 

de responsabilidade da atenção básica através das equipes 

interdisciplinares, atualmente, há dois profissionais de psicologia 

que atendem o público infantojuvenil, vítima de violência, cujo 

atendimento são realizados no Centro de referência da Família 

São João (região nordeste) e no Centro de referência da Família 

Vila Yolanda (região oeste). 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - diretoria de atenção básica.

tabela 02
referência de atendimento psicológico público infantojuvenil específico para vítimas de 
violência na atenção básica:

Distrito Sanitário Unidades de Saúde

Distrito Oeste UBS Vila Yolanda

Distrito Nordeste USF São João
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Distrito Sanitário Unidades de Saúde

Distrito Leste UBS Morumbi II

Distrito Nordeste USF São João

Distrito Norte USF Vila C Velha, UBS AKLP

Distrito Oeste UBS Vila Yolanda
UBS Vila Yolanda
UBS Jd América

Distrito Sul Sem referência

tabela 03
referência de atendimento psicológico na atenção básica por distrito Sanitário

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - diretoria de atenção básica.

2. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-
jUvENIL
 
Horário de atendiMento: o atendimento da equipe inter-

disciplinar ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.  

Horário de aColHiMento: segunda-feira a sexta-feira das 

8h às 15h30min.

endereço: rua João Holler, n.580 – Jardim guarapuava.

teleFoneS: 

(45) 3523-2732 / (45) 8424-5877 

(45) 8424-4125 / (45) 8423-3125

e-Mail: capsinfantil@pmfi.pr.gov.br

inForMaçõeS geraiS:

apesar de todos os Centros de atenção psicossocial (CapS) tra-

balharem com o objetivo de oferecer atendimento à população 

com problemas de saúde mental, realizar o acompanhamento 

clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao traba-

lho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários, existem cinco tipos de CapS diferen-

tes, cada um com um público alvo diferenciado.  o Centro de 

atenção psicossocial infantojuvenil (CapSi) de Foz do iguaçu é 

uma unidade pública estatal para crianças e adolescentes, usuá-

rias de álcool e outras drogas e com transtornos mentais graves 

e persistentes. Sendo porta aberta para os pacientes em uso de 

substâncias psicoativas; e referenciado pelas unidades de aten-

ção primária no caso de transtornos mentais severos ou persis-

tentes. não existe idade mínima para o atendimento no serviço. 

a equipe multidisciplinar do CapSi é composta por médico 

psiquiatra; clínico geral; duas assistentes sociais; duas psicólo-

gas; dois enfermeiros; dois técnicos de enfermagem e equipes 

de apoio administrativo. 

o atendimento da criança e do adolescente no CapSi ocor-

rerá a partir da construção, pela equipe técnica da instituição, 

do projeto terapêutico Singular, assim, a inserção da criança ou 
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adolescente dependerá das atividades propostas nesse docu-

mento. entre as atividades realizadas no serviço destacamos 

os grupos psicoterápicos; os grupos de socialização; grupos de 

dependência química; grupos de cidadania; grupos de família; 

rodas de conversa; atividades externas de socialização; como 

por exemplo passeios e cinema; oficina de capoeira; palestras 

de prevenção à drogadição; entre outras.

especificamente nos casos de crianças e adolescentes vítimas 

de violência, ocorrerá o atendimento a esse público, por esse 

equipamento de saúde, quando houver transtorno mental asso-

ciado e/ou uso abusivo de álcool e outras drogas. 

3. CENTRO DE REFERêNCIA ESPECIALIzADO DE 
ASSISTêNCIA SOCIAL I 

Horário de atendiMento: o atendimento da equipe inter-

disciplinar ocorre das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. 

Contudo, o Serviço especializado em abordagem social é reali-

zado durante 24 horas. 

endereço: rua engenheiro rebouças, n°420 – Centro.

teleFoneS: 

0800-451407

(45) 3572-6474 / (45) 3901-3275

(45) 9997-3773 / (45) 9957-8778

(45) 8403-6472 / (45) 3574-2288  

inForMaçõeS geraiS:

Vinculado a política pública de assistência Social, mais especi-

ficamente a proteção social de média complexidade, na atuali-

dade, um dos principais equipamentos públicos que atendem 

crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração 

sexual e suas famílias é o Centro de referência especializado de 

assistência Social (CreaS). o CreaS i é um ponto central nos 

atendimentos às crianças e aos adolescentes, vítimas de violên-

cia, abuso e exploração sexual e também de suas famílias. 

entre as diversas ações e serviços ofertados no CreaS i de 

Foz do iguaçu, destacamos o Serviço de proteção e atendimento 

especializado a Famílias e indivíduos(paeFi). esse serviço com-

preende o trabalho psicossocial especializado, no âmbito do Sis-

tema Único de assistência Social (SuaS), as famílias e indivíduos 

em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos 

(braSil, 2011). preconizam ações e orientações psicossociais di-

recionadas a promoção de direitos, além da preservação e fortale-

cimento de vínculos familiares e comunitários, a fim de fortalecer a 
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função protetiva das famílias diante das situações que as fragilizam. 

tais ações são desenvolvidas através de acolhida, atendimentos in-

dividuais, familiares ou em pequenos grupos, visitas domiciliares ou 

institucionais e encaminhamentos para toda a rede de atendimento 

e proteção.

Segundo brasil (2009), são atendidos por este serviço, fa-

mílias e indivíduos em função da ocorrência de violência física, 

psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou explora-

ção sexual; tráfico de pessoas; abandono; vivência de trabalho 

infantil; discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou 

raça/etnia; outras violações de direitos.  

o CreaS i também oferta o “Serviço de proteção Social espe-

cial para pessoas com deficiência e suas famílias” e o “Serviço 

especializado em abordagem Social (SeaS)”. 

nos casos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de vio-

lência, o CreaS é um dos grandes articuladores para que a rede 

se fortaleça no atendimento integral a esse público.

4. CONSELhO TUTELAR (NORTE E SUL)

Horário de atendiMento: o atendimento ocorre na sede de 

segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h e 

plantão 24 horas através dos telefones. 

endereço Ct Sul: travessa Julio pasa, 43, Centro.

(45) 3523-0023 / (45) 9921-7576 (Ct Sul)

conselhotutelarfoz@hotmail.com  

        

endereço Ct norte: rua belo Horizonte, n.º 640, aKlp.

(45) 3901-3265 

plantão 24h: (45) 9997-4114 (Ct norte)

conselhotutelarfoz@gmail.com.

inForMaçõeS geraiS:

o Conselho tutelar é, por denominação legal, órgão permanente 

(não atua esporadicamente e nem é formado em determinadas 

ocasiões), autônomo (não subordinado, mas vinculado ao po-

der público Municipal), não jurisdicional (não pertence ao Judici-

ário e não executa ações jurídicas), encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adoles-

cente. diante desta previsão legal, o órgão é responsável pela 

recepção de toda e qualquer notícia de violação ou ameaça ao 

direito de crianças e adolescentes e por ser um órgão executivo 

pode, inclusive, aplicar as medidas protetivas descritas no artigo

101, incisos i ao Vii do eCa. o papel do Conselho tutelar é fun-

damental na promoção social de crianças e adolescentes, bem 

como, se apresenta como órgão central para acionar as demais 

políticas de proteção. Sob esta perspectiva é que os conselheiros 
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tutelares são eleitos pela população em geral para um mandato 

de 04 (quatro) anos, isto é, há efetiva participação da sociedade 

na escolha dos membros e se garante que não haverá perpetu-

ação no cargo, bem como, todos os cidadãos são fiscalizadores 

do trabalho desenvolvido pelos conselheiros.

no tocante às atribuições do Conselho tutelar, há previsão 

a partir do artigo 136 da lei 8.069/90, as quais, diga-se de 

passagem, devem ser executadas sob a égide da concepção de 

crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimen-

to, por isso, deve haver articulação constante dos conselheiros 

tutelares com os demais atores da rede de proteção, assim, cabe 

a eles atender crianças e adolescentes que se enquadrem em 

qualquer das previsões do artigo 98 do eCa, atender e aconse-

lhar os pais ou responsáveis legais, inclusive para fins de aplicar 

as medidas descritas no artigo 129, incisos i a Vii do referido di-

ploma legal, requisitar serviços públicos, representar os casos de 

descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar 

ao Ministério público notícia que constitua infração administrati-

va, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua compe-

tência, atuar junto a adolescentes em conflito com a lei, expedir 

notificação, requisitar certidões de nascimento, assessorar na 

elaboração da proposta orçamentária municipal, representar ao 

Ministério público fatos que ensejam ações de perda ou sus-

pensão do poder familiar, promover e incentivar, na comunidade 

e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento 

para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças 

e adolescentes.

assim, se verifica que a atuação deste órgão é de fundamen-

tal importância dentro do Sistema de garantia de direitos, por 

isso, seu acionamento deve ocorrer sempre que existir causas de 

ameaças ou ocorrência aos direitos de crianças e adolescentes.

em referência ao protocolo Municipal de atendimento à Crian-

ça e ao adolescente Vítima de Violência no Município de Foz do 

iguaçu, os fluxos de atendimento devem seguir a disposição de 

que qualquer que seja o órgão/instituição porta de entrada, será 

necessário o acionamento imediato do Conselho tutelar, inicial-

mente por contato telefônico e posteriormente, por meio do 

encaminhamento do preenchimento inicial da ficha do Sinan.

ressaltamos que o disposto nos fluxos referente ao papel do 

Conselho tutelar, este inicialmente, far-se-á presente para fins de 

fiscalização da “qualidade” e “eficácia” do atendimento prestado 

e do acompanhamento dos casos específicos que a situação 

requerer. Somente será necessária a atuação direta no caso, por 

parte do Conselho tutelar, caso algum dos órgãos corresponsá-

veis se negue a prestar o atendimento a seu cargo, diante de 

alguma situação plenamente injustificada que assim o determi-

nasse, ou que esteja no âmbito de atribuições e competências 

dos Conselheiros tutelares. 
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5. hOSPITAL mINISTRO COSTA CAvALCANTI

Horário de atendiMento: 24h.

endereço: avenida gramado nº 580 – Vila a.

teleFone: (45) 3576-8000

inForMaçõeS geraiS:

a Fundação de Saúde itaiguapy, através do termo de cooperação 

nº. 054/2014, juntamente com a Secretaria Municipal de Saú-

de de Foz do iguaçu, Secretaria do estado da Saúde do paraná 

através da 9ª regional de Saúde, delegacia da Mulher de Foz do 

iguaçu, os Conselhos tutelares e o instituto Médico legal (iMl) 

de Foz do iguaçu, por meio de seus representantes legais, firma-

ram um termo de cooperação para realização do atendimento 

multiprofissional à mulher, criança e adolescente do sexo femi-

nino de qualquer idade e do sexo masculino até 12 anos, vítima 

de violência sexual. objetivando ações que visam minimizar a 

violência, prestando atendimento completo, humanizado às víti-

mas e fonecer subsídios ao poder Jurídico, cabe a Fundação de 

Saúde itaguaipy: 

 x prestar o primeiro atendimento as vítimas de violência sexual, 

encaminhadas pela delegacia da Mulher ou outras delegacias 

de polícia, Conselhos tutelares ou que busquem atendimento 

de forma espontânea, mediante acolhimento solidário com ado-

ção das medidas necessárias em tempo hábil;

 x atendimento médico e psicológico; 

 x Coleta da primeira amostra de material para exame confor-

me protocolo do Ministério da Saúde;

 x realização de exames laboratoriais: beta HCg e Hemograma 

no atendimento inicial; 

 x administração/disponibilização de medicação necessária; 

 x encaminhar ao iMl a ficha de atendimento contendo as in-

formações necessárias para emissão de laudo pericial, para as 

vítimas encaminhadas pelas autoridades policiais com a respec-

tiva requisição para exame pericial;

 x encaminhamento do paciente para a unidade de referência 

para acompanhamento e seguimento do tratamento psicológico;

 x encaminhar as amostras colhidas durante o exame inicial ao 

laboratório municipal para realização dos exames de competên-

cia da Secretaria Municipal de Saúde.



80 81

Protocolo de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência 
do Município de Foz do Iguaçu

Conhecendo as instituições/órgãos que compõem os fluxos

6. hOSPITAL mUNICIPAL PADRE GERmANO LAUCk

Horário de atendiMento: 24h.

endereço: 

rua adoniram barbosa, nº 370 – Jardim das bandeiras.

teleFoneS: 

(45) 3521-1951 / (45) 3521-1956       

(45) 3521-1837 / (45) 3521-1781

inForMaçõeS geraiS: 
o atendimento do pronto Socorro do Hospital Municipal padre 

germano lauck de Foz do iguaçu funciona 24 horas por dia e 7 

(sete) dias por semana. o pronto Socorro do Hospital Municipal 

atende vítimas de trauma, assim como é referência para alguns 

agravos, como, por exemplo, acidente com exposição a material 

biológico e acidentes graves com animais peçonhentos.

o Hospital Municipal também atende no seu pronto Socorro 

vítimas de violência interpessoal e/ou autoprovocada. em mé-

dia, cerca de 40 casos por mês suspeitos ou confirmados de vio-

lência são notificados no Sistema de informação de agravos de 

notificação (Sinan), sob a responsabilidade do núcleo de Vigi-

lância epidemiológica Hospitalar (nVeH) do Hospital Municipal.

dentre as notificações de violência (suspeito/confirmado), 

grande parte dos casos se caracteriza por tentativa de suicídio, 

violência intrafamiliar e, ocasionalmente, ocorrem notificações

contra criança e adolescente, sendo estas, principalmente, por 

negligência, violência física e violência psicológica/moral. todos 

os atendimentos que envolvem situações de violência contra a 

criança e adolescente são notificadas ao Conselho tutelar.

os casos de violência interpessoal e/ou autoprovocada são 

notificados na ficha do Sinan, encaminhados ao núcleo de Vigi-

lância epidemiológica Hospitalar (nVeH) do Hospital Municipal, 

o qual por sua vez realiza a digitação online do caso e aciona a 

Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas (caso de tenta-

tiva de suicídio), a qual é representada pela Vigilância epidemio-

lógica do Município de Foz do iguaçu.

7. mINISTéRIO PúbLICO DO ESTADO DO PARANÁ - 
15ª PROmOTORIA DE jUSTIÇA DE FOz DO IGUAÇU

Horário de atendiMento: o atendimento ocorre das 

8h30min às 11h30min e das 13h às 18h.

endereço: rua epifânio Sosa, 111, Jardim polo Centro.

teleFone: (45) 3308-1300



82 83

Protocolo de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência 
do Município de Foz do Iguaçu

Conhecendo as instituições/órgãos que compõem os fluxos

e-Mail: fozdoiguacu.15prom@mppr.mp.br

inForMaçõeS geraiS:

o Ministério público é uma instituição permanente e autônoma 

que cuida da defesa da ordem jurídica, da proteção das liberda-

des civis e democráticas e busca com suas ações assegurar e 

efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, coletivos e 

difusos, conforme o artigo 127 da Constituição Federal de 1988.

em Foz do iguaçu, o Ministério público estadual é dividido em 

15 promotorias de Justiça, que possuem atribuições específicas 

em áreas determinadas (criminal, saúde pública, família etc.) 

para que a instituição esteja presente em todas as demandas 

da sociedade. nesse sentido, a resolução n.º 4090/2015 da 

procuradoria-geral de Justiça do Ministério público atribuiu a 15ª 

promotoria de Justiça atuação nas áreas de defesa dos direitos 

da infância e juventude, educação, idosos e pessoas com defici-

ência e abrange tanto Foz do iguaçu quanto Santa terezinha de 

itaipu. a referida promotoria de Justiça não possui atribuições na 

área criminal.

as atividades desenvolvidas por esta promotoria de Justiça 

permeiam todas as ações voltadas à promoção de crianças e 

adolescentes, bem como, cessação de situações de risco even-

tualmente vivenciadas, conforme previsão do artigo 200 e se-

guintes do estatuto da Criança e do adolescente, bem como da 

lei orgânica do Ministério público (lei 8.625/1993).

dessa forma, caracterizadas algumas das hipóteses dispostas 

no artigo 98 da lei 8.069/90, a lei legitima ao Ministério públi-

co a tomada de medidas extrajudiciais ou judiciais destinadas a 

salvaguardar os direitos violados de crianças e adolescentes. no 

tocante a prática de violência física, psicológica ou sexual contra 

crianças e adolescentes, são lícitas a esta instituição:

 x instaurar procedimentos administrativos e instruí-los com 

documentos oriundos dos órgãos que atuam junto ao público 

infantojuvenil;

 x acionar equipamentos de proteção de crianças e adolescen-

tes para atendimento de demandas levadas ao conhecimento 

da promotoria de Justiça;

 x promover pedidos de aplicação de medidas protetivas (elen-

cadas no artigo 101 da lei 8.069/90) em favor de crianças 

e adolescentes e, inclusive, de afastamento do agressor (artigo 

130 da lei 8.069/90);

 x promover pedidos de destituição e suspensão do poder fa-

miliar;

 x encaminhar à autoridade policial fatos que constituam crimes 

contra crianças e adolescentes;

 x promover pedido de apuração de infrações administrativas 

definidas no artigo 245 e seguintes da lei 8.069/90.
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8. NúCLEO DE PROTEÇÃO à CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE vÍTImAS DE CRImES (NUCRIA)

Horário de atendiMento: das 09h às 12h e 14h às 18h, 

de segunda a sexta feira. durante  à noite, finais de semana e 

feriados o primeiro atendimento é realizado pela 6ª Sdp, av. pa-

raná, n° 1.199 e posteriormente encaminhado ao nuCria para 

continuidade. 

endereço: avenida brodoski, nº 169 – Vila a.

teleFone:  (45) 3524-0396.

inForMaçõeS geraiS:

o núcleo de proteção à Criança e ao adolescente Vítimas de 

Crimes (nuCria) iniciou suas atividades na cidade de Foz do 

iguaçu no mês de dezembro de 2004. trata-se de uma delega-

cia especializada pertencente ao quadro da polícia Civil.

o nuCria apura crimes cometidos por pessoas maiores de 

idade contra crianças e adolescentes. os crimes apurados pelo 

nuCria estão elencados no decreto n° 7.843 de 27 de março 

de 2013, dentre eles:

 x estupro de vulnerável, art. 217-a do Cpb;

 x estupro, art. 213 do Cpb;

 x exploração Sexual, art. 244 - a da lei 8.090/90;

 x lesão Corporal no âmbito doméstico (lei Maria da penha), 

art. 129, § 9º do Cpb;

 x Maus tratos, art. 136 do Cpb;

 x abandono Material, art. 244 do Cpb;

 x abandono de incapaz, art. 133 do Cpb.

além da apuração dos crimes citados, o nuCria realiza traba-

lhos preventivos com palestras e operações de fiscalização.

9. POLIAmbULATóRIO

Horário de atendiMento: o atendimento ocorre das 8h às 

12h e das 13h às 17h de segunda-feira a sexta-feira.

endereço: 

av. Morenitas, n° 2047 - porto Meira - Foz do iguaçu - pr. 

teleFone: (45) 3529-7497.

inForMaçõeS geraiS:

após o termo de cooperação entre Sociedade Civil nossa Se-

nhora aparecida e associação internacional união das américas, 

passou a designar-se poliambulatório uniamérica  (SCnSa), um 

Hospital dia com atendimento de baixa e média complexidade, 
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atuando como ambulatório em diferentes especialidades médi-

cas e nas áreas de psicologia, especializado nas modalidades de 

psicoterapia individual e grupal; nutrição e fisioterapia. esses ser-

viços prestados de forma particular com as consultas populares 

e/ou pela clínica escola vinculada a uniamérica. o serviço da clí-

nica escola compreende a psicoterapia a crianças, adolescentes 

e adultos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SuS) e grupos 

de psicoeducação de pais.

oferece também o serviço destinado ao atendimento multi-

profissional às crianças e aos adolescentes que possuam trans-

tornos mentais, problemas de aprendizagem e autismo, com 

atendimento específico para cada caso realizado por equipe 

interdisciplinar composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, psicopedagogo, nutricionista e assistente social 

no espaço denominado “bem-Me-Quer”. 

o poliambulatório funciona como centro de assistência, ensi-

no e pesquisa.

10. SERvIÇO DE ASSISTêNCIA ESPECIALIzADA DST/
AIDS

Horário de atendiMento: 7h às 19h de segunda-feira a 

quinta-feira, na sexta-feira das 7h às 13h.

endereço: rua edmundo de barros, nº 1097 (endereço tem-

porário, devido à reforma do prédio situado na av. paraná, nº 

1525, sem data definida para término da obra).

teleFone: (45) 3901-3217

inForMaçõeS geraiS:

o Serviço de assistência especializada (Sae) de Foz do iguaçu é 

referencia para atendimento clínico das pessoas com HiV/aidS 

dos municípios da 9ª regional de Saúde. todos usuários do SuS 

diagnosticados portadores de HiV/aidS no âmbito da regional 

de Saúde são acompanhados neste ambulatório. o serviço conta 

com uma equipe composta por enfermeiro, psicólogo, assistente 

social, médico clínico, médico pediatra e técnicos de enfermagem.

Há também no serviço o ambulatório de doenças Sexualmen-

te transmissíveis que é referência apenas para o município de 

Foz do iguaçu. Sua equipe é constituída por médico, enfermeiro e 

técnico de enfermagem. São atendidos casos de doenças Sexu-

almente transmissíveis em adultos, encaminhados pelas unida-

des básicas de Saúde (ubS). nesse ambulatório ocorre também 

o atendimento às vítimas de violência sexual e funciona como 

continuidade do primeiro atendimento hospitalar, realizado pelo 

hospital de referência em atendimento às vítimas de violência 

sexual, o atendimento ocorre exclusivamente nas sextas-feiras.
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11. UNIDADE DE PRONTO ATENDImENTO 24 
hORAS jOÃO SAmEk E UNIDADE DE PRONTO 
ATENDImENTO mORUmbI

unidade de pronto atendimento 24 horas joão samek

Horário de atendiMento: 24 horas.

endereço: rua iacanga esquina com avenida Sílvio américo 

Sasdelli - Jardim das palmeiras - Cep: 85869-755.

teleFoneS:

(45)2105-8000 / (45)2105-8017 / (45)2105-8014

unidade de pronto atendimento morumbi

Horário de atendiMento: 24 horas

endereço: av. Mario Filho, 1445 - parque res. Morumbi, Foz 

do iguaçu - pr. 

teleFoneS:

(45)85858-440 / (45)2105-8050 

(45)2105-8066 / (45)2105-8082

inForMaçõeS geraiS:

as unidades de pronto atendimento João Samek e Morumbi não 

possuem uma área adstrita para atendimento, pois se trata de uni-

dades de urgência e emergência 24 horas, que prestam serviço a 

qualquer usuário que precisem deste tipo de atendimento. a po-

pulação, seja do município ou de qualquer outra localidade (de 

nível nacional ou internacional), e em  todas as faixas etárias, pode 

ser atendida nesta unidade. esses atendimentos são por demanda 

espontânea ou encaminhamentos pelo Serviço de atendimento 

Móvel de urgência (SaMu) e Serviço integrado de atendimento ao 

trauma em emergência (Siate), conforme protocolo Municipal de 

urgência / emergência.

todo usuário que procura atendimento por demanda espontâ-

nea, abre a ficha/prontuário na recepção do Serviço, e na sequência 

é encaminhado ao setor de acolhimento, onde é atendido quanto 

às suas necessidades e queixas, e classificado conforme protocolo 

de risco, preconizado pelo Ministério da Saúde, quanto a metodo-

logia de trabalho da rede nacional de urgência e emergência.

essa classificação determina a gravidade de cada paciente e o 

tempo médio de espera ao atendimento médico. nenhum pacien-

te é dispensado sem atendimento, porém, é considerada a classi-

ficação da prioridade da assistência ao usuário. os pacientes classi-

ficados como emergência têm atendimento imediato. as situações 

de urgência são atendidas em até 1 hora, e os casos não urgentes 

podem ter um tempo de espera de até 4 horas, conforme protoco-

lo de urgência e emergência.
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GRUPOS vINCULADOS àS REGIÕES – ESTUDOS 
DE CASOS

para a concretização deste “protocolo Municipal de atendimento 

à Criança e ao adolescente Vítima de Violência do Município de 

Foz do iguaçu” é necessária a realização de ações que busquem 

fortalecer o trabalho em rede.

pensando nessa questão, dividiu-se o município de Foz do 

iguaçu em cinco grandes grupos, referenciados através das áreas 

de abrangência dos territórios da política  de assistência social: 

norte, nordeste, sul, leste e oeste. Cada grupo terá uma coorde-

nação e uma vice-coordenação local que será responsável pela 

convocação da reunião que acontecerá mensalmente, em dia e 

horário a ser definido pelo grupo, com objetivo de discutir casos 

de violência e vulnerabilidade social envolvendo crianças e ado-

lescentes, bem como coordenar as atividades durante as reuni-

ões. além desta reunião mensal, caso necessário serão agenda-

das reuniões extraordinárias para discutir os encaminhamentos 

de casos específicos.

Como previsão a duração das reuniões será em média de quatro 

horas. nesta oportuniza-se convidar para participar, representantes 

de todas as instituições/órgãos que atuam direta e indiretamente 
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Fortalecimento de rede

com crianças e adolescentes da região de abrangência do grupo. 

durante as reuniões, os representantes das instituições/ór-

gãos poderão trazer casos/situações relacionados ao público 

infantojuvenil, para com isso, facilitar a articulação com a rede. 

dependendo do número de casos/situações, pode ser estipula-

do um tempo máximo para cada caso, pois, com isso, há uma 

melhor organização do tempo disponibilizado na reunião. du-

rante as reuniões também poderão ser discutidas estratégias de 

prevenção envolvendo a violência contra crianças e adolescen-

tes, bem como, outros assuntos que o grupo sentir necessidade. 

os estudos de casos serão, para toda a rede uma ferramenta 

que permitirá o além do acionamento imediato, possibilitando a 

análise conjunta de todos os órgão envolvidos para tomadas de 

decisões mais assertivas, facilitando a definição ou a redefinição das 

abordagens/intervenções cabíveis. nestes estudos de Caso, não 

apenas a criança/adolescente serão objeto, mas seus familiares e/

ou responsáveis pela mesma, pois há o entendimento de que é 

necessário trabalhar o todo que permeia o cotidiano da criança e 

do adolescente, caso contrário o atendimento será fragmentado.

Com a finalidade de fortalecer a rede do município de Foz do 

iguaçu, a cada três meses o Serviço Social do Ministério público do 

estado do paraná – 7ª unidade regional de apoio técnico espe-

cializado realizará uma reunião com as coordenações dos grupos 

locais, para acompanhar o andamento das atividades dos grupos.

REUNIÕES COm REPRESENTANTES DAS 
INSTITUIÇÕES qUE COmPÕEm OS FLUXOS

para que ocorra uma avaliação sistemática em relação aos flu-

xos apresentados nesse protocolo Municipal, o Serviço Social 

do Ministério público do estado do paraná – 7ª unidade regio-

nal de apoio técnico especializado, através da 15ª promotoria 

de Justiça de Foz do iguaçu, articulará uma reunião, semestral-

mente, com representantes das instituições que compõem os 

fluxos apresentados nesse protocolo, para com isso, concretizar 

um acompanhamento direto do andamento das ações previstas 

neste documento.
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