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Contextualização 

O CDDH Petrópolis é uma organização não-governamental fundada em 1979 e, em 

seus anos de história em Petrópolis, atua na promoção e defesa dos direitos humanos. 

Nasceu inspirado por um pequeno grupo de cristãos, em ações cotidianas, sem infra-

estrutura, mas reunindo o compromisso e a vontade de articular fé e compromisso social. 

Inspirado no lema Servir à Vida, o CDDH, desde seus primórdios, buscou articular os 

direitos civis e políticos com os socioeconômicos. Assim, esteve presente na formação de 

vários grupos, de movimentos sociais e associações diversas. Com a chegada dos anos 

90, o CDDH se vê comprometido também com os direitos ambientais, trazendo o desafio 

de se pensar a Ecologia — não apenas como um tema, mas como um eixo transversal — 

e a formação para uma Cultura da Paz.  

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos — Grupo de Ação, Justiça e Paz de 

Petrópolis é constituído para assegurar os seguintes fins e objetivos:  

a) Ter uma clara e inequívoca opção pelos empobrecidos e marginalizados, no que 

se refere à realidade política, econômica, social, cultural e ambiental da América Latina;  

b) Ampliar o ecumenismo junto às demais confissões religiosas e espirituais, tendo 

como fundamento à construção da Justiça, Paz e Ecologia;  

c) Fortalecer as relações com as pessoas de boa vontade que partilham dos 

princípios da Entidade e buscam uma prática coerente com os mesmos; 

d) Refletir e agir sobre as diversas situações de injustiça que se fazem presentes 

em nossa sociedade, tanto nos casos de flagrante desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais, como nas condições sociais e estruturais sub-humanas de vida, 

engendradas pelo sistema sócio-político-econômico vigente;  

e) Denunciar casos concretos de violação dos direitos humanos, providenciando 

apoio aos injustiçados e excluídos, expropriados dos seus direitos;  

f) Analisar as estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais, 

interferindo na sua transformação, no sentido de proporcionar a todos, os direitos 

elementares inerentes à vida;  
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g) Fomentar a unidade de ação entre os diversos movimentos comunitários locais, 

bem como fortalecer as manifestações e organização populares, dando-lhes respaldo e 

subsídio;  

h) Coletar dados e informações a respeito dos problemas internacionais, nacionais, 

estaduais e municipais e interpretar as causas e consequências da dependência 

econômica, política, social, cultural e ambiental, transmitindo os resultados de tais estudos 

aos organismos interessados e à opinião pública; 

i) Estabelecer e estreitar relações com organismos e entidades que, em qualquer 

parte do mundo, venham se ocupando das questões econômicas, políticas, sociais, 

culturais e ambientais ligadas, direta ou indiretamente, às aspirações de Justiça, Paz e 

Ecologia; 

j) Fomentar a consciência da importância de que as pessoas se engajem na 

promoção e na defesa dos direitos humanos e da comunidade de vida;  

k) Apoiar a implantação de núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, nos diversos 

locais onde se apresentem necessidade premente;  

l) Adotar medidas e providências necessárias à realização de seus fins e objetivos, 

tendo por base os princípios orientadores da Entidade; 

Para alcance dos objetivos acima, a instituição adota os princípios: a) 

Independência e autonomia em relação a partidos políticos, ao Estado e a credos 

religiosos; b) A democracia interna, de modo que as decisões sejam tomadas pelo coletivo 

dos membros.  

A instituição tem como preocupação toda a pessoa humana, sem distinção de cor 

da pele, etnia, classe, gênero, confissão religiosa ou condição econômica, mas direciona 

os seus projetos para os menos favorecidos e historicamente excluídos, assim como a 

todas as minorias. Neste sentido, a partir de demandas do atendimento geral (demanda 

espontânea na sede da instituição), o CDDH desenvolve projetos que têm como público-

alvo crianças e adolescentes, e que também atuam ao longo desses anos em escolas, 

comunidades e na própria sede da instituição. 

Assim, a partir do convívio com esse público atendido, a equipe da instituição 

observa um cenário complexo de violência em que a família, a escola e a sociedade 

podem atuar como um papel oposto ao de proteger e preservar a criança de situações de 
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violência; logo, é de valor reservar a estes seres em desenvolvimento físico, social, 

psicológico e moral um ambiente favorável a sua formação ampliada, livre de empecilhos 

que a impossibilitem de usufruir um ambiente adequado a sua formação, tanto física, 

quanto intelectual. Neste trabalho, sempre inconcluso por sua natureza, tentamos reunir 

diferentes, porém complementares, estratégias de proteção a crianças e adolescentes, 

tanto na perspectiva psicológica, social e moral, quanto física, além da promoção de um 

desenvolvimento integral do indivíduo, reunindo os vários atores da sociedade nesta 

importante tarefa de zelar os direitos da criança e do adolescente.  
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Prefácio 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu artigo 5°, que “nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, crueldade e opressão (...)”, sendo dever constitucional da família, da 

sociedade e do Estado colocá-los a salvo de tais condições. Já no seu artigo 18, o ECA 

estabelece que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-

os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.” No entanto, por motivos diversos, tais violações de direitos podem vir a 

ocorrer no seio da própria família, na relação que os pais, responsáveis ou outros 

membros do grupo familiar estabelecem com a criança e/ou adolescente. Por toda a 

argumentação já desenvolvida até agora sobre a corresponsabilidade do Estado, da 

família e na sociedade diante dos direitos de crianças e adolescentes, é preciso refletir 

também sobre a corresponsabilização dessas entidades diante as situações de violação 

desses direitos, tanto quanto no esforço para a sua superação.  

Assim, a violação de direitos que tem lugar no seio familiar pode refletir uma 

situação de vulnerabilidade em relação aos próprios direitos de cidadania, do acesso e da 

inclusão social; o apoio sociofamiliar é, muitas vezes, o caminho para o resgate dos 

direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. Levando isto em consideração, cabe à 

sociedade, aos demais membros da família, da comunidade, e ao próprio Estado, nesses 

casos, reconhecer a ameaça ou a violação dos direitos e intervir para assegurar ou 
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restaurar os direitos ameaçados ou violados. Para que isso ocorra, de maneira eficiente e 

eficaz, algumas condições devem ser satisfeitas: 

❏ A existência e a adequada estruturação de uma rede de serviços de atenção e 

proteção à criança, ao adolescente e à família, capazes de prover orientação 

psicopedagógica e diálogo com pais e responsáveis, criando espaços de reflexão 

quanto à educação dos filhos, seja para intervir eficientemente em situações de 

crise para resguardar os direitos da criança, fortalecendo a família para o adequado 

cumprimento de suas responsabilidades, seja para propiciar cuidados alternativos 

à criança e ao adolescente que necessitem, resguardando sua segurança para que, 

após rigorosa avaliação técnica, sejam afastados da família; 

❏ Difusão de uma cultura de direitos, em que as famílias, a comunidade e as 

instituições conheçam e valorizem os direitos da criança e do adolescente, 

especialmente a sua liberdade de expressão, o direito de participação na vida da 

família e da comunidade, opinando sobre as decisões que lhes dizem respeito; a 

superação de padrões culturais arraigados, característicos de uma sociedade 

patriarcal marcada pelo autoritarismo, em que se admite a imposição de castigos 

físicos e outros tipos de agressão ditas como “educação” dada à criança e ao 

adolescente; 

❏ A capacidade dos membros das famílias, da comunidade e dos profissionais que 

atuam junto a crianças, adolescentes e famílias, especialmente nas áreas de 

educação, saúde e assistência social, em reconhecer os sinais da violência contra 

a criança e o adolescente, denunciá-la e enfrentá-la, desenvolvendo uma atitude 

coletiva e pró-ativa de proteção e “vigilância social”, em lugar da omissão; 

❏ A existência e a adequada estruturação dos Conselhos Tutelares, assim como a 

capacitação dos conselheiros para o exercício de suas funções em defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, em estreita articulação com a Justiça da 

Infância e da Juventude, o Ministério Público e os demais atores do Sistema de 

Garantia de Direitos; 

❏ A oferta de serviços de cuidados alternativos à criança e ao adolescente que 

necessitem — para sua segurança e após rigorosa avaliação técnica — ser 

afastados da família de origem; 
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❏ E a oferta de serviços de apoio psicossocial à família, visando a reintegração 

familiar, assim como acompanhamento no período pós-reintegração.  

Em 2018, uma pesquisa da organização Visão Mundial divulgada em vários jornais 

do Brasil e do mundo verificou que o abuso físico e psicológico, trabalho infantil, 

casamento precoce, a ameaça online e a violência sexual contra crianças em 13 países 

da América Latina e, dentre esses países, teve o Brasil como líder. O diretor nacional da 

Visão Mundial, João Helder Diniz, acredita que o contexto de desigualdade nos países 

estudados alimenta a violência que, por sua vez, exacerba a desigualdade. O refúgio das 

classes mais ricas em condomínios fechados, para ele, cria um ambiente ainda mais hostil 

na sociedade. “Em termos de homicídios, a América Latina responde por 25% no mundo 

e nós não estamos em guerra, pelo menos não declarada. Como um continente que vive 

uma certa estabilidade política responde por um quarto dos homicídios no mundo?”, 

questionou o diretor. 

No Brasil, são notificadas, em média, 233 agressões de diferentes tipos (física e 

psicológica) contra crianças e adolescentes com idades de até 19 anos por dia. Somente 

em 2017, a soma desses três tipos de registro chega a 85.293 notificações, em que boa 

parte dessas situações acontece no ambiente doméstico ou têm como autores pessoas 

do círculo familiar e de convivência das vítimas. Os dados foram extraídos pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), 

mantido pelo Ministério da Saúde (MS). Desse total de casos notificados pelos serviços 

de saúde, 69,5% (59.293) são decorrentes de violência física; 27,1% (23.110) de violência 

psicológica; e 3,3% (2.890) de episódios de tortura. O trabalho não considerou variações 

como violência e assédio sexual, abandono, negligência, trabalho infantil, entre outros 

tipos de agressão, que serão abordados pela SBP em publicação a ser divulgada em 

2020. Ao analisar a série histórica cobrindo o período de 2009 a 2017 (informações mais 

recentes disponíveis), o volume de agressões chega a 471.178 registros. Impressiona que 

desde a implantação dessa plataforma, os registros têm crescido de forma consistente, 

pois no seu primeiro ano de funcionamento foram 13.888 notificações (média de 38 por 

dia), e oito anos depois esse volume cresceu 34 vezes.  

Em Petrópolis, a situação de violência não fica distante da realidade do restante do 

país. Em 2017, foram notificados 454 casos de violência na cidade com estimativa de 80 

mil habitantes dentro desta faixa etária. Nesta relação temos ainda a preocupação com o 
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grande número de casos que não são registrados porque na maioria dos registros se 

verifica que a violência sofrida não foi pontual, única ou exclusiva do momento da 

notificação, mas algo cotidiano na vida da criança que, em dado momento, se torna visível 

para alguém do seu entorno que não percebia esse cenário de violência.  

O maior desafio dos profissionais que atuam com crianças e adolescentes vítimas 

de violência é o estabelecimento de um fluxo de atendimento que compreenda a criança 

e a pessoa de referência, a fim de que possibilite a garantia de um vínculo e a manutenção 

no seu convívio familiar, fator importante para os casos em que a violência não é tão grave 

que torne essa convivência impossível. Para os profissionais de educação, grande maioria 

que percebe os problemas de violência, esse fluxo e a proteção da criança precisam estar 

perfeitamente estabelecidos, e funcionais de forma a garantir que a percepção do 

problema não coloque a criança em situação ainda mais vulnerável sem o atendimento e 

encaminhamento adequado. 

No caso dos profissionais do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a percepção 

de situações de violência acarreta uma preocupação porque, sempre, invariavelmente, a 

situação econômica da família agrava todo o cenário. Atualmente, o CDDH executa dois 

projetos que atuam na promoção e defesa de direitos das crianças e da juventude 

empobrecida e vulnerabilizada da cidade de Petrópolis:  Florescer e Resistir. Como cidade 

imperial, Petrópolis foi planejada para os nobres, em que todo o seu Centro Histórico foi 

voltado para as classes dominantes do país, e até hoje se mantém como cidade turística 

e dormitório para os mais abastados da sociedade, cujos negócios estão estabelecidos 

nos grandes centros econômicos do país.  

Por sua geografia, os morros são a morada de grande parte da população que não 

faz parte desse contexto “nobre”, mas que são a classe trabalhadora que atua em 

subempregos a essa classe dominante. Essa mesma geografia reparte a cidade em dois 

grandes polos: Os melhores terrenos aos ricos e os demais para áreas de proteção 

ambiental permanente, dedicando aos mais pobres, as áreas de risco. Estas áreas 

contemplam pelo menos ⅓ da população da cidade que não conta com a principal política 

pública de moradia: A regularização fundiária. A negação desta regularização coloca ainda 

mais impedimentos de acesso a outras políticas públicas. Em todo território nacional essa 

situação se agrava, já que a camada da população que está à margem das políticas 

públicas, com acesso restrito a direitos básicos, e em especial em Petrópolis, 
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constantemente exposta aos riscos dos desastres socioambientais, e que a cada tragédia 

essa população se vê obrigada a buscar outras localidades para residir. Na maior parte 

das vezes, o novo local de moradia também porta os mesmos perigos das anteriores.  

A falta de perspectivas, de acesso às políticas públicas, de entendimento de 

cidadania e a relação de gerações com o cenário de violência dificultam muito o 

entendimento do papel da família na educação e desenvolvimento de uma criança. 

Estabelecer uma nova forma de criação dos filhos é um enorme desafio para famílias que 

têm dificuldades em colocar o alimento dentro das moradias. A questão do trabalho infantil 

também passa de geração a geração, não por opção, mas pela necessidade e falta de 

alternativas. Na busca desse sustento, é difícil fazer com que a educação seja uma das 

prioridades.  

 

 

  



 

10 
 

PLANO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DO CENTRO DE DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS, CDDH  

 

 

Por dentro de uma perspectiva que observa as questões socioeconômicas do 

indivíduo em sua relação com a sociedade, muitas das situações de violência sequer se 

demonstram como violência aos olhares das crianças e seus familiares. A naturalidade 

como encaram as brigas, as torturas psicológicas e a exploração de seu trabalho 

demonstram que suas vidas estão envoltas em violência, e que se sentem sujeitos 

passíveis desta violência, vista como comum e replicável.  

Para a equipe do CDDH, este Plano de Proteção à Criança e Adolescente do CDDH 

e suas diretrizes são ferramentas fundamentais para as atividades do dia a dia com as 

crianças, adolescentes e jovens, como também entendimento do círculo familiar e 

atendimento às demandas da instituição: 

Os principais objetivos deste plano são:  

❏ Organizar as estruturas de atendimento a crianças e adolescentes e divulgar 

especialmente nas comunidades assessoradas pelo Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos, nos projetos executados pela instituição e nas instituições de 

atendimento a crianças e adolescentes do município através do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de forma a evitar episódios de 

violência; 
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❏ Fortalecer a conscientização dentro da instituição e criar estratégias para o 

convencimento de estruturas extra-instituição de que a violência (sexual) contra 

crianças e adolescentes só pode ser impedida se forem implementadas medidas 

em todos os níveis da sociedade; 

❏ Fazer com que os/as/es nossos/as/es funcionários/as e voluntários/as encontrem 

as condições de base e os apoios adequados para garantir a proteção de crianças 

e adolescentes e promover o desenvolvimento e a participação dos/as/es 

mesmos/as/es; 

❏ Garantir que nossos/as/es colaboradores/as e voluntários/as/es trabalhem dentro 

de estruturas definidas, para serem protegidos de falsas acusações e para lidar 

com situações que possam levantar situações de risco, medidas servientes tanto 

para o colaborador/a/e quanto para a criança ou adolescente; 

❏ Manter possíveis agressores/as longe da organização, sem paralisar as atividades 

da instituição e do projeto em virtude de possíveis ameaças; 

❏ Fortalecer o conhecimento de crianças e adolescentes sobre os seus direitos e 

apoiá-los/as como indivíduos autossuficientes, assim como demonstrar esses 

direitos para toda a sociedade através da divulgação das formas de atendimento a 

crianças e adolescentes nos equipamentos de política pública, para fins de acesso 

à direitos e, especialmente, aos equipamentos de atendimento em caso de situação 

de violência; 

❏ Apoiar as organizações parceiras nacionais e internacionais no fortalecimento e na 

elaboração de estruturas seguras para crianças e adolescentes participantes de 

suas atividades ou da sua proximidade territorial; 

❏ Apoiar os familiares de crianças ou adolescentes vítimas de violência sexual, para 

que tenham condições psicológicas em fornecerem o apoio necessário às vítimas. 

 

Quem queremos proteger? 

As Crianças e adolescentes das comunidades e dos projetos executados pelo 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos e contribuir com instituições parceiras atuantes 
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no município de Petrópolis, participantes ou não do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

Quem é agredido/a/e e quem agride? 

 

Sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, e como esse processo, 

numa via de mão dupla, afeta e é afetado pelo ambiente familiar e social que lhe é 

continente, fica demonstrada a importância de oferecer à criança e ao adolescente um 

ambiente nutritivo e estável, do ponto de vista relacional e afetivo, onde se sintam 

protegidos e queridos e possam encontrar o suporte necessário ao enfrentamento dos 

diversos desafios que constituem esta peculiar etapa da vida. Logo, a constância das 

figuras parentais, as condições sociais e culturais para a realização de cuidados e um 

“clima” amoroso nos primeiros anos de vida favorecem a constituição de vínculos afetivos 

primários e abrem o caminho para a constituição de novos vínculos, cuja preservação, 

durante a infância e a adolescência, propiciam condições adequadas para a socialização 

e o desenvolvimento integral dos indivíduos.  

Assim, a garantia de acesso aos direitos universais para todas as famílias é a 

contraparte da responsabilidade do Estado em garantir o desenvolvimento da criança e 

do adolescente e, também de forma mais ampla, no desenvolvimento das novas gerações 

e da cidadania. Mesmo considerando as afirmativas anteriores, verificamos que a família 

precisa de proteção por parte do Estado, mas também as crianças e adolescentes 

precisam de proteção perante a família. Os maiores agressores, geralmente, são pessoas 

do relacionamento próximo da vítima, mesmo quando a situação envolve violência sexual, 

no caso alguém que deveria proteger a criança ou adolescente.  



 

13 
 

Uma pesquisa realizada pela UNESP (Universidade Estadual Paulista), no período 

compreendido entre 2005 e 2008, demonstra como resultado que 85,6% agressores eram 

conhecidos da criança ou da família; 28,7% eram parentes, sendo os pais os principais, 

com uma taxa de 12,5%, os primos, 5,55%; e, dos 71,3% não parentes, 14,83% eram 

padrastos, 14,83% vizinhos; 73,9% ocorreram na casa da criança ou do agressor; em 66% 

houve intimidação com o uso de força e de ameaças, 2,8% com arma. Com relação ao 

tempo em que uma criança ou adolescente vive em situação de violência, até que seja 

feita a denúncia, as pesquisas revelam que na infância este tempo é muito maior, já que 

a criança depende que outras pessoas (muitas vezes o próprio agressor) a conduza aos 

locais de atendimento nos casos de violência grave, ou depende que algum parente 

próximo perceba a situação. Já os adolescentes desenvolvem mais condições de 

buscarem sozinhos o atendimento para a denúncia. A mesma pesquisa da UNESP 

demonstra que o tempo percorrido até a denúncia foi acima de 1 ano em 18,5%; a criança 

denunciou em 44,9%; em 55,6% tratou-se de reincidência; em 27% ocorreu mais de um 

tipo de violência.  

Dessa forma, as pesquisas demonstram o perfil dos agredidos/as/es por: 

SEXO: A base de informações acumulada pelo Sinan permite detalhar o perfil dos 

agredidos, o que serve como subsídios para delinear políticas públicas específicas, dentre 

as conclusões que os números permitem nesta distribuição das vítimas por sexo. Na 

análise, fica evidente que as crianças e adolescentes do sexo feminino são alvos 

preferenciais, sem grande variação ao longo dos anos. Em 2017, foram 53.101 

notificações contra meninas, ou seja, 62,2% mais casos do que os registros em garotos 

(32.169); em 2009, as ocorrências envolvendo somente as jovens somaram 8.518 (61%); 

em 2016, esse índice foi de 59% (41.065 ocorrências).  Quanto às faixas etárias, o 

comportamento dos dados é semelhante, com uma tendência de evolução no tempo e a 

distribuição proporcional por grupos de idade se mantendo em percentuais parecidos.  

IDADE: Pelos dados do Sinan, as populações pediátricas em situação de maior risco à 

violência são as faixas de 10 a 14 anos (com 20.773 ocorrências em 2017) e de 15 aos 

19 anos (44.203 notificações no período). Juntas, elas contabilizam 66.976 casos. Em 

2009, esses dois segmentos somaram 9.309; entre 2009 e 2017, o volume de notificações 

em jovens de 10 a 19 aumentou sete vezes. 
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Atuação do CDDH na prevenção à violência contra crianças e adolescentes: 

Através dos projetos do CDDH, a instituição divulga pelas comunidades, escolas, 

instituições parceiras e meios de comunicação, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Busca também informar as políticas públicas e equipamentos públicos disponíveis nas 

proximidades de cada localidade, facilitando o acesso das famílias às redes de 

atendimento, na garantia do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e sua 

proteção. Com relação ao abuso sexual, destacamos como fundamental os 

conhecimentos: “Embora o abuso infantil seja um tema complicado de ser abordado, ele 

é extremamente importante. Primeiro, porque é algo que acontece frequentemente em 

muitos lares brasileiros e, segundo, porque ele pode ter consequências danosas às 

vítimas. 

Por isso, a instituição trabalha com as famílias das crianças e adolescentes 

atendidos porque é de extrema importância que os pais estejam cientes das seguintes 

orientações: 

❏ Explique para a criança quais são as partes íntimas do corpo 



 

15 
 

É importante que as crianças aprendam a nomear corretamente as partes do corpo 

e saibam identificar o que é íntimo, assim ela pode relatar aos pais, familiares ou 

responsáveis quando algo fora do comum acontecer. Explique que ninguém pode 

tocar nessas regiões e nem vê-las, apenas quando alguém der banho ou trocar de 

roupa. 

❏ Explique sobre os limites do corpo 

Converse com a criança sobre permissão. Ensine que ninguém pode tocar as suas 

partes íntimas, nem ela não pode tocar nas partes íntimas de nenhuma pessoa, 

seja ela conhecida ou desconhecida. Alerte a criança para possíveis estratégias 

usadas por abusadores, como trocar carícias por doces, apresentar um 

“cachorrinho” e assim por diante. 

❏ Incentive seu filho a conversar com você 

Muitas vezes, os abusadores pedem às crianças para manter em segredo o abuso, 

seja através de ameaças ou de maneiras lúdicas. Por isso, ensine que segredos 

não são coisas boas e que ele sempre pode e deve contar a você tudo o que 

acontece. Lembre-se que essa relação de confiança é muito importante e, por isso, 

a criança NUNCA deve ser punida, criticada ou castigada por contar qualquer coisa 

sobre o seu corpo. 

 

 

 

 

 

 
 
O abuso sexual de crianças e adolescentes pode ter o “disfarce” de carinho e/ou é 
camuflado com “segredos” entre o agressor e a vítima. Imagem: 
IStock/@TopVectors. 
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❏ Saiba o que ele/ela está fazendo 

Muitos casos de abuso infantil acontecem quando uma criança passa horas sozinha 

com um adulto, que pode ser um membro da família ou um conhecido. Por isso, 

saiba o que seu filho está fazendo, mesmo quando você não estiver. Se for preciso 

deixá-lo por horas com um adulto ou um adolescente responsável, tenha meios de 

vigiá-los por um tempo para saber como é esta relação ou prefira situações nas 

quais seu filho esteja junto a um grupo, pois isso dificulta a ação de abusadores. 

Mesmo nesses casos, não baixe a guarda. Tente saber sobre as pessoas que 

cuidarão da criança durante sua ausência. Por exemplo, se você for inscrever seu 

filho em um acampamento, saiba quem são os monitores e qual preparo eles 

possuem para prevenir e reagir contra um possível abuso. 

❏ Preste atenção nas reações da criança 

Sempre analise a reação da criança. Se ela demonstra não ter afeição por alguém 

próximo que, teoricamente, ela deveria desenvolver afeto, tente entender o motivo. 

❏ Identifique os possíveis sinais de um abuso 

Não é fácil notar sinais físicos de um abuso sexual, mas é possível que a criança 

tenha alterações no seu comportamento, como: Irritação, ansiedade, dores de 

cabeça, alterações gastrointestinais frequentes, rebeldia, raiva, introspecção ou 

depressão, problemas escolares, pesadelos constantes, xixi na cama e presença 

de comportamentos regressivos (por exemplo, voltar a chupar o dedo). Outro sinal 

de alerta é quando a criança passa a falar abertamente sobre sexo, de forma não-

natural para a sua idade, física e mental. 

A instituição orienta aos pais para que ao notarem algum desses sinais, tomem 

cuidado com a sua reação, porque ela pode fazer com que a criança/adolescente se sinta 

ainda mais culpada. O importante é apoiar a criança, escutar o que ela tem a dizer e não 

duvidar da sua palavra; orientamos a busca de ajuda e orientação profissional para que a 

criança consiga falar sobre o ocorrido e lidar com o fato.” O CDDH se disponibiliza a fazer 

este primeiro atendimento junto à família em caso de percepção de situação de violência, 

para que os encaminhamentos sejam o mais eficientes possíveis, evitando vai-e-vem 

desnecessário, e colocando a criança em situação de constrangimento ainda maior. 
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Como o CDDH procede diante a constatação de uma violação ou abuso contra a 

criança ou adolescente? 

Dentre as situações de risco vividas por crianças e adolescentes, relacionadas à 

falta ou à fragilização dos vínculos familiares e comunitários que merecem atenção e 

intervenção da sociedade e do Estado, destacam-se a negligência, o abandono e a 

violência doméstica. 

Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária “a negligência se configura quando 

os pais (ou responsáveis) falham em termos de atendimento às necessidades dos seus 

filhos (alimentação, vestir, etc.) e quando tal falha não é o resultado das condições de vida 

além do seu controle”. A negligência assume formas diversas que podem compreender 

os seguintes descasos: Com a saúde da criança, por exemplo, ao deixar de vaciná-la; 

com a sua higiene; com a sua educação, descumprindo o dever de encaminhá-la ao 

ensino obrigatório; com a sua supervisão, deixando-a sozinha e sujeita a riscos; com a 

sua alimentação; com o vestuário; dentre outras.  

Pode-se dizer que o abandono, deixando a criança à própria sorte e, por 

conseguinte, em situação de extrema vulnerabilidade seria a forma mais grave de 

negligência. Neste caso, a equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos aciona 

imediatamente o Conselho Tutelar da cidade e continua acompanhando os casos.  O 

conselheiro tutelar, o técnico, a autoridade judicial, ou qualquer outro ator institucional ou 

social, na sua missão de velar pelos direitos da criança e do adolescente, ao se deparar 

com uma possível situação de negligência, ou mesmo de abandono, deve sempre levar 

em conta a condição socioeconômica e o contexto de vida das famílias, bem como a sua 

inclusão em programas sociais e políticas públicas, a fim de avaliar se a negligência 

resulta de circunstâncias que fogem do seu controle e/ou que exigem intervenção no 

sentido de fortalecer os vínculos familiares.  

Através de uma conversa humanizada realizada pela equipe técnica de nossa 

instituição com a criança ou adolescente, ou mesmo com algum membro da família, 

buscamos compreender todo o sofrimento para que possamos ter uma atuação mais 

ampla possível, com o objetivo de cessar todo e qualquer tipo de violência.  Nestas 
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conversas percebemos que são vivenciadas várias formas de violência, em especial as 

que se destacam: 

 

❏ Violência física (violência corporal) 

A violência física praticada contra as crianças e adolescentes se manifesta por 

maus-tratos físicos ou abuso físico. Estes são atos violentos, nos quais se fez uso de força 

física de forma intencional, não-acidental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e 

sofrimento ou destruir a pessoa, deixando, ou não, marcas evidentes no seu corpo. Ela 

pode se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, 

arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, dentre 

outras. A violência física também ocorre no caso de ferimentos por arma de fogo (incluindo 

as situações de bala perdida) ou ferimentos por arma branca. 

❏  Violência psicológica / moral (incluindo o abuso de autoridade espiritual) 

Ela é praticada como forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, 

cobrança exagerada, punições humilhantes e até utilização da criança e adolescente para 

atender às necessidades psíquicas de outra pessoa. É toda ação que coloque em risco 

ou cause dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da criança ou 

adolescente. Esse tipo de violência também pode ser chamado de violência moral. No 

assédio moral, a violência ocorre no ambiente escolar/religioso, a partir de relações de 

poder entre professor e criança/adolescente ou guia e criança/adolescente.  

Define-se como conduta abusiva, exercida por meio de gestos, atitudes ou outras 

manifestações, repetidas, sistemáticas, que atentem contra a dignidade ou a integridade 

psíquica ou física de uma pessoa, que ameace seu desenvolvimento ou degrade o clima 

do ambiente. Portanto, a violência moral é toda ação destinada a caluniar, difamar ou 

injuriar a honra ou a reputação da criança e adolescente. O bullying é outro exemplo de 

violência psicológica, que se manifesta em ambientes escolares ou outros meios. 

Somadas as duas violências anteriores, podemos também mencionar a tortura como uma 

violência pela qual crianças e adolescentes se vêem expostas. 

A tortura está relacionada ao ato de constranger com emprego de força ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com fins de obter informação, 
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declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; provocar ação ou omissão de 

natureza criminosa; em razão de discriminação racial ou religiosa. Também pode ser o 

ato de submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de força ou 

grave ameaça, provocando intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar 

castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

 

❏ Violência sexual 

Pedofilia: Consta na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

à Saúde (CID) e diz respeito aos transtornos de personalidade causados pela preferência 

sexual por crianças e adolescentes. O pedófilo não necessariamente pratica o ato de 

abusar sexualmente de meninos ou meninas. O Código Penal e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) não preveem redução de pena ou da gravidade do delito se for 

comprovado que o abusador é pedófilo. 

 

Violência Sexual: A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes é uma 

violação dos direitos sexuais porque abusa e/ou explora do corpo e da sexualidade de 

garotas e garotos. Ela pode ocorrer de duas formas: Abuso sexual e exploração sexual 

(turismo sexual, pornografia, tráfico e prostituição). 

 

Abuso sexual: Nem todo pedófilo é abusador, nem todo abusador é pedófilo. Abusador 

é quem comete a violência sexual, independentemente de qualquer transtorno de 

personalidade, se aproveitando da relação familiar (pais, padrastos, primos, etc.), de 

proximidade social (vizinhos, professores, religiosos etc.), ou da vantagem etária e 

econômica. 

 

Exploração sexual: É a forma de crime sexual contra crianças e adolescentes 

conseguido por meio de pagamento ou troca. A exploração sexual pode envolver, além 

do próprio agressor, o aliciador, intermediário que se beneficia comercialmente do abuso. 

A exploração sexual pode acontecer de quatro formas: Em redes de prostituição, de tráfico 

de pessoas, pornografia e turismo sexual. 

❏  Negligência/Abandono 
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É a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e cuidados básicos 

para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança e adolescente, por exemplo: 

Privação de medicamentos, falta de cuidados necessários com a saúde, descuido com a 

higiene, ausência de proteção contra as inclemências do meio, como o frio e o calor; 

ausência de estímulo e de condições para a frequência à escola. O abandono é uma forma 

extrema de negligência, é o tipo mais comum de violência contra crianças e que passa 

quase invisível perante a sociedade. 

 

❏  Violência estrutural 

A violência estrutural diz respeito a uma estrutura social que mantém a 

desigualdade, causando sofrimento e impacto em determinados grupos e comunidades. 

Assim, é possível observar como esses impactos são frutos de uma sociedade escravista, 

sendo necessário estar atento/a em questões sociais como raça, classe social e gênero, 

a fim de reduzir tais danos. Esta violência não existe um culpado direto, mas é produzida 

pelas esferas política e econômica do Estado por não conduzirem adequadamente a 

distribuição de recursos, o que dificulta o desenvolvimento não só da criança e do 

adolescente, mas de toda a estrutura familiar; além da falta de informação para as famílias 

sobre os recursos econômicos, como os programas de assistência à população, a falta de 

acesso à educação, saúde e alimentação básica, transporte de qualidade contribuem para 

a exclusão social. A violência estrutural já se tornou uma normalidade sistemática, 

enraizada, sutil, já não sendo vista como violência cometida contra o desenvolvimento do 

ser humano, no caso, a criança e o adolescente, e provoca a miséria, fome, em 

decorrência dessa falta de acesso a recursos.  

❏  Violência institucional 

A violência institucional é cometida justamente pelos organismos públicos que 

deveriam garantir a proteção dos cidadãos, em especial aqueles considerados mais 

vulneráveis, que são as crianças e adolescentes. A violência institucional é abordada a 

partir de centros sócio-educativos e da polícia militar. No caso da primeira instância, a 

negligência e a falta de ações que promovem a interação da criança com sua família e 

comunidade são dois pontos destacados como forma de violência no âmbito dos centros 
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sócio-educativos, já a violência policial é ressaltada como a mais explícita praticada pelo 

Estado. 

Dentro das comunidades essa violência se torna mais explícita, pois o Estado ainda 

se comporta através de uma estrutura racista, em que já caracteriza o jovem negro como 

risco para a sociedade, independente do lugar onde esteja e de sua condição social.  

Porém, dentro da favela, se institucionaliza a violência física contra esses jovens, 

chegando a números absurdos de morte. A maioria das mortes são declaradas como “auto 

de resistência” mesmo com perícias de tiros pelas costas, na cabeça e mesmo com relatos 

e vídeos feitos pelas comunidades onde se demonstra a clara opção por “julgar à pena de 

morte” os jovens negros e favelados. 

O número de desaparecimentos também é absurdo. O número de mães que vivem 

a incerteza de onde estão, do que estão fazendo e do que estão sofrendo os seus filhos 

é absurdo. Percebe-se claramente uma maior adesão da sociedade e preocupação com 

a busca das crianças e jovens brancos. Para o negro já se naturalizou a morte como 

penalidade a toda a sua família. 

 

❏  Violência entre crianças e adolescentes 

Violência Autoprovocada / Autoinfligida: A violência autoprovocada / autoinfligida 

compreende ideação suicida, agressões contra si mesmo, tentativas de suicídio e 

suicídios. 

 

❏  Violência digital 

 A violência nos meios digitais é toda agressão psicológica realizada através das 

novas tecnologias, como e-mail, Whatsapp, redes sociais, etc. As crianças e adolescentes 

têm acesso a informações e entretenimento, criação de perfis, construção de coletivos e 

oportunidades de novos fluxos de comunicação com pessoas em diversas partes do 

mundo. Já para outros, este ambiente equivale a um território sem lei, o que justificaria 

todo tipo de conduta por ser um espaço à parte, subtraído de qualquer ingerência ou 

censuras sociais, assim como o estabelecimento de redes invisíveis de criminalidade. Este 

território sem lei tem preocupado os estudiosos do tema, pois têm se proliferado os atos 
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de violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, com destaque para os 

abusos de natureza sexual. 

Os crimes contra crianças e adolescentes praticados por meio da Internet 

apresentam várias peculiaridades, dispensando contato físico entre a vítima e o abusador, 

o que faz com que muitas vezes sequer se perceba a prática do ato, pois basta capturar 

imagens do adolescente e transformá-las digitalmente, dando-lhe caráter pornográfico 

para que se configure o crime. Outras vezes, ocorre o contato online entre o abusador e 

a vítima, e que, quando o adolescente passa a desconfiar ou se nega a praticar novos 

atos solicitados pelo abusador, normalmente é ameaçado de que a situação será 

divulgada, e o medo e a vergonha o mantém refém do seu algoz. 

Todas essas ações configuram violência infanto-juvenil, pois atingem zonas 

intocáveis que merecem a máxima proteção, pois ao prejudicar o desenvolvimento da 

criança, afeta a sua dignidade. No caso dos cibercrimes, a violência física só se efetivará 

no momento em que houver contato físico ou quando a criança e adolescente efetivar um 

ato contra ele mesmo, por indução do abusador. A violência psicológica e a sexual, 

todavia, são bem frequentes, a influência negativa produzida por pessoa de mais idade 

(adulto) sobre a criança e o adolescente, de forma a interferir no seu normal 

desenvolvimento, configura-se como violência psicológica; enquanto a violência sexual, 

por sua vez, se configura com a prática de jogos sexuais, mensagens de duplo sentido, 

convites, incitação e pelo envolvimento produzido pelo agressor (pessoa de mais idade e 

mais experiente que a vítima) induzindo-a a satisfazer o seu prazer sexual, ambos 

comportamentos largamente presentes no ciberespaço. 

 

Medidas principais do Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

 

O trabalho com Crianças e Adolescentes 

O nosso trabalho com crianças e adolescentes é feito através de atividades realizadas no 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos e nas comunidades que o Centro atende, grupos 

com os que são realizadas encontros frequentes durante períodos de um ano ou mais. O 

espaço de troca sempre está aberto e como Centro levamos muito a sério cada demanda/ 

denuncia que é trazida ou qualquer atitude/ação que é observada na criança e 
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adolescente. Através de várias oficinas diárias e semanais, debates, conversas, dinâmicas 

e outras ferramentas abordamos temas que estimulem uma consciência crítica para juntos 

pensarmos e identificarmos vários temas sociais e as violências que eles ou outros ao 

redor sofrem assim como se conhecer melhor a si próprios, poder entender seus limites e 

poder exercitar eles. 

 

 

O trabalho com os pais e tutores legais  

O trabalho com os pais ou responsáveis legais das crianças e adolescentes é através de 

visitas domiciliares nas residências de todos (as) os/as participantes dessas atividades, 

além de reuniões com os familiares dos jovens participantes das oficinas (trimestral) na 

sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. 

❏ O trabalho com as escolas dos adolescentes  

Nossa parceria com as escolas das crianças e adolescentes participantes do 

projeto para ajudar na melhoria no desempenho escolar, maior assiduidade e 

diminuição da evasão escolar. 

❏ O trabalho com políticas públicas e nas redes comunitárias 

Participação da equipe do CDDH nas reuniões do CMDCA, CMAS, CMA e 

Participação de adolescentes do projeto em reuniões das associações de moradores de 

suas comunidades. 

 

 

Medidas adotadas para os funcionários e as funcionárias do CDDH 

 O Centro de Defesa dos Direitos Humanos ao fazer atendimento no Centro, ou fora, 

nas comunidades assessoradas, procura adotar as seguintes medidas: Sempre ir em 

dupla, sendo um da dupla uma mulher, para que não seja feito o atendimento somente 

com uma pessoa da equipe junto à vítima de violência, pois ela precisa se sentir acolhida, 

e não com medo ou receio; e fazer a ficha de acolhimento para que possa ser 

encaminhado para o atendimento adequado. 
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 Os processos seletivos do CDDH-Petrópolis levam em consideração, além da 

formação e qualificação do profissional, suas experiências anteriores com atividades com 

crianças e adolescentes. Mesmo dentro de uma instituição de direitos humanos, todas as 

atividades são monitoradas de perto pela diretoria e pela coordenação. As atividades são 

sempre em grupo e a equipe também realiza todo atendimento ou atividade com o mínimo 

de duas pessoas da equipe. 

 Com relação aos funcionários contratados, a instituição abre processos seletivos 

amplamente divulgados, com critérios preestabelecidos em edital.  Os currículos são 

selecionados com base nestes critérios e é aplicada uma pequena prova para avaliação 

do conhecimento dos candidatos sobre processos de educação popular, direitos humanos 

e questões sociais que são recorrentes na instituição. Após a avaliação das respostas, é 

feita uma entrevista com o candidato e pelo menos 04 pessoas (diretoria e equipe da 

instituição).  Na entrevista são solicitadas informações acerca da experiência profissional, 

motivos que levaram a atuar na área do processo seletivo, entre outros detalhes técnicos 

elencados pelo corpo de entrevistadores. 

 Os selecionados após estas etapas têm sua experiência profissional verificada 

através de telefonemas às empresas ou instituições em que atuaram anteriormente. No 

caso do primeiro emprego, são consideradas experiências de vida, assim como a sua 

vivência escolar e comunitária. Após a contratação, as regras trabalhistas são 

consideradas nos primeiros 90 dias de contrato de experiência, com a garantia de 

avaliação de seu trabalho durante todo o percurso da atuação. O monitoramento de sua 

atividade é feito pela diretoria, coordenação e pela equipe técnica que atua junto ao 

colaborador.  Além do monitoramento, são feitas avaliações periódicas de toda a equipe 

pelos participantes dos projetos e pela própria equipe em momento destacado para esta 

avaliação. 

Embora até o momento não se tenha nenhum conhecimento de violência contra crianças 

e adolescentes provocadas por membros da equipe técnica do CDDH-Petrópolis, a 

instituição não apoiará qualquer atuação neste sentido, mantendo claramente todo e 

qualquer documento institucional, membros da equipe e estrutura da instituição à favor da 

criança/adolescente, da família da vítima e das autoridades legais para que sejam 

verificados todos os fatos e punidos os/se culpados de acordo com a legislação vigente. 
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A divulgação da situação não será impedida, mas se buscará sempre a preservação da 

vítima para evitar ainda mais danos à sua situação psicológica e social. 

 

Medidas adotadas para os voluntários e as voluntárias do CDDH 

 Mobilizar o interesse de voluntários é extremamente importante para a instituição, 

significa que o seu trabalho é valorizado, é interessante e importante para a sociedade; 

porém nas atividades desenvolvidas pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos é 

intrínseco o vínculo. Não existe maneira de atuar com Educação Popular sem vínculo, 

sem olhar conjunto para a situação-problema e sem respeito mútuo entre todos os 

participantes das atividades (equipe e comunidade). Com relação à atuação voluntária, a 

instituição não tem condições de garantir este vínculo ou a continuidade da atividade, por 

isso voluntários são aceitos apenas para atividades ampliadas, pontuais e que não 

dependem desta pessoa para uma continuidade.  O voluntário assina um termo de 

compromisso e entrega também um currículo para a garantia mínima de detalhes sobre 

sua vida pessoal e profissional. 

 Ainda assim, nenhum voluntário atual sozinho ou em conjunto com outros 

voluntários, sem a participação da equipe técnica da instituição. Estes procedimentos são 

explicados aos voluntários e aos participantes dos projetos do CDDH para que todas e 

todos tenham clareza dos processos institucionais. Os voluntários não possuem acesso 

aos cadastros institucionais ou a informações detalhadas dos participantes dos projetos, 

tais acessos são exclusivos da equipe técnica, assim como os atendimentos, 

encaminhamentos e acompanhamentos de cada um dos participantes. 

 

 

Gestão de queixas e participação 

Pelo menos a cada 3 meses a coordenação participa das atividades itinerantes e 

comunitárias da instituição, assim como das atividades do projeto.   Essa participação é 

tanto para a percepção do trabalho, para apoiar a equipe em suas dificuldades, quanto 

para verificar o bom andamento das atividades, o cumprimento dos objetivos e também 

para possibilitar a avaliação ou queixa dos participantes do projeto. Os participantes 
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precisam se sentir acolhidos pela coordenação e com canal de comunicação aberto para 

dar dicas, sugestões ou fazer reclamação da equipe. 

Com uma equipe multidisciplinar na instituição, é organizada uma agenda 

quinzenal em que esta equipe é alternada nas atividades para que não seja criado vínculo 

exclusivo com determinado colaborador e comunidade. Esta estratégia serve tanto para a 

garantia de continuidade do trabalho, caso algum colaborador seja desligado ou se 

desligue da equipe, como também para que toda a equipe possa perceber algo de 

inadequado em atividade ocorrida anteriormente à aplicada no momento atual. As queixas 

e até mesmo a evasão das atividades são avaliadas, exploradas ao extremo e verificadas 

para que o participante tenha sua importância verificada junto ao projeto.  

Queixas ou situações graves de abuso, negligência ou violência são levadas ao pé 

da lei pela instituição, contando com todo o aparato institucional, jurídico ou mesmo policial 

que venha a ser necessário; estes procedimentos são extremamente importantes para 

que as comunidades continuem respeitando e confiando na instituição. No caso dos 

projetos com crianças e jovens, a preocupação é ainda maior para que pais e 

responsáveis possam compreender a dinâmica do trabalho a ser desenvolvido e confiar 

que qualquer situação inadequada será verificada e corrigida, com quem quer que seja.  

 

Diretrizes para situações particulares 

Passeios e atividades de integração 

No caso de atividades fora da sede da instituição, com a reunião dos diversos 

grupos dos jovens ou não, os pais ou responsáveis são comunicados com 15 dias de 

antecedência em que são enviados formulários de autorização para serem assinados 

pelos pais. Todo o itinerário do passeio, horários, alimentação e atividades a serem 

desenvolvidas são explicadas aos responsáveis para que tenham ciência de cada uma 

das etapas programadas. A ficha de medicamentos, problemas de saúde e telefones de 

emergência são verificadas com os responsáveis antes do dia da atividade externa. 

No dia da atividade, toda a equipe da instituição se volta para o acompanhamento 

do grupo, entendendo que fora do seu local de convivência, além de riscos de rotina, são 

agregados outros fatores. Ainda neste dia, a equipe sempre se mantém atuante em dupla 

para garantia da segurança da equipe e dos participantes do projeto. Os jovens das 
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comunidades são entregues no local onde foram apanhados para o passeio, no horário 

previamente estipulado com os responsáveis, para que não tenham alteração em sua 

rotina de retorno para casa. Viagens em grupo seguem o mesmo parâmetro. A 

participação de jovens em atividades como reuniões de conselho, seminários ampliados 

relacionados a direitos humanos ou eventos de parceiros seguem o mesmo parâmetro, 

porém, com um grupo menor de participantes acompanhados por, no mínimo, duas 

pessoas da equipe técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como denunciar casos de abuso infantil 

 

 Destacamos alguns canais mais distantes da comunidade para que as pessoas não 

se sintam ameaçadas em fazer as denúncias caso percebam a violência e não saibam 

exatamente o que fazer. Assim, a equipe do CDDH divulga: 
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❏ Disque 100 

 Como nos casos de racismo, homofobia e outras violações de direitos humanos, 

qualquer cidadão pode fazer uma denúncia anônima sobre casos abuso infantil pelo 

Disque 100. A denúncia será analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e 

responsabilização em direitos humanos, respeitando as competências de cada órgão. 

 

❏ Aplicativo Proteja Brasil 

www.protejabrasil.com.br 

 Depois de instalar o aplicativo gratuito em seu celular, o usuário rapidinho, 

respondendo um formulário simples, registra a denúncia, a qual será recebida pela mesma 

central de atendimento do Disque 100. Se quiser acompanhar a denúncia, basta ligar para 

o Disque 100 e fornecer dados da denúncia. 

 

❏ Ouvidoria Online 

www.humanizaredes.gov.br  

 O usuário preenche o formulário disponível e registra a denúncia, a qual também 

será recebida pela mesma central de atendimento do Disque 100. Se quiser acompanhar 

a denúncia, basta ligar para o Disque 100 e fornecer dados da denúncia. 

 

❏ ONGs 

 Se for possível, procure Organizações que atuam para o combate ao problema, 

como o ChildFund Brasil e a Childhood Brasil.  

 

❏ Safernet 

 A Safernet é uma organização social que recebe denúncias de crimes que 

acontecem contra os direitos humanos na internet, incluindo pornografia infantil e 

tráfico de pessoas. 

 

 

 

❏ Conselho Tutelar 

 O Conselho Tutelar é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes 

ameaçados ou violados em seus direitos. Pode aplicar medidas com força de lei. A 

denúncia pode ser feita por telefone ou pessoalmente, na sede do conselho. Encontre o 
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telefone do Conselho Tutelar mais próximo digitando “Conselho Tutelar + o nome do seu 

município” no Google.  

 

❏ CREAS / CRAS 

 Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) realizam o atendimento 

em atenção básica à população em geral, e os Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS) oferecem o atendimento de média complexidade, que inclui 

o atendimento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Localize 

as unidades na prefeitura do seu município. 

 

❏ Ministério Público 

 Responsável pela fiscalização do cumprimento da lei. Os promotores de justiça têm 

sido fortes aliados do movimento social de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. Todo Estado conta com um Centro de Apoio Operacional (CAO), que pode 

e deve ser acessado na defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Após o atendimento, e visando garantir a proteção integral da criança e do adolescente, 

verificamos qual o encaminhamento necessário, como conselho tutelar, MInistério Público, 

Defensoria Pública, dentre outros. 

 

❏  Monitoramento  

O Plano de Proteção à Criança e Adolescente do Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos está dentro de um processo dinâmico, de alterações de locais de atendimento, 

de formas de atendimento e mesmo de perspectivas relacionadas à violência. Sua revisão 

está destacada, pelo menos, a cada seis meses, como parte do planejamento institucional, 

mas pode ser alterada a qualquer momento que seja verificada sua necessidade de 

atualização. Cada alteração será amplamente divulgada nos projetos vinculados ao 

público da criança e adolescente, assim como com seus responsáveis e familiares.   

A equipe técnica receberá sempre em seu e-mail pessoal a última versão do 

documento quando modificado e deverá participar também de sua alteração, propondo 

estratégias utilizadas e bem avaliadas no cotidiano do projeto ou em troca com alguns dos 

órgãos dedicados ao atendimento à criança e adolescente dentro da política pública. 
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LOCAIS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM PETRÓPOLIS 

   

EDUCAÇÃO: 

Secretaria de Educação 
http://www.petropolis.rj.gov.br/see 
Endereço: Rua da Imperatriz nº 193 - Centro - Petrópolis - 25.685-320 
(24) 2246-8657 
 
 
 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Centro de Educ. Inf. Associação Beneficente Fazenda - Cód.: 3/001  

Centro de Educ. Inf. Casa da Solid. N. Sra. Aparecida - Cód.: 3/003  

Centro de Educação Infantil Lulu Monteiro de Castro - Cód.: 3/004  

Centro de Educação Infantil São João Batista - Cód.: 3/005  

Centro de Educação Infantil S. Francisco de Assis - Cód.: 3/006  

Centro de Educação Infantil A Sementeira - Cód.: 3/007  

Centro de Educação Infantil Frei Leão - Cód.: 3/008  

Centro de Educação Infantil Agripino Felício - Cód.: 3/010  

Centro de Educação Infantil Algodão Doce - Cód.: 3/011  

Centro de Educação Infantil André Vanzan - Cód.: 3/012  

Centro de Educação Infantil Criança Santa Edwiges - Cód.: 3/013  

Centro de Educação Infantil Criança Moinho Preto - Cód.: 3/014  

Centro de Educação Infantil irmã Dulce - Cód.: 3/015  

Centro de Educação Infantil Pedras Brancas - Cód.: 3/016  

Centro de Educação Infantil Inês Berlarmino de Souza - Cód.: 3/017  

Centro de Educ. Infantil Vila São Francisco de Assis - Cód.: 3/019  

Centro de Educação Infantil Vila São José - Cód.: 3/020  

Centro de Educação Infantil Maria Thereza Kling Valle - Cód.: 3/021  

Centro de Educação Infantil Deise Eloy Gomes - Cód.: 3/022  

Centro Par. de Educ. Inf. Nossa senhora Aparecida - Cód.: 3/024  

Centro de Educação Infantil Vista Alegre - Cód.: 3/025  

Centro de Educação Infantil Aldeia da Criança - Cód.: 3/026  

Centro de Educação Infantil Dea Lucia Cordeiro - Cód.: 3/027  

Centro de Educação Infantil Carolina Amorim - Cód.: 3/028  

Centro de Educação Infantil irmã Silvana - Cód.: 3/029  

Centro de Educação Infantil Marli Soares Ferreira Neto - Cód.: 3/030  

Centro de Educ. Inf. Sônia Regina S. Dessimoni Pinto - Cód.: 3/031  

Centro  Edu. Inf. D. Esp. de Bourbon de O. e Bragança - Cód.: 3/032  

Centro de Educação Infantil Prefeito Sergio Fadel - Cód.: 3/033  

Centro de Educação Infantil André Rebouças - Cód.: 3/034  

Centro de Educação Infantil Alto da Independência - Cód.: 4/001  

Centro de Educação Infantil José Oblatas de Nazaré - Cód.: 4/002  

Centro de Educação Infantil Santo Antonio Agostinho - Cód.: 4/003  

Centro de Educação Infantil São Charbel - Cód.: 4/004  

Associação Mantenedora da Creche São F. de Assis - Cód.: 4/005  

Associação Mantenedora da Creche São J. do Itamarati - Cód.: 4/006 

Centro de Educação Infantil Escola Recrear - Cód.: 4/007  

Centro de Educação Casa da Paz - Seop - Cód.: 4/008  

Centro de Educação Infantil Mãe Comerciária - Cód.: 4/009  
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Centro de Educação Infantil Terra Santa - Cód.: 4/010  

Centro de Educação Infantil Comac - Cód.: 4/011  

Centro de Educação Infantil Amurtel Beija Flor - Cód.: 4/012  

Centro de Educação Infantil Lar Emmanuel - Cód.: 4/013  

Centro de Educação Infantil Jardim Feliz - Cód.: 4/014  

Centro de Educação Infantil Vila Leopodina - Seop - Cód.: 4/015  

Centro de Educação Infantil Vila Ipanema - Cód.: 4/016  

Centro de Educação Infantil Romano Canavezi - Cód.: 4/017  

Centro de Educação Infantil tia Alice - Cód.: 4/018  

Centro de Educação Infantil Castelo São Manoel - Cód.: 4/019  

Centro de Educ Inf. Ângela Maria da Conceição Silva - Cód.: 3/044  

Centro de Educação Infantil José Gonçalves da Motta - Cód.: 3/062 

 
Maiores informações em: http://www.petropolis.rj.gov.br/see/index.php/educacao-
municipal/centros-de-educacao-infantil.html 
 
 
 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONVENIADAS 

Associação Mantenedora Creche São José do Itamarati  

Associação Mantenedora Creche São Francisco de Assis 

C.E.I São José das Irmãs Oblatas de Nazaré  

C.E.I São Charbel  

C.E.I Stº Antonio a Stº Agostinho  

C.E.I Nossa Senhora da Glória  

C.E.I Mãe Comerciária  

C.E.I Jardim Ecológico  

C.E.I Independência  

C.E.I Comac  

C.E.I Castelo São Manoel  

 
Mais informações em: http://www.petropolis.rj.gov.br/see/index.php/educacao-municipal/escolas-
de-educacao-infantil-conveniadas.html 
 

INSTITUTOS E FUNDAÇÕES 

FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Est do Rio deJaneiro 
End:Rua Domingos Silvério, s/n, Petrópolis - RJ - CEP: 25650-050 
Tel: (24) 2231-2841 
 
Fundação Cultural Diva Reis 
End: Rua Guilherme Noel, 20, Bingen - Petrópolis - RJ - CEP: 25660-150 
Tel:(24) 2249-7224 
 
Fundação Cultural Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra 
End: Rua Br Amazonas, 124, Petrópolis - RJ - CEP: 25685-070 
PABX: (24) 2231-0580 
 
Fundação Cultural Paulo César Amorim 
End: Rua Hyvio Naliato, 869, Cascatinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25710-193 
Tel: (24) 2231-1818 
 
Fundação Cultural Paulo César Amorim 
End: Rua Cristóvão Colombo, 1034, Castelânea - Petrópolis - RJ - CEP: 25640-322 
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Tel: (24) 2247-3715 
 
Fundação Cultural Petrópolis 
End: Pc Visc de Mauá, 305, Petrópolis - RJ - CEP: 25685-380 
Tel: (24) 2247-3726 
 
Fundação Cultural Petrópolis 
End: Rua Luís Camões, 120, Independência - Petrópolis - RJ - CEP: 25645-440 
Tel: (24) 2231-5834 
 
Fundação Dom Cintra 
End: Rua Br Amazonas, 124, Centro - Petrópolis - RJ - CEP: 25685-070 
Tel: (24) 2231-0580 
 
Fundação Escola Serviço Público Estado Rio de Janeiro 
End: Av Paulo Barbosa, 110 sl 404, Petrópolis - RJ - CEP: 25620-100 
Tel: (24) 2299-9775 
 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
End: Av Paulo Barbosa, 229 lj 3, Petrópolis - RJ - CEP: 25620-100 
Tel: (24) 2246-5315 
 
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis 
End: Rua Mal Floriano Peixoto, 125, Petrópolis - RJ - CEP: 25610-081 
Tel: (24) 2231-6545 
 
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis 
End: Av Br do Rio Branco, s/n, Petrópolis - RJ - CEP: 25680-120 
Tel: (24) 2231-6707 
 

   
CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO: 
 
 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. É um importante 
compromisso da União com a educação básica, na medida em que aumenta em dez vezes o volume anual 
dos recursos federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas 
da educação básica e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos 

 

Conselho Municipal de Educação de Petrópolis (COMED) 

O Conselho Municipal de Educação de Petrópolis – COMED, criado pela Lei nº 5028/90, têm caráter 
deliberativo, normativo e consultivo, no que se refere às matérias educacionais de sua competência. 

 

 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 
O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por acompanhar e fiscalizar diretamente o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, que garante, por meio da 
transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica 
(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em 
escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua 
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permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o 
rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis (CMDCA) 
Rua do Imperador, 38 – sala 101, Centro – Petrópolis – RJ, CEP 25.620-000 
Telefone: (24) 2246-1508 

 
REUNIÕES:  
Casa dos Conselhos Augusto Angelo Zanatta 
Av. Koeler, 260 – Centro 
1ª convocação: 17 horas - 2ª convocação: 17h30min. 
Sempre na última segunda-feira do mês. 
Telefone: (24) 2246-9077 
Instituições Cadastradas: http://www.cmdcapetropolis.com.br/paginas/instituicoes-cadastradas 

  

CONSELHOS TUTELARES 

 

CONSELHO TUTELAR CENTRO 
Endereço: Rua de Souza Franco, 211 
Bairro: Centro 
Telefone: (24) 2246-1503 
  

CONSELHEIROS 
Margarete Amorim 
Marise Margarida Brand 
Mérilen Sá Monteiro Dias 
Suany Pitorra da Silva 
Antonio Cesar Santiago 
 
 
CONSELHO TUTELAR ITAIPAVA 
Endereço: Estrada União E Indústria, 9200 
Bairro: Itaipava 
Telefone: (24) 2232-0067 
 
CONSELHEIROS 
Débora Morávia 
Edimauro Luiz  
Emmanuel Francisco Geraldo 
Jaciara Abud 
Jorge Octavio Ferreira Jr 
 
 
 
COMPETÊNCIAS 
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. O exercício efetivo da função 
de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 
São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105,aplicando as medidas 
previstas no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
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a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança; 
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente; 
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, 
para o adolescente autor de ato infracional; 
VII - expedir notificações; 
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, 
inciso II, da Constituição Federal; 
XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 
 
LEGISLAÇÃO 
Lei 5958/03 (21/02/03) 
Lei 6893/11 (23/09/11) 
Lei 6898/11 (04/10/11) 
Decreto 657/08 (27/03/08) 
 
 
VARA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E IDOSO 
 
Vara da Infância e Juventude em Petrópolis 
Fórum Desembargador Felisberto Ribeiro Monteiro Neto  
Fórum Barão do Rio Branco 
Dr. Alexandre Teixeira de Souza, organização de serviço social 
(24) 2244-6200 / (24) 2244-6287 
http://infanciaejuventude.tjrj.jus.br/ 
 
A Vara da Infância é um dos canais para recebimentos de denúncias sobre violações de direitos à crianças 
e adolescentes. É a instância superior do acesso à direitos para onde os outros órgãos de atendimento 
encaminham as demandas que precisam de estratégias judiciais. Para atendimento ao juízo, a Vara da 
Infância e da Juventude possui equipe técnica multidisciplinar e tem o Comissariado da Infância.  Não é um 
ponto de atendimento direto ao público. 
  
 
DEFENSORIA PÚBLICA  
 
Defensoria Pública Geral do Est do Rio de Janeiro 
Rua Dr. Nelson de Sá Earp, 254, Centro - Petrópolis - RJ 
Tel.: (24) 2245-2874 
  
DPGE ( NUCLEO ITAIPAVA ) 
Centro de Cidadania de Itaipava 
Gabinete da Defensoria Pública, Petrópolis - RJ ·  
(24) 2222-8065 
 
Materiais importantes relacionados à criança e adolescente: 
http://defensoria.rj.def.br/Documento/Cidadao-Publicacoes?page=2 
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SAÚDE 

 
Hospitais Municipais 
 
HMNSE - Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp  
End: Rua Paulino Afonso, 455 - Centro 
Tel: 24 2237-4062 
 
Hospital Alcides Carneiro   
End: Rua Vigário Correa, 1345 - Corrêas 
Tel: 24 2221-2212 
 
Tipos de atendimento: Atendimento Ambulatorial e atendimento de urgência 
 
  
  
Postos de Saúde da Família. 
 
Águas Lindas (PSF): 
Endereço: Estrada do Palmital, 768 - Nogueira 
Telefone:2236-2353 2236-1397(orelhão) 
 
Alto da Serra 
Endereço: Alto da Serra (Posto de Saúde da Família Frei Leão) I/II/III Rua Teresa, 2024 (Praça Miguel 
Couto) 
Telefone: 2231-3686 
 
Alto Independência 
Endereço: Rua José Lino s/nº 
Telefone:2243-8386 (ramal Prefeitura) 2247-1416 (orelhão posto) 2220-1513 (orelhão fora do posto) 
 
Alto Siméria (PSF) 
Endereço: Rua Manoel Francisco de Paula s/nº 
Telefone: 2248-1831 / 2248-1098 / 2244-8718(ramal prefeitura) 
 
Araras 
Endereço: Estrada Bernardo Coutinho, 9435 
Telefone: 2225-1115(associação de moradores) 2225-9102(orelhão) 
 
Batailard 
Endereço: Rua João Martins de Barros, 54 
Telefone:2220-9010 
 
Bairro Castrioto 
Endereço: Rua Santa Rita de Cássia, 113 
Telefone:2246-5440 
 
 
Boa Vista (PSF) 
Endereço: Rua Henrique João da Cruz nº300 
Telefone:2247-5511 
Boa Esperança 
Endereço: Estrada Ministro Salgado Filho, s/nº - Cuiabá 
Telefone: 2222-5988 
 
Bonfim 
Endereço: Rua Alexandre Alves Antunes - Estrada do Bonfim, s/nº 
Telefone: 2236-0268 
 
Brejal (PSF) 
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Endereço:  Estrada do Brejal, KM 06 - Posse 
Telefone: 2259-2016 2259-2129 (Orelhão) 
 
Carangola 
Endereço: Estrada do Carangola, 860 
Telefone: 2247-4573 2245-2140(orelhão) 
 
Cascatinha 
Endereço: Rua Hívio Naliato, 169 
Telefone: 2246-0062 (orelhão) 
 
Castelo São Manoel 
Endereço: Rua João Amâncio de Souza Coutinho, nº 436 
 
Caxambu 
Endereço: Rua José Almeida Amado, s/nº 
Telefone: 2235-5561 2235-4171 
 
Comunidade 1º de Maio (PSF) 
Endereço: Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, KM 05 
Telefone: 2222-6454 
 
Comunidade 24º de Maio (PSF) 
Endereço: Rua Antonio Soares Pinto, 22 
Telefone: 2243-8713(ramal prefeitura) 2247-7183(orelhão) 
 
Comunidade M. J. Praga (PSF) 
Endereço: Rua João Xavier, 269 - Bingen 
Telefone: 2248-9522 
 
Comunidade S. J. Batista (PSF) 
Endereço: Rua Luiz Winter, 560 - Duarte da Silveira 
Telefone: 2248-9604 
 
Estrada da Saudade I e II 
Endereço: Estrada da Saudade, 160 
Telefone: 2243-5516 
 
Fazenda Inglesa 
Endereço: Estrada da Fazenda Inglesa, s/nº 
Telefone: 2231-5129 (orelhão) 
 
Itaipava 
Endereço: Estrada União Indústria, 11860 
Telefone: 2222-9519 (orelhão) 
 
Itamarati 
Endereço: Rua Bernardo Proença, 32 
Telefone: 2243-5432 2245-7164 (orelhão) 
 
Jardin Salvador (PSF) 
Endereço: Rua Juiz Castro e Silva, 33 
Telefone: 2247-7952 
 
Lajinha 
Endereço:  Estrada das Arcas, s/nº - Itaipava 
Telefone: 2222-5196 
 
Machado Fagundes (PSF) 
Endereço: Rua Dr. Paulo Hudge, 238 - Servidão Fortunato Baiteli 
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Cascatinha 
Telefone: 2248-8752 
 
Meio da Serra (I) 
Endereço: Rua Altomóvel Clube do Brasil,(Serra da Estrela)-689 
Telefone: 2235-0816 
 
Meio da Serra (II) 
Endereço: Estrada Velha da Estrela, s/nº - próximo à creche 
Telefone: 2235-0801 
 
Moinho Preto (PSF) 
Endereço: Rua João Xavier, 2109 - A 
Telefone: 2247-4707 
 
Morin 
Endereço: Rua Elisio de Carvalho, s/n 
Telefone: 2243-9825 (ramal Prefeitura) 
 
Nova Cascatinha (PSF) 
Endereço: Rua Hívio Naliato, 869 - Samambaia 
Telefone: 2231-1818 
 
Pedro do Rio 
Endereço: Estrada União Indústria 
Telefone: 2223-2035 2223-1676 
 
Posse 
Endereço: Estrada União Indústria, 33.530 
Telefone: 2259-2251 
 
Quitandinha 
Endereço: Rua Campos, Lote 02 – Q17 
Telefone: 2244-8710 (ramal Prefeitura) 2245-3534 
 
Retiro 
Endereço: Av. Barão do rio Branco. (próx. ao sacolão) 
Telefone: 2231-6707 2235-3377 (orelhão) 
 
Santíssima Trindade 
Endereço: Rua Lopes de Castro, nº 101 – Valparaíso 
Telefone: 2248-8497 
 
São Sebastião 
Endereço:  Rua São Sebastião, 625 
Telefone: 2291-7569 
 
Sargento Boening 
Endereço: Estrada do Paraíso, Lt 68 - Castelânea 
Telefone: 2291-0691 
 
Secretário (PSF) 
Endereço: Rua Visconde de São bernardes, 320 
Telefone: 2291-8383 
 
Sertão do Carangola (PSF) 
Endereço:  Estrada Sertão do Carangola, s/nº 
Telefone: 2228-1420 
 
Vale das Videiras (PSF) 
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Endereço: Estrada Pedro do Rio, s/nº 
Telefone: 2225-3341 2225-8115 
 
Vila Felipe 
Endereço: Rua Hermínio Schimidt, s/nº 
Telefone: 2248-3834 (orelhão) 
 
Vila Rica (PSF) 
Endereço: Rua A, ao lado da quadra 28 – Vila Rica 
Telefone: 2223-5405 
 
Vila Saúde (PSF) 
Endereço:Rua Santa Catarina, Lt 23 – Q41 – Vila Hípica  
 
  
UNIDADES DE TRATAMENTO 
 
Centro Odontológico 
Serviço de Urologia da Clínica Fragoso Borges - Uromedic 
Instituto Roberto Costa 
Departamento de Doenças Infecto Parasitárias - (DIP) 
Centro de Saúde 
Ambulatório Hospital Alcides Carneiro 
Ambulatório Escola 
Centro de Especialidades  
  
 
UPAs 24h 
 
Centro 
Rua Washington Luiz 600, Centro. 
Assistente Social (24) 2246-9131 
Recepção (24) 2243-6706 ou 2246-9132  
 
Cascatinha  
Rua Bernardo Proença, nº 500, Bairro Cascatinha, Petrópolis/ RJ. 
Recepção (24) 2246-8931 ou 2246-8933  
 
 
 
  
 SAÚDE DA CRIANÇA 
       A Área Técnica de Saúde da Criança tem como missão fortalecer a inserção das ações de saúde da 
criança na atenção básica como estratégia para promover a saúde integral, reduzir a mortalidade e a 
morbidade deste grupo, desenvolvendo ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e de assistência 
à criança com o compromisso de prover qualidade de vida para que ela possa crescer e desenvolver todo 
o seu potencial. Dentre os objetivos do Programa da Criança, destacam-se os seguintes: 
 Contribuir para a promoção e qualidade da saúde das crianças; 
 Contribuir para a redução da mortalidade e a morbidade infantil; 
 Promover e incentivar o aleitamento materno; 
 Apoiar as equipes municipais de saúde para o desenvolvimento das ações básicas preconizadas na 

política nacional e estadual; 
 Monitorar e avaliar as ações de saúde como forma de garantir a integralidade e universalidade 

recomendada pelo SUS. 
 
Locais que realizam o Programa da Criança: 
Centro de Saúde - Rua Santos Dumont, n°100 
Postos de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, 45 ao total, distribuídas pelo município) 
Ambulatório de Especialidade da Posse - Estrada União Indústria 32964 casa A 
Ambulatório Escola da FMP/FASE – Rua Hívio Naliato, 869, Samambaia 
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SAÚDE DO ADOLESCENTE 
Com intuito de dar uma maior visibilidade ao público adolescente e subsidiar os serviços de saúde na 
atenção integral à saúde desta população, o Ministério da Saúde, a caderneta de saúde do adolescente 
para o atendimento ao adolescente nas unidades de saúde visando a garantia da avaliação dos seus 
principais aspectos como crescimento e desenvolvimento, bem como o desenvolvimento puberal. A 
Caderneta de Saúde do Adolescente (um para menina e outro para o menino) contém:  
 “Orientações para o Atendimento à Saúde de Adolescentes”, com orientações sobre o atendimento como 

um todo, seus pontos principais.  
 “Antropometria na Atenção à Saúde de Adolescentes” para avaliação do crescimento e desenvolvimento 

de adolescentes com os gráficos para acompanhamento.  
 “Estágios de Maturação Sexual – Pranchas de Tanner” para avaliação do desenvolvimento puberal. Com 

a população bem informada, é possível reduzir a incidência de doenças em jovens com idades entre 10 
e 24 anos. 

  
  
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
  
Secretaria Assistência Social 
End.: Av. Barão do Rio Branco, 2.846, Centro (Centro Administrativo da Prefeitura) 
Tel.: (24) 2233-8100 
E-mail: sasgabinete@petropolis.rj.gov.br 
Horário de atendimento: das 8h30 às 18h. 
 
 
Centro de Referência da Assistência Social 
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizado em áreas de vulnerabilidade social. Executa serviços de proteção social básica, organiza e 
coordena a rede de serviços sócioassistenciais locais da política de assistência social. No nosso Município 
atualmente funcionam Centros de Referência da Assistência Social - localizados nos bairros: 
 
CRAS Estrada da Saudade: Estrada da Saudade, 673 – Estrada da Saudade - Tel.: 2242-2701 
CRAS Fazenda Inglesa: Estrada da Fazenda Inglesa, s/n, ao Posto de Saúde. - Tel.: 2244-9410 
CRAS Independência: Rua Ângelo João Brand, 1510 – Independência -  Tel.: 2246-8959 
CRAS Itaipava: Estrada União e Indústria, 11860 – Itaipava - Tel.: 2246-8745        
CRAS Retiro: Rua Henrique Dias, 221 – Retiro - Tel.: 2246-4568 
CRAS Sertão: Estrada do Sertão, 253 – Sertão do Carangola - Tel.: 2246-6330 
CRAS Posse: Estrada União e Indústria, 32877, ljs 05 e 06 – Posse. 
Núcleo de Integração Social - NIS: Rua Cel. Albino Siqueira, 657 – Alto da Serra. 
Casa da Infância e Juventude de Petrópolis: Rua Cel. Veiga, 1559 –Centro. 
 
OBJETIVOS: 
Promover o acompanhamento socioassistencial de famílias em um determinado território; potencializar a 
família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade; contribuir 
para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo; 
desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da 
pobreza entre gerações; atuar de forma preventiva, evitando que essas famílias tenham seus direitos 
violados, recaindo em situações de risco social. 
 
PÚBLICO-ALVO: 
Famílias que, em decorrência da pobreza, estão vulneráveis, privadas de renda e do acesso a serviços 
públicos, com vínculos afetivos frágeis, discriminadas por questões de gênero, etnia, deficiência, idade, 
entre outras. 
 
COMO FUNCIONA: 
O CRAS conta com coordenador, assistentes sociais, psicólogos, atendentes administrativos, estagiários e 
eventuais profissionais de outras áreas. Todo o trabalho visa promover a emancipação social das famílias, 
devolvendo a cidadania para cada um de seus membros. Procedimentos da equipe técnica: Recepção e 
cadastramento das famílias; levantamento e identificação das necessidades das famílias cadastradas; 
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realização do atendimento sócio assistencial; encaminhamento para acesso a bens e serviços comunitários; 
mapeamento e articulação da Rede de Serviços Locais; acompanhamento e avaliação de resultados dos 
trabalhos desenvolvidos com as famílias; monitoramento e avaliação dos serviços assistenciais; registro de 
todos os contatos realizados com o grupo familiar; oficinas sócio-educativas para crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos. 
 
 
  
TELEFONES ÚTEIS                                                                                                                                
  
Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias 
End.: Rua Buarque de Macedo, 128 – Centro 
Tel.: (24) 2246-9281 – 199 
E-mail:  defesacivil@petropolis.rj.gov.br 
Horário de Atendimento: das 9h às 18h. 
 
Águas do Imperador 
Ligue água: 115 / 2103-5686 / 3064-0000 
 
AMPLA 
2233-4100 
Solicitação de Serviços: 0800-2800120 
 
Bombeiros 
193 / 2237-1234 
 
 
Conselho Tutelar 
Centro 2246-1503 / 2246-8800 / 98818-6944 (Plantão) 
Itaipava 2232-0067 / 2222-8379 / 98855-3357 (Plantão) 
 
Secretaria de Proteção e Defesa Civil 
199 / 2242-9281 
 
Disque Denúncia  
2242-8005 
 
Disque Meio Ambiente  
2246-8963 
 
 
Hospital Santa Teresa  
2233-4600 
 
 
Juizado de Menores  
2242-5461 
 
 
Polícia Militar  
190 / 2242-2416 
 
Polícia Rodoviária  
2242-4016 
 
Pronto Socorro  
192 / 2237-4062 
 
Rodoviária 
2249-9858 
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S.O.S. Vida 
2245-0322 
 
Coordenadoria de Vigilância Sanitária 
2246-9209  ou 2246-9041 
 
Denuncias sobre Roedores, animais peçonhentos, pombos, morcegos, mosquitos, etc. 
2291-1797 
 
Coordenadoria de Vigilância Ambiental 
2291-1594 
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