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CONTEXTUALIZAÇÃO E DADOS DA 
REALIDADE

Considera-se criança, pessoa que possua idade até 12 anos de 
idade incompletos, e adolescente aqueles que se encontram 
entre 12 e 18 anos de idade. O Estatuto da Criança e Adoles-
cente – Lei nº 8.069/1990, dispõe sobre a proteção integral das 
crianças e dos adolescentes.

A partir do Estatuto, conjuntamente da Constituição Federal 
de 1988, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos 
como sujeitos de direitos que se encontram em condição pecu-
liar, ou seja, em processo de desenvolvimento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente refere em seu artigo 5º 
que

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990).

 Entretanto, sabe-se que há ocorrências de violações graves aos 
direitos das crianças e dos adolescentes. Cita-se aqui como in-
tegrante dessas violações os tipos de violências praticadas con-
tra crianças e adolescentes: negligência; abandono; violência 
psicológica; violência física; violência sexual e bullying. (MELLO, 
2020).  



3

Violência contra crianças e adolescentes na pandemia

De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a In-
fância – UNICEF (2020a), em pesquisa realizada em 2017, três 
em cada quatro crianças de 2 a 4 anos, no mundo, são submeti-
das frequentemente a punição física e/ou agressão psicológica 
por seus pais, ou demais cuidadores, em casa. Assim, o ambien-
te familiar, que deveria ser o mais seguro para as crianças e ado-
lescentes, acaba sendo um espaço de violação dos direitos.

O estudo indiano intitulado “Ending Violence in Childhood: 
Global Report 2017”, aponta que aproximadamente 7 em cada 
10 crianças da América do Sul e do Caribe (representando 67% 
destes sujeitos), com idades entre 1 e 14 anos, já sofreram puni-
ções corporais. Assim como no Brasil, onde tal violência atinge 
68% das crianças brasileiras na mesma faixa etária, totalizando 
30,3 milhões de crianças vítimas de violência. Os principais tipos 
de violência denunciadas à Ouvidoria Nacional de Direitos Hu-
manos, são: negligência (61.416), violência psicológica (39.561) 
e violência física (33.105). (OBSERVATÓRIO 3º SETOR, 2018)

Em meio à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e às 
medidas de distanciamento e isolamento social, as violações 
de direitos e a desproteção de crianças e adolescentes, bem 
como para os demais segmentos sociais, agravaram-se de forma 
significativa. A Organização Não Governamental World Vision 
publicou um relatório em maio de 2020, apresentando a estima-
tiva de que até 85 milhões de crianças e adolescentes, entre 2 e 
17 anos, poderiam se somar às vítimas de violência física, emo-
cional e sexual nos três meses seguintes ao estudo em escala 
global. Tais dados evidenciam a necessidade do fortalecimento 
da rede de proteção às crianças e adolescentes, vítimas de vio-
lências, fazendo-se urgente o compromisso à defesa e proteção 
desses. (AGÊNCIA BRASIL, 2020)
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A UNICEF lançou neste ano de 2020 a pesquisa “Impactos 
Primários e Secundários da COVID-19 em Crianças e Adoles-
centes”, realizada pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística), que apontou as crianças e adolescentes 
como sendo as “vítimas ocultas da pandemia” e explicitando 
que, embora estas não pertençam ao público dos mais afetados 
diretamente pela pandemia, as crianças e os adolescentes, em 
sua maioria, pertencem a famílias que tiveram grandes cortes 
de renda, impactando na queda da qualidade da alimentação e 
no acesso às condições dignas de ensino - pois nem todas es-
tão conseguindo acompanhar as aulas a distância. Essa pesquisa 
cita também outros direitos que passaram a ser considerados de 
risco. (UNICEF, 2020b).
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REDE DE PROTEÇÃO

Mas afinal, o que é a rede de proteção? Quais são as medidas a 
serem tomadas para o enfrentamento dessas violências?

De acordo com Melo et al, a rede de proteção às crianças, ado-
lescentes e suas famílias, que se encontram em situação de vio-
lência, é caracterizada como um mecanismo, formado por par-
cerias, cooperações e articulações entre sujeitos institucionais, 
tendo como objetivo pôr fim às violências por meio de ações 
articuladas e integradas, ampliando as possibilidades de enfren-
tamento. “O bom funcionamento da rede favorece o comparti-
lhamento de responsabilidades sobre os casos, permitindo que 
cada profissional e setor e/ou serviço atue dentro do seu perfil”. 
(MELO et al, 2020)

A rede de proteção é composta por diversos equipamentos e 
órgãos, dentre eles estão:

Serviços de assistência social, como os Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de 
Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e 
as instituições de acolhimento em diferentes modalidades;
Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares; 
Promotoria Pública; Juizado da Infância e Juventude, 
Delegacias;
Escolas, Unidades de Saúde e CAPS-i, dentre outros 
equipamentos de diversas políticas públicas;
Rede de apoio, composta pela organização da sociedade 
civil (MELO et. al., 2020).
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Imagem: Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente

Fonte: https://crianca.mppr.mp.br/pagina-235.html

De acordo com as informações do site do Ministério Público 
do Paraná - MPPR, a imagem acima busca apresentar o 
funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente, explicitando os órgãos, entidades, programas e 
serviços destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e 
suas famílias. Fica explícita a importância de que estes trabalhem 
de forma articulada entre si, pois somente por meio da ação 
integrada é que se torna possível o Sistema de Garantia de 
Direitos promover/garantir a Proteção Integral das crianças e 
adolescentes (MPPR, 2020).
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CANAIS DE DENÚNCIA

As denúncias de casos de violência e negligência a crianças 
e adolescentes podem ser feitas aos Conselhos Tutelares, às 
Polícias Civil e Militar, ao Ministério Público e aos serviços de 
disque-denúncia:

Disque 100 - Nacional; 
Disque 181 - Estadual;  
Disque 156 - Municipal (Curitiba/PR) e/ou os Conselhos 
Tutelares:

Conselhos 
Tutelares 

Conselho 
Tutelar Bairro 

Novo

Conselho 
Tutelar Boa 

Vista

Conselho 
Tutelar 

Boqueirão

Conselho 
Tutelar 
Cajuru

Bairros de 
Abrangência

Ganchinho, Sítio 
Cercado e Umbará

Abranches, Atuba, 
Bacacheri, Bairro Alto, 
Barreirinha, Boa Vista, 

Cachoeira, Pilarzinho, Santa 
Cândida, São Lourenço, 

Taboão e Tingui

Alto Boqueirão, 
Boqueirão, Hauer e 

Xaxim

Cajuru, Capão da 
Imbuia, Guabirotuba, 
Jardim das Américas, 

Tarumã e Uberaba.

Endereço

Rua Lupionópolis S/N - Sítio 
Cercado – 

Complemento: Vila 
Tecnológica – Casas 1,2 e 4

Av. Paraná, 3600 – Bacacheri – 
Complemento: Rua da 

Cidadania Boa Vista

Av. Mal. Floriano Peixoto, 
8430 – Boqueirão – 

Complemento: Rua da 
Cidadania Boqueirão, Sala 36

Rua Engenheira Enedina Alves 
Marques, 167 - Cajuru

Contato

(41) 3289-1272
ctbn@pmc.curitiba.

pr.gov.br

(41) 3313-5775
ctbv@pmc.curitiba.

pr.gov.br

(41) 3313-5560
ctbq@pmc.curitiba.

pr.gov.br

(41) 32677-7888
ctcj@pmc.curitiba.

pr.gov.br

Quadro 1 - Conselhos Tutelares de Curitiba
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Conselhos 
Tutelares 

Conselho
Tutelar CIC

Conselho 
Tutelar 
Matriz

Conselho 
Tutelar 

Pinheirinho

Conselho 
Tutelar 
Portão

Conselho 
Tutelar Santa 

Felicidade

Conselho 
Tutelar 

Tatuquara

Bairros de 
Abrangência

Augusta, Cidade 
Industrial de Curitiba, 
Riviera e São Miguel

Ahú, Alto da Glória, 
Alto da Rua XV, 

Bigorrilho, Bom Retiro, 
Cabral, Centro, Centro 

Cívico, Cristo Rei, 
Hugo Lange, Jardim 

Botânico, Jardim Social, 
Juvevê, Mercês, Prado 
Velho, Rebouças e São 

Francisco

Capão Raso, Fanny, 
Lindóia, Novo Mundo e 

Pinheirinho.

Água Verde, Campo 
Comprido, Fazendinha, 

Guaíra, Parolin, 
Portão, Santa Quitéria, 
Seminário e Vila Izabel

Butiatuvinha, Campina 
do Siqueira, Campo 
Comprido (porção 
norte), Cascatinha, 
Lamenha Pequena, 

Mossunguê, Orleans, 
Santa Felicidade, Santo 

Inácio, São Braz, São 
João e Vista alegre.

Campo de Santana, 
Caximba e Tatuquara

Endereço

Rua Manoel Valdomiro de 
Macedo, 2460 – Cidade 
Industrial de Curitiba – 
Complemento: Rua da 

Cidadania CIC

Av. São José, 875 – Cristo Rei
Av. Winston Churchill, 2033 – 
Capão Raso – Complemento: 
Rua da Cidadania Pinheirinho, 

Sala 19.

Rua Carlos Klemtz, 1700 – 
Fazendinha - Complemento: 

Rua da Cidadania Fazendinha 
– Portão, sala 52

Rua Santa Bertila Boscardin, 
213 – Santa Felicidade – 
Complemento: Rua da 

Cidadania Santa Felicidade, 
Loja 17C

Av. Pero Vaz de amiha, 560 – 

Tatuquara 

Contato

(41) 3221-2909
ctcic@pmc.curitiba.

pr.gov.br

(41) 3363-7681
ctmz@pmc.curitiba.

pr.gov.br

(41) 3313-5607
ctpn@pmc.curitiba.

pr.gov.br

(41) 3245-8096
ctpr@pmc.curitiba.pr.

gov.br

(41) 3221-2562
ctsf@pmc.curitiba.pr.

gov.br

(41) 3289-6174
cttq@pmc.curitiba.pr.

gov.br

Fonte: as autoras, com base em dados da internet, 2020
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Acolhimento institucional de crianças e 
adolescentes em tempos de COVID – 19

Em 16 de abril de 2020 foi publicado e firmado o documento 
de Recomendação Conjunta de nº 01/2020, editada por CNJ, 
CNMP e Ministérios de Cidadania e da Mulher, Família e dos 
Direitos Humanos, trazendo recomendações para cuidados a 
crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento, 
no contexto de transmissão comunitária do novo Coronavírus 
(COVID-19). 

Tal Recomendação dispõe em seu artigo 1º que os profissionais 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS poderão adotar 
medidas de prevenção à transmissão da COVID-19 para a 
continuidade da oferta de serviços de acolhimento de crianças 
e adolescentes. 

Cita-se a seguir algumas dessas medidas recomendadas: 

Priorização no procedimento para concessão de guarda 
provisória; 
Utilização, no período de pandemia, de fluxos e 
procedimentos emergenciais para a colocação segura de 
recém-nascidos colocados para adoção pela genitora; 
Reintegração familiar de crianças e adolescentes em 
serviços de acolhimento institucional, referenciando-se a 
estes casos para acompanhamento, ainda que remoto, pelo 
Centro de Referência Especializado da Assistência Social - 
CREAS ou pela equipe técnica do serviço de acolhimento; 
Sensibilização das Famílias Acolhedoras habilitadas para 
que, excepcionalmente, acolham mais de uma criança ou 
adolescente, dentre aquelas que estejam com medida 
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protetiva de acolhimento institucional ou venham a 
necessitar de medida de acolhimento durante o período de 
emergência em saúde pública. (BRASIL, 2020)

A Portaria nº 59/2020 apresenta a Nota Técnica nº 11/2020 
da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) com 
orientações específicas ao SUAS sobre cuidados a crianças 
e adolescentes em serviços de acolhimento. O contexto de 
emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus 
exige medidas como as indicadas na Recomendação Conjunta 
nº 01 de 2020, publicada pelo CNJ, CNMP, MMFDH e Ministério 
da Cidadania. (REDESUAS, 2020)

A Nota Técnica nº 11/2020 traz orientações sobre o 
acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de 
emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) e recomendações quanto a medidas e 
procedimentos relacionados, considerando que se trata de um 
serviço essencial, sendo fundamental assegurar a continuidade 
da oferta durante a pandemia. 

Em relação às recomendações, destacamos as seguintes:¹

¹Informações retiradas do documento intitulado Informativo sobre a Nota 
Técnica SNAS nº11/2020, disponível em: <https://static.fecam.net.br/
uploads/1670/arquivos/1769604_informativo_SNAS_Nota_Tecnica_
Acolhimento_Criancas_Adolescentes_Portaria59_2020.pdf>
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Fortalecimento de parceria entre o órgão gestor local 
da política de Assistência Social, junto ao Sistema de 
Justiça e com o Sistema Único de Saúde – SUS (SNAS, 
2020):

Sistema de Justiça: devido ao seu papel enquanto 
responsável pelos atos processuais e decisões referentes 
à aplicação/suspensão das medidas de acolhimento, 
reintegração familiar ou inclusão em família substituta. 
Fazendo-se necessária essa atuação transversalizada de 
forma fortalecida dada a conjuntura atual;
SUS: atuação conjunta para incluir medidas para a 
prevenção da contaminação e para a definição de 
procedimentos para casos suspeitos e confirmados, por 
meio de atendimento remoto por profissional de saúde, 
testagem e orientações à equipe do serviço de acolhimento 
sempre que possível, bem como o  fornecimento de 
medicamentos e orientações quanto ao uso de EPIs aos 
profissionais dos serviços de acolhimento.

Em casos suspeitos ou confirmados de contaminação 
de crianças ou adolescentes acolhidos, como 
proceder? (SNAS, 2020):

Providenciar o isolamento e comunicar imediatamente às 
autoridades sanitárias locais;
Acomodando o acolhido em quarto individual e banheiro 
separado;
Seguir de forma rigorosa as orientações da Saúde;
Orientar o acolhido sobre as limitações de uso dos espaços 
comuns e a importância de utilizar máscara;
Destinar profissionais exclusivos para a limpeza e cuidados 
do acolhido;

11
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Lavar separadamente roupas/lençóis e separar objetos de 
uso pessoal.
Separar locais específicos para atendimento de cada 
situação de risco;
Quarentena de 14 dias aos novos acolhidos, aos acolhidos 
com suspeita de contaminação e aos acolhidos com 
confirmação de contaminação.
Os profissionais do serviço devem manter contato 
com o acolhido em isolamento, sempre utilizando EPI. 
É importante que a pessoa acolhida saiba que seu 
isolamento é temporário e não se trata de punição.
É necessário redobrar atenção aos acolhidos em isolamento, 
sendo necessário planejar atividades que possam ser 
desenvolvidas individualmente e possibilitar contato remoto 
com os demais acolhidos e familiares.

Como fortalecer a proteção às crianças e aos 
adolescentes em ambiente familiar? Por que o 
acolhimento institucional só deve ser feito em último 
caso? (SNAS, 2020):

No contexto da pandemia, a permanência em ambientes 
coletivos como os serviços de acolhimento institucional 
apresenta alto risco de transmissão da Covid-19 - por isso, 
é importante fortalecer a proteção a crianças/adolescentes 
em ambiente familiar e assegurar o acolhimento institucional 
apenas para casos excepcionais. 
Nos casos de violência dentro da família ou outras situações 
graves que exijam medida de acolhimento, é importante 
sempre analisar caso a caso e avaliar as alternativas:

Afastamento do agressor da moradia comum, 
determinado pelo ECA (Art. 130);
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Oferta de espaço seguro para a manutenção da criança 
ou do adolescente sob os cuidados do responsável não 
agressor;
Cuidados pela família extensa ou por profissional da rede 
social com a qual a criança ou o adolescente possua 
vínculos.

Quais são as medidas para abreviar a permanência 
nos serviços de acolhimento institucional durante o 
período da pandemia? (SNAS, 2020):

Analisar caso a caso e avaliar as seguintes alternativas:
Avaliar a situação do acolhido e das reais possibilidades 
de retorno à família de origem, nuclear ou extensa;
Priorizar a concessão de guarda provisória a 
pretendentes previamente habilitados para adoção.

Como fazer o acolhimento em famílias acolhedoras 
durante a pandemia? (SNAS, 2020):

Devido ao alto risco de transmissão da Covid-19 e ambiente 
institucional, recomenda-se que se analise localmente a 
ampliação do acolhimento em famílias acolhedora;
Priorizar a inclusão em famílias acolhedoras de crianças e 
adolescentes pertencentes ao grupo de risco;
Avaliar se as famílias acolhedoras cadastradas podem 
acolher durante a pandemia mais de uma criança ou 
adolescente ao mesmo tempo, mesmo quando não se tratar 
de irmãos.
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Profissionais que trabalham nas unidades podem 
acolher crianças e adolescentes na sua residência, em 
caráter excepcional? (SNAS, 2020):

Sim, a criança/adolescente pode ser acolhida na residência 
de cuidadores diretos, de outros profissionais do serviço 
ou de padrinhos afetivos, quando houver condições 
suficientes, após decisão judicial autorizando a medida.

Como reorganizar os serviços de acolhimento 
institucional durante a pandemia? (SNAS, 2020):

Se necessário, os serviços de acolhimento institucional 
devem ser reorganizados para diminuir os riscos de 
transmissão, garantindo a continuidade da oferta sem 
descuidar da segurança dos acolhidos e dos profissionais;
Muitas vezes, reduzir a concentração de acolhidos é a 
principal medida de reorganização da unidade, o que pode 
ser feito de duas formas:

Organização emergencial de novas unidades de 
acolhimento com no máximo dez acolhidos;
Setorização: divisão em subgrupos dentro da mesma 
unidade de acolhimento.

Como proteger os trabalhadores que atuam nos 
serviços de acolhimento durante a pandemia? (SNAS, 
2020):

Planejar medidas de segurança no trabalho e prevenção do 
adoecimento dos trabalhadores do SUAS, inclusive com 
atenção ao estado psicológico do profissional;
Adotar práticas higiênicas mais rigorosas na entrada 
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no serviço, no decorrer do expediente e no retorno à 
residência;
O profissional deve afastar-se imediatamente das atividades 
na unidade, caso apresente sintomas relacionados à 
contaminação pela Covid-19 (febre associada à falta de ar, 
tosse ou dor de garganta), e realizar isolamento domiciliar 
por 14 dias. Conforme a gravidade dos sintomas, procurar 
atendimento de saúde.

A Nota Técnica nº 11/2020 apresenta demais recomendações 
e orientações referentes ao perfil de crianças e adolescentes 
considerados grupo de risco, ao acompanhamento de crianças 
acolhidas em ambiente familiar e o acolhimento de crianças 
em situação de rua, medidas de diminuição de riscos de 
contaminação dentro das instituições, bem como relacionadas 
a possíveis situações de mudança de local da instituição de 
acolhimento e medidas acerca da diminuição do estresse de 
acolhidos durante tal período. Para conhecer a Nota Técnica 
nº11/2020 completa, disponibilizada pela SNAS (2020), acesse:

<https://static.fecam.net.br/uploads/1670/arquivos/1769604_
informativo_SNAS_Nota_Tecnica_Acolhimento_Criancas_
Adolescentes_Portaria59_2020.pdf>.
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