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Esta Cartilha foi concebida com o objetivo de sen-
sibilizar e instrumentalizar gestores e profissionais 
de diferentes áreas que trabalham com situações de 
violência sexual, notadamente o abuso e a exploração 
sexual comercial contra crianças e adolescentes, para 
intervenções mais qualificadas, integradas e eficazes.

Elaborada, inicialmente, pelo UNICEF1, em parce-
ria com a então Secretaria da Ação Social do Governo 
do Estado do Ceará2/ PROARES3-BID4, ABBEM5 POM-
MAR6/Partners/ USAID7 e a Universidade Estadual do 
Ceará, este instrumento deu sequência à publicação 
das Pesquisas sobre Exploração Sexual Comercial e 
Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes no Es-
tado do Ceará. 

 A reedição em 2010 dessa Cartilha, realizada com 
apoio do Banco do Nordeste e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA8, 
se propõe a responder às principais lacunas e indaga-
ções presentes na prática cotidiana das organizações 
que lidam com as situações de violência, incluindo, 
também, alguns subsídios para o seu enfrentamento. 

É importante que as informações nela contidas se-
jam compartilhadas com familiares, vizinhos, colegas 
e amigos e, principalmente, que a denúncia seja efeti-
vada sempre que alguém tiver conhecimento de casos 
de violência sexual praticada contra crianças e adoles-
centes.

 A Cartilha busca prover informações conceituais 
e metodológicas que possibilitem uma melhor com-
preensão e aprofundamento das idéias que permeiam 
o tema e recomendações quanto à forma de aborda-
gem em seus diferentes aspectos: psicológico, social, 

educacional, legal e de saúde, dentre outros, que apontam para a importância 
de assegurar uma articulação efetiva, multidisciplinar e intersetorial, nos aten-
dimentos das situações identificadas.

Como forma de melhor contribuir para a redução dessas ações danosas, 
são apresentados alguns procedimentos que devem ser adotados quando uma 
pessoa se depara com uma situação de violência sexual: a quem recorrer, que 
instituições procurar, que encaminhamentos seguir, como denunciar.

Espera-se que este material não se transforme em um manual de regras do 
comportamento humano em relação à violência sexual, mas, principalmente, 
em um referencial contendo um conjunto de informações a serem utilizadas 
pelos operadores de programas e serviços voltados ao atendimento de crian-
ças e adolescentes violados em seus direitos, caso necessário. 

A expectativa do UNICEF, bem como de seus parceiros, é de que essa publi-
cação e as discussões dela decorrentes possam fazer emergir novas formas de 
pensar ou novos questionamentos em cada participante da Rede de Enfrenta-
mento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado do Ceará. 
Pretende-se, ainda, sensibilizar e mobilizar pessoas e instituições para que 
cada vez mais se engajem nas ações de enfrentamento desse grave fenômeno. 

Ana Márcia Diógenes
Coordenadora do Escritório do UNICEF

para o Ceará, Piauí  e Rio Grande do Norte

1Fundo das Nações Unidas para Infância
2Atual Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/STDS
3Programa de Apoio às Reformas Sociais
4Banco Interamericano do Desenvolvimento
5Associação Batista Beneficente e Missionária
6Prevenção Orientada a Meninos e Meninas em Risco, executado pela Partners of the 
Américas, no período de 1994-2004.
7Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
8Decorrente de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Fortaleza

Apresentação
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comu-
nitárias, além de colocá-los a salva de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão. (art.227, da Constituição Brasileira) 

A violência é um fenômeno social mundial consid-
erado um problema de saúde pública que perpassa as 
diferentes classes sociais, culturas, relações de gênero, 
raça e etnia. O modelo machista e patriarcal estabe-
lecido na sociedade brasileira favorece tanto as práti-
cas do abuso como da exploração sexual contra cri-
anças e adolescentes. Essa inaceitável prática decorre, 
via de regra, das relações de poder que se articulam 
pela dominação política, cultural e econômica do adulto 
sobre a criança, de quem tem mais sobre quem tem 
menos, das maiorias sobre as minorias, do masculino 
sobre o feminino, promovendo, de forma perversa, a 
violação dos direitos humanos.

Apesar de o tema da violência ter saído do âmbito 
privado e ocupado espaço na pauta de discussão da 
sociedade civil e do governo, ainda não foi possível a 
superação deste agravo, responsável por sequelas tan-
to físicas como emocionais, muitas vezes impercep-
tíveis em nossas crianças e adolescentes. 

A partir da década de 1990, com a elabo-
ração e aprovação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA9, o Brasil passa a 
ter uma legislação específica e moderna que 
reconhece os direitos de crianças e adoles-
centes, que deixam de ser objetos de tutela 
e de submissão e passam a ser considerados 
sujeitos de direito. Evidencia-se, então, que 
enfrentar a violência sexual depende da mo-
bilização da sociedade, do envolvimento da 
família e do interesse e da firmeza do poder 
público na implementação de políticas públi-
cas de prevenção e de proteção efetiva de 
crianças e adolescentes.

          
Decorridos 20 anos de implementação 

do E C A constata-se, não sem lamentar, um 
aumento dos casos de violência sexual e da 
demanda visivelmente crescente de encamin-
hamentos às instituições para um atendimen-
to digno das vítimas. Neste sentido, torna-
se imprescindível compreender o fenômeno, 
reconhecer a sua existência, sensibilizar e 
capacitar os profissionais, desenvolver pro-
gramas de prevenção e assistência adequa-
dos a essa realidade e trabalhar em rede, de 
forma articulada e integrada. Trabalhar nessa 
perspectiva é impedir que crianças e adoles-
centes continuem sendo sexualmente explo-
rados e/ou abusados para que possam exercer 
a sua sexualidade de forma segura, protegida 
e saudável. 

 9Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

O porquê 
da cartilha
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Conhecendo o 

cenário
Conhecer o cenário também é im-

portante para o enfrentamento dessa 
problemática. O Estado do Ceará já 
dispõe de pesquisas temáticas, a ex-
emplo da “Pesquisa sobre Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Ado-
lescentes no Estado do Ceará” e da 
“Pesquisa sobre Abuso Sexual de Cri-
anças e Adolescentes no Estado do 
Ceará”, realizadas em 2003 pela Uni-
versidade Estadual do Ceará – UECE/
IEPRO10, com apoio do UNICEF e do 
POMMAR/Partners/ USAID.           

           
Em dezembro de 2008, foi lançado 

o livro “Os Sete Sentimentos Capi-
tais”11  pela Coordenadoria da Criança 
e do Adolescente/Funci, que desde 
2009 integra a Secretaria de Direitos 

Humanos de Fortaleza. Trata-se de 
uma pesquisa com 328 meni-
nos e meninas envolvidos em 

redes de exploração sexual co-
mercial em Fortaleza.  

A Pesquisa sobre Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes no Estado do Ceará, 

realizada em 18 municípios, evidenciou que 89,4% dos 
(as) entrevistados (as) pertencem ao sexo feminino, 
78,5% situam-se na faixa etária de 15 a 18 anos de 
idade, 50,3% das famílias tem renda mensal de até 1 
(um) salário mínimo e 77,3% possuem ensino médio in-
completo. 

A Pesquisa sobre Abuso Sexual, aplicada em 22 
municípios cearenses, revelou que, dos 93 entrevis-
tados na faixa etária de até 12 anos, 46,3% têm de 
10 a 11 anos e 82,8% são do sexo feminino. A maio-
ria das crianças pesquisadas mora com os pais, inclu-
sive em diferentes arranjos familiares, representando 
79,6% dos (as) pesquisados (as). Entre os adolescentes 
abusados, 93,8% são do sexo feminino, ocorrendo o 
abuso com mais freqüência na faixa etária de 12 a 14 
anos (52,8%). Quanto à renda familiar, 80,8% recebem 
até 03 (três) salários mínimos/mês.

No que se refere aos abusadores, a maioria deles 
pertence à família nuclear, representando 39% (sem 
considerar neste cômputo tios, primos e outros par-
entes, o que totalizaria 50,8%). A pesquisa mostrou, 
ainda, que 100% dos abusadores das crianças e ado-
lescentes pesquisados são do sexo masculino.

Os dados das pesquisas sobre a exploração sexual e 
o abuso sexual confirmam a violência sexual como uma 
questão de gênero, sendo a menina o principal alvo dos 
agressores. Demonstram, ainda, que a situação de ex-
trema pobreza das famílias e a falta de atrativos da 

10Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos
11Pesquisa coordenada pela Profª Glória Diógenes, atual titular da Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza
12O Serviço Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescente é um serviço público que recebe, 
encaminha e monitora denúncias de violência contra crianças e adolescentes recebidas de todos os estados brasileiros. O DDN 100 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), em parceria com a Petrobras e o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre 
Crianças e Adolescentes (Cecria).
13Os demais municípios citados são: Salvador (1º); e na sequencia Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, Porto Alegre, 
São Luís, Cuiabá e Natal.

escola para manter o aluno estudando são condições 
propiciadoras para a ocorrência do abuso e constatam, 
como dado preocupante, que a idade das vítimas en-
contra-se em decréscimo, reafirmando, assim, a situa-
ção de alta vulnerabilidade social e pessoal dos sujeitos 
desses estudos.

  
A Pesquisa “Os Sete Sentimentos Capitais”, mostra 

que, ao contrário do que comumente se pensa, as co-
munidades são os locais de maior incidência das vio-
lações de direitos relacionadas aos crimes sexuais. Os 
dados sobre o perfil do explorador, por exemplo, com-
provam essa realidade. A exploração sexual nas ruas é 
praticada prioritariamente por moradores locais, com 
54,9% do total. Em segundo lugar, aparecem os tur-
istas estrangeiros com 24,4% de indicações. Na lista 
de principais exploradores configuram ainda o turista 
brasileiro, com 12,5%, e o caminhoneiro, com 2.4% das 
ocorrências. Dentre 328 entrevistados, 55,8% relatam 
já ter presenciado violência em casa. Desse total, 45% 
disseram já ter sofrido violência doméstica. 

Dados disponibilizados pelo Disque Denúncia Nacio-
nal - DDN-10012 indicam que no período de maio de 
2003 a março de 2010 foram recebidas e encamin-
hadas 6.957 denúncias de violências cometidas contra 
crianças e adolescentes. Com esse número, o Ceará 
ocupa o 8º lugar no ranking brasileiro. O DDN-100 
aponta, ainda, que em 2009, dentre dez municípios 
brasileiros13, a cidade de Fortaleza ocupa a 2ª posição 
com 213 registros de casos de exploração sexual.
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     Esta Cartilha foi elaborada com a intenção de in-
strumentalizar educadores sociais, professores, profis-
sionais de saúde e a comunidade em geral, ajudando-os 
a compreender como a violência se expressa na nossa 
sociedade: O que é? Quais os tipos? Como e por que 
acontece? Como pode ser evitada? Por que as crianças 
e os adolescentes são as maiores vítimas? A violên-
cia é mais frequente com meninos ou meninas? O que 
pode ocorrer depois que uma criança ou adolescente é 
violentado (a)? Por que nem sempre as pessoas denun-
ciam? Quem é e como se comporta o agressor? Como 
podemos ajudar?

A Cartilha mostra ainda de que forma a legislação 
brasileira protege os direitos de crianças e adolescen-
tes e responsabiliza os autores de crimes sexuais.

A violência contra crianças e adolescentes tem car-
acterísticas peculiares. É um fenômeno que, pela sua 
complexidade e difícil diagnóstico, requer uma aborda-
gem diferenciada e qualificada para melhor direcionar 
a atenção à vítima de abuso ou de exploração sexual.

Assim sendo, esta Cartilha aponta também como 
as ações articuladas em redes e fóruns desenvolvidas 
com as diferentes esferas governamentais podem tor-
nar-se um imperativo para a construção de uma nova 
cultura de proteção onde essa questão esteja dentro 
da dimensão de direito e cidadania, garantindo que cri-
anças e adolescentes tenham uma vida saudável e feliz.

A desinformação tem contribuído, muitas vezes, 
para aumentar o quadro de violências contra crianças 
e adolescentes. Por isso é fundamental que todos os 
profissionais que lidam com essas situações sejam 
capacitados e conhecedores das diferentes formas de 
ajudar uma criança vítima de violência sexual, deixan-
do-a confiante e fortalecida para falar sobre o assunto 
e buscar superação das seqüelas físicas e emocionais.

Atender vítimas de abuso e/ou exploração sexual 
não é uma tarefa simples. Se o(a) profissional não es-
tiver bem seguro(a) para realizar esse atendimento, 
acolher a vítima já é um bom começo, mas deve es-
tar consciente de que também tem que buscar institu-
ições que integram a rede de retaguarda. É importante 
não só procurar ajudar, mas também denunciar o caso 
o mais rápido possível. 

 
Repasse as informações contidas nesta Cartilha 

para outros profissionais, familiares, vizinhos, colegas 
e amigos e, principalmente, denuncie sempre que tiver 
conhecimento de casos de violência praticada contra 
crianças e adolescentes.

A que se 
destina

Disque 
100!!!

Acione o Conselho 
Tutelar da 

sua cidade!!!
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O QUE É VIOLÊNCIA DOMÉSTICA? 
É todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou 
responsáveis contra crianças e ou adolescentes que, 
sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de na-
tureza física, sexual e ou psicológica, implica de um 
lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do 
adulto. De outro, leva a coisificação da infância, isto é, 
a uma negação do direito que crianças e adolescen-
tes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas 
em condição peculiar de desenvolvimento. (Azevedo e 
Guerra – 1998). 

O QUE É VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA?
Essa não deixa marcas no corpo, mas é perversa tan-
to quanto a violência física, porque deixa marcas na 
emoção, diminuindo a auto-estima, provocando culpas 
e medos e pode precisar de muito tempo para a pessoa 
violentada se livrar dos efeitos. Qualquer tipo de violên-
cia é freqüentemente, se não sempre, acompanhada de 
violência psicológica. Ex: rejeição, ofensas, ameaças etc
.
O QUE É VIOLÊNCIA FÍSICA?
É o uso da força ou atos de omissão praticados por adultos, 
com objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. 

O QUE É NEGLIGÊNCIA?   
Essa forma de violência configura-se quando os pais ou 
responsáveis e o Estado falham em termos de prover as 

necessidades físicas, de saúde, educacionais, higiênicas 
e /ou emocionais da criança ou do adolescente;

O QUE É VIOLÊNCIA SEXUAL?
É um fenômeno social que envolve qualquer situação 
de jogo, ato ou relação sexual, homo ou heterossexual, 
envolvendo uma pessoa mais velha e uma criança ou 
adolescente. Ela se expressa por meio da exploração e/
ou abuso sexual. (Fórum Cearense de Enfrentamento da 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 2002)

O QUE É ABUSO SEXUAL?
É a utilização sexual da criança ou adolescente em 
uma relação de poder desigual, geralmente por pessoas 
muito próximas, podendo ser ou não da família, e que 
se aproveitam dessa relação de poder e de confiança 
sobre o menino ou menina para satisfazer seus desejos 
sexuais. Pode ocorrer com ou sem violência física, mas 
a violência psicológica está sempre presente.

O QUE É EXPLORAÇÃO SEXUAL?
É a utilização sexual de crianças e adolescentes com 
fins comerciais e de lucro. Acontece quando meninos e 
meninas são induzidos a manter relações sexuais com 
adultos ou adolescentes mais velhos, ou quando são 
usados para a produção de material pornográfico ou 
levados para outras cidades, estados ou países com 
propósitos sexuais. 

O QUE É TURISMO SEXUAL?  
É uma modalidade de exploração sexual praticada por 
pessoas que levam visitantes para um destino turístico, 
oferecendo-lhes relações sexuais com crianças e ado-
lescentes, com a cumplicidade - por ação ou omissão 
– de agências de viagem, guias turísticos, hotéis, bares, 
restaurantes, etc.

O QUE É TRÁFICO PARA 
FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL? 
É uma prática criminosa que promove a saída ou en-
trada, do território nacional, estadual ou municipal de 

crianças/ adolescentes para inseri-las no mercado do 
sexo. 

O QUE É PORNOGRAFIA INFANTIL? 
É a utilização de crianças ou de adolescentes para 
produção, reprodução, venda, exposição, distribuição, 
comercialização, publicação ou divulgação de materiais 
pornográficos (fotografia; vídeo; desenho; filme, etc.), 
ou ainda imagens contendo sexo explícito ou pornográ-
fico envolvendo criança ou adolescente. 

O QUE É PEDOFILIA?
É uma  perversão sexual, na qual a atração sexual de 
um indivíduo adulto está dirigida primariamente para 
crianças pré-púberes ou não. A pedofilia é classificada 
pela Organização Mundial de Saúde como uma desor-
dem mental e de personalidade do adulto, e também 
como um desvio sexual, portanto, uma doença. O com-
portamento pedófilo é mais comum no sexo masculino. 
É importante saber que nem todo abusador sexual é 
pedófilo!
Tanto o ABUSO como a EXPLORAÇÃO SEXUAL são atos 
de violência contra crianças e adolescentes, e, portanto, 
são também atos de transgressão aos Direitos Huma-
nos e ao desenvolvimento da sexualidade saudável.

Falando dos 
conceitos

RECOMENDAÇÃO
Nunca utilize a expressão 
“Prostituição Infantil”. É 

importante compreender 
que crianças e adolescentes 
não se prostituem, mas são 
prostituídas ou exploradas 

sexualmente.
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O complô do silêncio é muito freqüente. As vítimas 
ficam sem denunciar, muitas vezes por achar que 
não serão acreditadas ou por medo, pois a prática 
da ameaça é comum por parte do abusador ou 
do explorador sexual. O baixo índice de denúncia 
por parte dos profissionais e da comunidade em 
geral está quase sempre relacionado ao medo 
de se envolverem com o caso. Deve-se evitar 
essa atitude, pois a subnotificação14 promove 
a perpetuação do ciclo da violência, além de 
constituir uma grave omissão. 

14Geralmente ocorre por omissão da denúncia, especialmente por parte de parentes e profissionais, não contabilizando nas estatísticas 
oficiais situações de abuso e exploração sexual ocorridos.

casos de exploração sexual, é maior o número de ho-
mens explorando meninas, embora os meninos tam-
bém sejam explorados sexualmente. 

Como perceber os sinais de alerta? 
A mudança repentina de comportamento pode indicar 
se uma criança ou adolescente está vivendo em situa-
ção de violência. Os sinais físicos são mais fáceis de 
perceber do que os emocionais. Sinais isolados podem 
não ter significado, mas é preciso ficar muito atento 
(a). A família, a escola e a comunidade têm um papel 
muito importante na observação dessas alterações, 
listadas a seguir: 

Indicadores físicos
lRoupas rasgadas ou com manchas de sangue
lHemorragia vaginal ou retal
lSecreção vaginal ou peniana
lInfecção urinária
lDificuldade para caminhar
lGravidez precoce
lQueixas constantes de gastrite e dor pélvica
lHematomas, edemas e escoriações na região genital 
e mamária
lInfecções/doenças sexualmente transmissíveis

Indicadores comportamentais  
da criança/adolescente
lMudança brusca de comportamento e humor (não 
querer comer, comer demais, apatia, agressividade)
lSono perturbado, pesadelos freqüentes, suores, 
agitação noturna
lMasturbação visível e continuada
lTimidez em excesso

POR QUE NEM SEMPRE AS 
PESSOAS DENUNCIAM?

Onde a violência 
pode ocorrer?
No âmbito familiar, sendo chamada 
de violência doméstica ou intra-
familiar; ou fora dela – violência 
extrafamiliar -, quando não existe 
relação de confiança ou de con-
sangüinidade. A violência intrafa-
miliar mais comum é a aquela que 
ocorre em famílias onde o afeto 
é erotizado, estimulando atitudes 
danosas que podem levar ao inces-
to. Nestas famílias a autoridade do 
pai é incontestável e as crianças e 
adolescentes são tratados como 
objeto sexual do poder masculino, 
o que resulta em uma comunica-
ção fechada, estabelecendo-se um 
complô do silêncio e de total cum-
plicidade com a situação.

A violência é mais frequente 
com meninos ou com meninas?
Pode acontecer tanto com meni-
nos quanto com meninas. No en-
tanto, as estatísticas existentes 
demonstram que as vítimas são 
de preferência do sexo feminino e 
os agressores, do sexo masculino. 
Na violência doméstica, o tipo mais 
freqüente é o incesto pai-filha. Nos 

Algumas questões 

básicas
lTristeza ou choro sem razão aparente
lMedo de ficar sozinho (a) com alguém ou em algum 
lugar
lBaixa auto-estima, estado de alerta constante, 
dificuldades de concentração, fuga da realidade.
lInteresse precoce por brincadeiras sexuais e/ou 
erotizadas
lConduta sedutora
lRelatos de agressões sexuais
lDificuldade em adaptar-se à escola
lAversão ao contato físico
lComportamento incompatível com a idade (regressões)
lEnvolvimento com drogas
lAutoflagelação, culpabilização
lFuga de casa
lDepressão crônica
lTentativa de suicídio
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O agressor pode ser homem ou mulher. No en-
tanto, as pesquisas e as estatísticas ressaltam a 
existência de um número significativamente maior 
de homens que violentam crianças e adolescentes. 
Quem abusa ou explora geralmente não se recon-
hece portador de atitudes violentas. Na exploração 
sexual, o violador geralmente é desconhecido, do 
sexo masculino, tem um poder econômico superior 
ao da vítima e tende a não repetir o ato com a mes-
ma vítima. Já nos casos de abuso sexual, o abusador 
é uma pessoa conhecida, o que amplia as chances 
de repetição da situação, estabelecendo o chamado 
ciclo da violência. Por se tratar de uma ação repeti-
da pelo mesmo agressor, alguns indicadores podem 
sinalizar um comportamento denunciante. É ne-
cessário estar atento nas seguintes situações: 

Indicadores comportamentais dos pais ou 
responsáveis quando são os abusadores
lExcesso de proteção ou zelo pela criança/
adolescente
lRelação conjugal instável e conturbada
lEstímulo à criança/adolescente para práticas 
sexuais
lIndução/favorecimento da criança/adolescente à 
exploração sexual comercial
lComportamento sedutor, insinuante
lAusência do lar
lDependência de drogas/álcool
lAntecedência de violência (física, sexual, 
psicológica) na infância
lDemora em prestar socorro e postura 
contraditória na prestação das informações

COMO PODEMOS AJUDAR?
Quando uma criança ou adolescente é violentado 

(a) sexualmente, sua emoção fica muito abalada, pas-
sando a desconfiar de todos, culpando-se e isolando-
se socialmente. Neste momento, é importante acolhi-
mento e denunciar o caso. (Art. 13, do E C A).

 A seguir, listamos algumas recomendações que 
todo profissional precisa considerar, nos casos de vio-
lência sexual.

Acreditar e validar a história da vítima 
É importante valorizar a revelação da criança ou 
adolescente vítima de violência sexual, respeitar o 
seu direito de ser ouvido, de ter sua palavra validada, 
sem exposições a constrangimentos. A história da 
criança/adolescente, o seu discurso, pode trazer 
muitas contribuições para uma melhor compreensão 
do caso e para o estudo do fenômeno da violência 
sexual.

Respeitar a confidencialidade
O caso de violência sexual denunciado só diz 
respeito à vítima e à equipe de atendimento. O 
profissional deve, eticamente, zelar e respeitar as 
informações repassadas, evitando a socialização do 
caso e deixando claro, para a vítima ou denunciante, 
o respeito ao sigilo profissional. Os processos 
relacionados aos crimes de natureza correm em 
segredo de justiça.

Não culpar a vítima
Nos casos de violência sexual praticada contra 
crianças e adolescentes, estes nunca devem ser 
considerados culpados; o agressor sexual tem 
sempre inteira responsabilidade pelos atos praticados 
e deve ser punido, na forma da lei. A criança e 
adolescente não “consentem”, cabe ao adulto 
a tarefa de estabelecer limites e tratá-los com 
respeito e dignidade.

QUEM É E COMO  
SE COMPORTA O AGRESSOR?

Respeitar o momento da vítima
Escute com muita atenção e respeito a criança ou 
adolescente e não peça, desnecessariamente, para 
repetir o que aconteceu. A repetição causa sofrimento 
e possível revitimização. 

Ajudar a estabelecer um  
plano a curto e médio prazos
A criança ou adolescente abusado (a) ou explorado 
(a) sexualmente se encontra emocionalmente frágil, 
desconfiando de tudo e de todos, sem expectativas 
de futuro, precisando de muito apoio. Torna-
se importante traçar um plano individual para o 
acompanhamento do caso nos dias subseqüentes e 
enfatizar uma discussão sobre seu projeto de vida.

Promover o acesso à rede de serviços
É importante que os profissionais notifiquem todos 
os casos para o Conselho Tutelar e conheçam a rede 
de retaguarda para orientar os encaminhamentos 
para que a vítima receba a devida assistência (médica, 
social, psicológica, inserção familiar e comunitária, 
inserção socioprodutiva) e para as instâncias 
de responsabilização - jurídica e policial, quando 
necessário. A ordem de prioridade e o fluxo para o 
encaminhamento dependem do momento em que 
se presta o atendimento e das condições em 
que a vítima chega ao serviço. Quando o abuso 
sexual apresenta lesão corporal, o Conselho 
Tutelar deve encaminhar a vítima para a 
delegacia mais próxima do lugar da violação, 
de preferência uma delegacia especializada, 
para registro do Boletim de Ocorrência (BO) e 
expedição ou requisição de exame de corpo de 
delito. Em seguida, a vítima deve ser atendida 
por um médico legista, no Instituto Médico 
Legal/IML. Recomenda-se, ainda, um atendimento 
imediato por parte dos profissionais da área de saúde, 
além de encaminhamento para os serviços de apoio 
psicológico ou psiquiátrico.

Garantir que crianças e adolescentes 
tenham prioridade de atendimento, em 

qualquer situação, compreende: 
lPrimazia de receber proteção e socorro 

em quaisquer circunstâncias;
lPrecedência de atendimento nos 

serviços públicos ou de relevância pública;
lPreferência na formulação e na execução 

das políticas sociais públicas;
lDestinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude 

(Art. 4º, Parágrafo único/ECA). 
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A Constituição Brasileira, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e as Cartas 
de Compromisso assinadas pelo Brasil 

definem que nenhuma criança ou adolescente 
poderá sofrer violência ou exploração e que 
devem receber proteção absoluta por parte da 
família, da sociedade e do Estado.

O Código Penal também traz em sua base 
conceitual artigos específicos sobre crimes 
cometidos contra crianças e adolescentes, 
tipificando-os e estabelecendo o período de 
reclusão para quem comete crimes sexuais. A 
partir de 2009 houve uma mudança substancial 
no Código Penal vigente, por meio da Lei nº 
12.015, de 07/08/2009, que possibilitou uma 
maior sintonia com as disposições contidas mo 
Estatuto da Criança e do Adolescente. O bem 
jurídico tutelado passa a ser a dignidade sexual 
e não mais os costumes.

O que diz a
Legislação

O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Parágrafo 4º A lei punirá severamente o abuso, a 
violência e a exploração da criança e do adolescente.
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O QUE DIZ O CÓDIGO PENAL
(A PARTIR DA LEI Nº 12.015, de 07/08/2009)

Estupro:
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:  
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  
§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de 
natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) 
ou maior de 14 (catorze) anos:   

Pena - reclusão, de 8 a 12 anos.  
§ 2o  Se da conduta resulta morte:  
Pena - reclusão, de 12 a 30 anos.
(A partir dessa lei, houve uma unificação dos tipos 
penais estupro (art. 213) e atentado violento ao pudor 
(art. 214). 

Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos 
a satisfazer a lascívia de outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa  
Para Fim de Prostituição ou Outra Forma  
de Exploração Sexual
Favorecimento da prostituição ou outra forma de 
exploração sexual  

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou 
outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir 
ou dificultar que alguém a abandone:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

§ 1o  Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, 
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder Público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.

Art. 5º 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.

Art. 13 Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus tratos contra crianças ou adolescentes serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar 
da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais.
Parágrafo único15  -  As gestantes ou mães que 
manifestem interesse em entregar seus filhos para 
adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à 
Justiça da Infância e da Juventude. (Dispositivo 
acrescido pela Lei nº 12010/2009) 

Art. 17 O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e mora da 
criança e do adolescente, abrangendo a preservação 
da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 
idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18 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.

O QUE DIZ O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(ECA) – LEI 8069/90

15Esse parágrafo foi inserido  pela Lei nº 12.010/2009

Art. 70 É dever de todos prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente.

Art. 98 As medidas de proteção à criança e ao 
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado;
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável;
III – em razão de sua conduta.

Art. 101  Verificada qualquer das hipóteses previstas 
no art. 98, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento aos pais ou responsável, 
mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento 
temporários;
III – matrícula e freqüência obrigatórias em 
estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial 
de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
 V – requisição de tratamento médico, psicológico 
ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial;
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;
VII - acolhimento institucional16; 
VIII - inclusão em programa de acolhimento 
familiar; 
IX - colocação em família substituta. 

Art. 129 São medidas aplicáveis aos pais ou 
responsável:

I – encaminhamento a programa oficial ou 

16Os incisos: VI; VII e VIII  foram acrescidos pela Lei nº 12.010/2009

comunitário de proteção à família;
II – inclusão em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;
III – encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico;
IV – encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação;
V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e 
acompanhar sua freqüência e aproveitamento 
escolar;
VI – obrigação de encaminhar a criança ou 
adolescente o tratamento especializado;
VII – advertência;
VIII – perda da guarda;
IX – destituição da tutela;
X – suspensão ou destituição do poder familiar.

Art. 130 Verificada a hipótese de maus-tratos, 
opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou 
responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, 
como medida cautelar, o afastamento do agressor da 
moradia comum.

Art. 131 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.

Art. 136 São atribuições do Conselho Tutelar:

I – atender as crianças e adolescentes nas 
hipóteses previstos nos artigos 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:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 

irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador da vítima, ou 
se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de 
cuidado, proteção ou vigilância: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos
Curador ou pessoa a que esteja confiada para fins 
de educação, de tratamento ou guarda. A pena é de 
reclusão, de 2 a 5 anos.

Casa de Prostituição 

Art. 229. Manter, por conta própria ou de 
terceiro, estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou 
mediação direta do proprietário ou gerente:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
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A partir da Lei nº 12.015, de 
07/08/2009 os crimes sexuais 

passam a ser de ação 
penal pública (condicionada à 
representação ou incondicionada, 
considerando a idade da vítima) e 
não mais de ação penal privada.  

Essa é uma mudança significativa  
no campo da proteção dos  

direitos de crianças e adolescentes 
no Brasil
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17Dispositivo com nova redação dada pela Lei nº 12.010/2009, 
incluído um parágrafo único.

Omitir a 
denúncia 
é crime!

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, entre as previstas no artigo 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 aos direitos da criança e do adolescente;

X – representar, em nome da pessoa e da família, 
contra a violação dos direitos previstos no art. 220, 
parágrafo 3º, inciso II, da Constituição Federal; 
XI17 - representar ao Ministério Público para efeito das 
ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança 
ou do adolescente junto à família natural. 

Parágrafo único.  Se, no exercício de suas 
atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário 
o afastamento do convívio familiar, comunicará 
incontinenti o fato ao Ministério Público, 
prestando-lhe informações sobre os motivos de 
tal entendimento e as providências tomadas para a 
orientação, o apoio e a promoção social da família. 

Art. 137 As decisões do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas pela autoridade judiciária a 
pedido de quem tenha legítimo interesse.

Art. 245 Deixar o médico, professor ou responsável 
por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar 
à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança ou adolescente.
 Pena - multa de 3 a 20 salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

Art. 262 Enquanto não instalados os Conselhos 
Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão 
exercidas pela autoridade judiciária.

18Centro de Referencia Especializado da Assistência Social

É um dever de todo cidadão denunciar ao tomar conhecimento de 
qualquer tipo de violação de direitos de crianças e adolescentes. A denún-
cia pode ser anônima e os encaminhamentos devem ser feitos prefer-
encialmente ao Conselho Tutelar. Outras instâncias que podem acolher 
denúncias: Disque Denúncia 100, Juizado da Infância e da Juventude, 
Ministério Público, CREAS18, Polícias Militar, Civil, Rodoviária ou Federal. 

Omissão da denúncia é crime punido por lei e favorece a 
revitimização. Não faça parte desse crime. Denuncie! 

DISQUE 100!!!

A notificação é um importante instrumento preventivo contra 
a violência constituindo o registro/formalização da denúncia após a con-
statação do fato. No caso de violência praticada contra criança e adoles-
cente NOTIFICAR é um ato obrigatório de conduta dos profissionais 
da saúde e da educação, sendo a omissão passível de responsabilização 
e cobrança de multa. (Art. 13 e 245 – ECA). Estes profissionais devem 
notificar ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância ou ao Ministério Público.

Embora a notificação não tenha valor de denúncia policial, cum-
prir esse exercício é importante para garantir uma intervenção rápida e 
direcionada do caso. Quando um caso de violência é denunciado ao Con-
selho Tutelar, fica clara a necessidade de ajuda imediata para a vítima, sua 
família e o (a) agressor (a).
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Trilhas da denúncia Trilhas  da notifi cação
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Unidade Escolar Unidade ou 
Serviço de Saúde

IML
Perícia Técnica

Polícia Civil Promotoria da 
Infância e Juventude

JUIZADO DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

IML
Perícia Técnica

Promotoria da 
Infância e Juventude

IML Promotoria da 

CONSELHO 
TUTELAR

Família

Comunidade
Criança e 

adolescente
Organizações 

governamentais e não-
governamentais

Disque 
denúncia

0800-990-500

Polícia Civil

JUIZADO DA 
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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Anexos
Conselhos Tutelares – Segundo o art. 136, do E C A, em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho 

Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 
recondução. Ao Conselho Tutelar compete acolher, denunciar, averiguar, encaminhar e orientar todos os casos de 
violação dos direitos da criança e do adolescente e requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança.

O Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que existir ameaça ou risco ou quando a violência já aconteceu.

Delegacias – Responsáveis pela vigilância, prevenção e proteção das vitimas contra qualquer tipo de violência, 
bem como pela investigação e responsabilização dos agressores.

Defensoria Pública – Presta assistência judiciária gratuita, através de defensor público ou advogado no-
meado.

Varas e Juizados Especializados – Responsáveis pelo acompanhamento e julgamento de casos de violência. 
Existem os seguintes tipos: Vara de Família, Varas da Infância e Juventude e as Varas Criminais e ainda as Varas 
especializadas nas apurações de crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

Ministério Público – O Promotor de Justiça oferece a denúncia e qualifica o crime. Essa autoridade judicial 
promove a preservação dos direitos fundamentais e faz a defesa da ordem jurídica. Solicita o arquivamento do 
inquérito ou devolve o inquérito para a autoridade policial para mais investigações.

Justiça da Infância e da Juventude – Responsável pela aplicação de penalidades administrativas nos casos 
de infração contra norma de proteção à criança e ao adolescente, cabendo-lhe, ainda, aplicar as medidas cabíveis, 
ao conhecer os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar.

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente – Instância de deliberação de políticas públicas e de 
controle das ações na área da infância e da juventude. (art. 88, II, do E C A).

Conselho dos Direitos da Mulher – Órgão de assessoramento na formulação, monitoramento e implemen-
tação de políticas públicas voltadas para a valorização e a promoção da população feminina.

I. Instituições que 
garantem o acolhimento 
e a aplicação das Leis
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II. Rede de referência para 
vítimas de violência sexual

CREAS19 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social: Unidade pública estatal de prestação de 
serviços especializados e continuados a pessoas e famílias com seus direitos violados. Deve articular os serviços 
de média complexidade do SUAS e operar a referência e a contra-referência com a rede de serviços socioassis-
tenciais da Proteção Básica e Especial, com as demais políticas públicas e instituições que compõem o Sistema de 
Garantia de Direitos, bem como com os movimentos sociais. Integrante do SUAS, deve se constituir como pólo de 
referência, coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade, sendo responsável pela 
oferta de serviços de orientação e apoio especializados e continuados de assistência social a pessoas e famílias 
com seus direitos violados, mas sem rompimento de vínculos.

Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (conhe-
cido como Programa Sentinela) - Serviço que compõe a estrutura do CREAS oferecendo um conjunto de procedi-
mentos técnicos especializados para atendimento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes vítimas de 
abuso ou exploração sexual, bem como a seus familiares, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento 
da autoestima e o restabelecimento de seu direito à convivência familiar e comunitária. Todo o trabalho visa pro-
mover a emancipação social das famílias, devolvendo a cidadania a cada um de seus membros.

REDE AQUARELA – Representa uma ação efetiva do poder público do Município de Fortaleza, vinculada à 
Secretaria de Direitos Humanos/Coordenadoria da Criança e do Adolescente, na atuação articulada de seus 
órgãos para qualificação do Sistema de Garantia de Direitos. Essa Rede é formada pelas instituições de atendi-
mento, responsabilização, controle social, participação e produção de conhecimento. Ações da Rede Aquarela: 
Espaço Aquarela/Acolhimento Institucional; Espaço Aquarela/Atendimento Psicossocial; Equipe de Referência 
Aquarela/DECECA20; Disque Direitos da  Criança e do Adolescente - DDCA (08002850880) e Disseminação 
Aquarela/PAIR21.

19FONTE: Norma Operacional Básica (NOB/SUAS). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília. 2005; PNCFC, 2006.
20Delegacia de Combate aos Crimes de Exploração de Crianças e Adolescentes
21Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual no Território Brasileiro, coordenado pela Secretaria dos 
Direitos Humanos da Presidência da República.
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III. Instrumentos 
de apoio disponíveis

Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Cri-
ança e Adolescente – O Plano Estadual de Enfrentamento à Violência 
Sexual Contra Criança e Adolescente, lançado em 10 de abril de 2001, tem 
como referência fundamental o Plano Nacional de Enfrentamento da Vio-
lência Sexual e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo geral 
do Plano é “efetivar o enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes a partir de um conjunto de ações e de intervenções técnico-
políticas e financeiras, que garantam a consolidação de uma política pública 
nesta área a ser implementada de forma compartilhada pelas organizações 
governamentais e não-governamentais”.

Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência contra Crianças e 
Adolescentes – Foi constituído em abril de 2001, por iniciativa de ONGs 
e OGs que historicamente atuam nesta área, objetivando dar continuidade 
às ações do Pacto da Cidade de Fortaleza (1995). Composto atualmente 
por 64 organizações, o Fórum elaborou e o Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente aprovou o Plano Estadual de Enfrentamento à 
Violência contra Crianças e Adolescentes. Ao Fórum compete também pro-
mover o monitoramento da implementação das ações do Plano e o processo 
de mobilização e sensibilização da sociedade sobre o tema.

Protocolo de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Intra-
familiar para a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Elaborado, 
em 2003, pela BEMFAM com apoio do DFID, a partir de ampla discussão 
com gestores e técnicos/as da SESA/Ceará. Destina-se aos profissionais de 
saúde e tem como objetivos auxiliar na identificação de casos de violência 
intrafamiliar, orientando os passos que devem ser seguidos para uma res-
posta efetiva às necessidades de crianças, adolescentes, adultos e idosos 
em situação de violência.

PARA DENÚNCIA EM 
TODO TERRITÓRIO 

NACIONAL 
DE SITUAÇÕES DE 

ABUSO E EXPLORAÇÃO 
SEXUAL COMERCIAL 

INFANTO-JUVENIL

ENTRE NESSA! 
DENUNCIE JÁ 

LIGANDO PARA

100

>>32 >>33



>>34 >>35

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
Rua Pereira Valente, 401 – Aldeota - 3101.1564

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
Rua Guilherme Rocha, 1469 – Centro - 3101.2696

CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER 
Rua Tenente Benévolo, 1055 Meireles - 3101-5104

CONSELHO TUTELAR – I 
Avenida Bezerra de Menezes, 480 - Otávio Bonfim 
0800-2850880 - 3281-2086

CONSELHO TUTELAR – II 
Rua Tereza Cristina, 112 - Bairro Centro
CEP. 60015-140 - 3452-3462 - 3452.6933

CONSELHO TUTELAR – III 
Rua Silveira Filho, 935 - Bairro João XXIII
CEP. 60520-050 - 0800.2802572
3131.1958 - 34881280

CONSELHO TUTELAR – IV 

Rua Peru, 1957 - Bairro Vila Betânia
CEP. 60420-830 - 0800.280014
3469.6662 - 3292.4379.

CONSELHO TUTELAR – V 
Av. B 461 – 1ª Etapa - Bairro Conjunto Ceará
CEP: 60533-600 - 0800-855400
3452-2483

CONSELHO TUTELAR - VI 
Rua Pedro Dantas, 33 - Dias Macedo - 3295-5781 
3295.5794 -  3295.5709

CREAS/REGIONAL - Fortaleza 
Rua Tabelião Fabião, 114 – Presidente Kennedy
08002851409 - 3287.1023

CREAS/ FORTALEZA
Espaço Aquarela - Av. Lineu Machado, 1880 Bairro 
João XXIII - 0800-2802808 - 3488-1277

REDE AQUARELA/COORDENADORIA DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
Cidade da Criança/Parque da Liberdade – Rua Pedro I, 
s/nº - Centro - 3452.2351 - 3105.1316

IV. Instituições de referência
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DELEGACIA DE COMBATE Á EXPLORAÇÃO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES/DECECA  
Rua Tabelião Fabião, 114 – Presidente Kennedy 
3101-2044

DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/DCA 
Rua Tabelião Fabião, 114 – Presidente Kennedy 
3101-2514

DELEGACIA DA MULHER  
Rua: Manuelito Moreira, 12 – Centro -  3101-2495
INSTITUTO MÉDICO LEGAL/IML 
Av. Heráclito Graça, 600 – Centro - 3101-2150

CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE /CEDECA-CE 
Rua Dep. João Lopes, 83. –Centro - 3252.4202

MINISTÉRIO PÚBLICO/ CENTRO DE APOIO 
OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CAOPIJ  
Rua: Barão de Aratanha, 100 - 3 º Andar 
Centro - 3452.4538

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
Rua: Caio Cid, 100 - Conjunto Luciano Cavalcante 
3101-3419

JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
E A VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Rua Desemb. Floriano Benevides, 220 – Água Fria 
3488-6002

COMISSÃO ESPECIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DA OAB - CE 
Avenida Pontes Vieira nº 2666 - Dionísio Torres 
3277.5584 - 3277.2585

COMISSÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ 
Av. Desembargador Moreira, 2807 – Aldeota 
 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS/ CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Rua Thompson Bulcão, 830 - Luciano Cavalcante 
3444-8300

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA/
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ 
Av. Desembargador Moreira, 2807 - Aldeota 
3277-2690 - 3277-2959
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