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APRESENTAÇÃO
Esta Cartilha foi elaborada com o intuito de oferecer informações
sobre o fenômeno da violência sexual praticada contra crianças e
adolescentes e divulgar o trabalho da Rede Abraça-me, responsável pelas
ações de enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil na cidade de
Macapá.
Por meio da difusão destas informações, busca-se aumentar a
eficácia das ações da Rede, diminuindo o índice de falhas nos
atendimentos e encaminhamentos e colaborar para que este atendimento
seja feito de forma adequada, com mínimo prejuízo à saúde das crianças e
adolescentes, visto que já tiveram seus direitos violados.
Como parte da Programação alusiva ao Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio), o
Ministério Público do Estado do Amapá, por meio do Centro de Apoio
Operacional da Infância, Juventude e Educação, busca contribuir
produzindo e reproduzindo o saber em favor da causa infanto-juvenil.
Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação
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VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL
1 - O que é a violência sexual infantojuvenil?
A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer de duas formas:
pelo abuso sexual e pela exploração sexual.
1.1 - Abuso sexual
Consiste na utilização da sexualidade da criança/adolescente para a prática de
ato de natureza sexual. Pode ocorrer sem contato físico ou com contato físico.
Abuso sexual sem contato físico: assédio sexual, abuso sexual verbal,
telefonemas obscenos, exibicionismo, voyeurismo, pornografia.
Abuso sexual com contato físico: carícias inapropriadas, masturbação,
tentativas de relações sexuais, sexo oral, penetração vaginal e anal.
Uma das principais características do abuso sexual é o uso da criança ou
adolescente, indivíduo em formação, para a gratificação sexual de pessoas mais
velhas, em estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado, seja adulto,
adolescente ou criança mais velha. Outra característica do abuso sexual é o uso
do poder (hierárquico, econômico ou afetivo), da diferença de idade e
conhecimento sobre comportamento sexual para agir visando o prazer e a
gratificação própria.
O abuso sexual pode ser intrafamiliar ou extrafamiliar.
Abuso sexual Intrafamiliar
É qualquer relação de caráter sexual entre um adulto e criança/adolescente ou
adolescente e criança, quando existem laços familiares ou de responsabilidade:
pai, mãe, padrasto, avós, tios, primos, irmãos.
Abuso sexual extrafamiliar
É o que ocorre fora do âmbito familiar, sendo na maioria das vezes o abusador
uma pessoa em quem a criança confia. Eventualmente, o autor da agressão pode
ser uma pessoa desconhecida.
1.2 - Exploração sexual infantojuvenil
Consiste na utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais, mediada por
lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca. Pode acontecer na forma de
prostituição, pornografia, tráfico e turismo com motivação sexual.
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2 - Por que é importante agir quando há suspeita ou confirmação de
violência sexual contra crianças e adolescentes?
Porque o desenvolvimento bio-psico-social da criança e
adolescente envolve também o desenvolvimento
saudável da sua sexualidade que se expressa de
diferentes formas conforme sua fase de crescimento. A
violência sexual interrompe este ciclo, afetando a sua
autoestima e sua capacidade de formar vínculos de
amor, de iniciar e manter relacionamento social e de
desenvolver boa relação com o próprio corpo.
3 - Como agir em casos de violência sexual?
Em Macapá, vários órgãos competentes para receber e apurar
notificações de suspeita ou ocorrência de violência sexual atuam
de forma articulada através da Rede Abraça-me.
4- O que é a REDE ABRAÇA-ME?
A Rede Abraça-me é uma rede de enfrentamento ao abuso e exploração sexual
infantojuvenil. Além de ações preventivas, a rede busca agilizar e melhorar o
atendimento a criança e ao adolescente vítima de violência sexual no município
de Macapá, através da articulação e melhoria de serviços, utilizando o
fluxograma de atendimento.
5 - Quem faz parte da REDE ABRAÇA-ME?
A Rede Abraça-me é composta por diversas entidades da sociedade civil e
órgãos governamentais. Dentre estas, algumas possuem a atribuição específica
de funcionar como unidades de referência no atendimento às vitimas de
violência sexual e fazem parte do fluxograma de atendimento.
6 - O que é o fluxograma de atendimento?
O fluxograma é uma seqüência de procedimentos inter-relacionados com
objetivo de orientar o atendimento à vítima e torná-lo mais ágil e eficiente. Cria
uma rotina e identifica as instituições responsáveis por cada tarefa.
Veja o fluxo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas/suspeita de
violência sexual – Macapá (Rede Abraça-me)

6

7 - Qual é a tarefa das unidades de referência que compõem o fluxograma e
como posso localizá-las?
a) Pronto Atendimento Infantil – realiza o atendimento médico emergencial de
meninos e meninas, na faixa etária de 0 a 12 anos.
Endereço: Avenida Machado de Assis, entre as ruas Leopoldo machado e Jovino
Dinoá, 347, Centro. CEP: 68.900-066
Telefone: (96) 3312-1600
b) Hospital da Mulher Mãe Luzia – realiza o atendimento emergencial e
ambulatorial de meninas, a partir de 13 anos.
Endereço: Av. FAB, nº 81 – Bairro: Central – Macapá/AP
CEP: 68.900-073
Telefone: (96) 3225-8700 (Recepção Central)
c) Hospital de Emergências - realiza o atendimento médico emergencial de
meninos, a partir de 13 anos.
Endereço: Rua Hamilton Silva, 139 – Bairro: Central - Macapá/AP
CEP: 68908-130 Telefone: (96) 3312-1650 / 3312-1651
d) Conselho Tutelar (Zona Norte e Zona Sul) – realiza atendimento de crianças
e adolescentes, assim como de seus pais ou responsáveis, aplicando, quando
necessário, as medidas de proteção previstas nos artigos 101 e 129 do Estatuto
da Criança e Adolescente. Acompanha, orienta, encaminha à Delegacia (salvo se
já providenciado pelos interessados) e informa a Promotoria da Infância e
Juventude.
Conselho Tutelar Zona Norte
Endereço: Rua General Rondon, nº 577, Laguinho.
CEP: 68.900-082
Telefone: (96) 9188-1399/8811-6057
Conselho Tutelar Zona Sul
Endereço: Rua Hildemar Maia, 2.444 - Bairro: Buritizal (Entre as Avenidas
Clodovil Coelho e 1º de Maio)- Macapá/AP
CEP: 68902-870
Telefone: (96) 9145-2016/8807-3654
e) Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Crianças e
Adolescentes DERCCA – registra o Boletim de Ocorrência, expede requisição
de exames de corpo de delito, realiza o inquérito policial quando o crime for
atribuído a pessoa maior de idade. Procede o acolhimento psicossocial da vitima
e solicita medidas protetivas, salvo se já providenciadas por outros órgãos.
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Encaminha o inquérito concluso para o Ministério Público.
Endereço: Avenida FAB, 1.849 (altos) - Bairro: Santa Rita- Macapá/AP
CEP: 68900-073
Telefone: (96) 2101-2714
f) Delegacia Especializada na Investigação de Atos Infracionais - DEIAI registra o Boletim de Ocorrência, expede requisição de exames de corpo de
delito, lavra o auto de Infração em flagrante ou instaura o Auto de Investigação
Social (AIS) quando o ato infracional for atribuído a adolescente. Encaminha o
AIS concluso para o Ministério Público.
Endereço: Avenida FAB, 1.849 - Bairro: Santa Rita - Macapá/AP
CEP: 68900-073
Telefone: (96) 2101-2704, 2101-2705, 2101-2707 (sala da Delegada/o) e 21012711 (24h)
g) Ministério Público:
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude: De posse do auto de
apreensão, boletim de ocorrência ou Autos de Investigação Social (AIS), procede
a oitiva do adolescente a quem se atribui a autoria do ato infracional, de seus pais
ou responsáveis, da vítima e testemunhas. Analisa o AIS e adota as medidas
previstas em lei, adequadas ao caso: arquivamento, concessão de remissão ou
representação ao juiz para aplicação de medida sócio-educativa (art. 180 /ECA).
Determina e acompanha a aplicação de medidas protetivas à vitima e demais
providencias cíveis necessárias;
Promotoria Criminal: Atua quando o crime for atribuído a pessoa de maior
idade. Recebe e analisa o Inquérito Policial adotando as medidas previstas em
lei, adequadas ao caso: pedido de arquivamento, diligências ou apresentação de
denuncia. Acompanha a ação penal. Informa a Promotoria da Infância e
Juventude para acompanhamento das medidas protetivas a vitima.
Endereço: Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1.585. Bairro: Central. Macapá/AP
CEP: 68900-030
Telefones:
(96) 3198-1700 – Recepção da Promotoria de Justiça
(96) 3198-1719/3198-1720 - Promotoria da Infância e Juventude
h) Judiciário – responsabiliza judicialmente os autores da violação e determina
ações de atendimento e proteção à vitima.
Juizado da Infância e da Juventude-JIJ/Comarca de Macapá
Endereço: Av. FAB, 1.737, 2º andar. Bairro: Central - Macapá/AP
CEP: 8900-073
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Telefones:
(96) 3312-4540 / 4512 (Vara Cível)
(96) 3312-3575 e 3312-3576 (Vara de Atos Infracionais)
(96) 3312-3403 (Vara de Execução e Políticas Públicas)
Juizados Criminais: Fórum Desembargador Leal de Mira
Endereço: Av. FAB, 1737 – Bairro: Central – Macapá- Ap
CEP: 68900-073
Telefone: (96) 3312-3400/3312-4565
8 - O que deve ser feito diante de uma situação de violência sexual contra
crianças e adolescentes?
A primeira coisa é observar se a violência sexual ocorreu até 72 horas antes.
Nestes casos, a criança/adolescente deve ser levada imediatamente para
atendimento médico de emergência, onde serão realizadas medidas de
anticoncepção de emergência e profilaxia das DST, HIV, tétano e hepatites.
Enquanto faz o atendimento, o próprio hospital comunicará o fato à Delegacia e
ao Conselho Tutelar (salvo se já providenciado pelos interessados).
A escolha da unidade de saúde depende da idade e sexo da criança/adolescente:

Veja:
Criança, menino ou menina, até 12 anos
– encaminhar para o Pronto Atendimento
Infantil

Adolescente Menina a partir de 13 anos –
encaminhar para o Hospital da Mulher
Mãe Luzia
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Adolescente menino a partir de 13 anos – encaminhar para o Hospital de
Emergências
Se a violência sexual tiver acontecido há mais tempo e não houver necessidade
de atendimento médico emergencial, o caso deve ser encaminhado ao
Conselho Tutelar

O Conselho tutelar se encarregará de realizar o atendimento inicial,
encaminhamento a delegacia para providências relativas à investigação,
comunicação à Promotoria da Infância Juventude e aplicação das medidas
protetivas adequadas, tais como: orientação, apoio e acompanhamento
temporários, requisição de tratamento médico e/ou psicológico, inclusão em
programa oficial ou comunitário de auxílio à família, solicitação de acolhimento
institucional e outras que se fizerem necessárias.
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9 - Se, por algum motivo, não for possível obter atendimento inicial nos
hospitais ou no Conselho Tutelar, o que deve ser feito?
Podem ser procurados os seguintes órgãos: Delegacia Especializada na
Repressão de Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DERCCA),
Delegacia da Mulher (em caso de flagrante com vítima do sexo feminino),
Ministério Público e Defensoria Pública.
10 - Quais os telefones e endereços destes órgãos?
Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra Crianças e
Adolescentes/ DERCCA
Endereço: Avenida FAB, 1.849 (altos)- Bairro: Santa Rita - Macapá/AP
CEP: 68900-073
Telefone: (96) 2101-2714
Delegacia de Crimes Contra a Mulher – DCCM
Endereço: Rua Rio Juruá, s/n. Bairro Santa Inês
CEP: 68.900-012
Telefone: (96) 2101-2751 (plantão) e 2101-2757 (delegado/a)
Promotoria de Justiça de Macapá
Endereço: Avenida Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1.585 – Macapá/AP
CEP: 68900-030
Telefones: (96) 3198-1700 (recepção) /8117-8032 (plantão)
Defensoria Pública/ Núcleo de Atendimento Especializado a Criança e ao
Adolescente – NAECA
Endereço: Av. Fab, 1.849 – Bairro: Santa Rita - Macapá/AP
CEP: 68900-073
Telefone: (96) 3223- 5695
Você também pode ligar para o Disque 100, também conhecido como Disque
Denúncia Nacional ou Disque Direitos Humanos. É um canal de denúncia
contra violações aos direitos humanos. Sua denúncia será recebida pelo disque
100 (localizado em Brasília) e posteriormente será enviada ao Conselho Tutelar
do município ou outro órgão do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
adolescente.
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A ligação é gratuita e pode ser feita de
qualquer telefone, fixo ou celular, de todo
território nacional. O serviço funciona 24
horas, todos os dias da semana, inclusive
domingos e feriados.

11 - Quais são as outras instituições/órgãos que participam da rede Abraçame?
Área: Saúde
Hospital da Criança e do Adolescente - HCA/SESA
Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde - GAMAFE/SESA
Centro de Referência de Doenças Tropicais/SESA
Gerência Estadual de Atenção Básica/SESA
Departamento de Atenção Básica/SEMSA
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/SESA
Unidade Básica de Saúde Lélio Silva/SEMSA
Unidade Básica de Saúde Marcelo Cândia/SEMSA
Coordenadoria Municipal de Vigilância em Saúde/ Núcleo de Prevenção de
Violências e Acidentes/SEMSA
Centro de Reabilitação do Amapá/SESA
Sociedade Amapaense de Pediatria

Área: Assistência Social
Núcleo de Proteção Especial/SIMS
Casa Abrigo Fátima Diniz/SIMS
Casa Lar Ciã Katuá - FCRIA
Casa Abrigo Marluza Araújo – CAMA/SEMAST
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS/SEMAST
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS/SEMAST
Associação Educacional Mariza Nicolodi
Pastoral da Criança
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Área: Segurança, Justiça e Defesa de Direitos
Delegacia Geral de Polícia/SEJUSP
Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM/SEJUSP
Centro de Atendimento à Mulher e a Família – CAMUF/SEJUSP
Polícia Técnico-Científica do Amapá - POLITECCorpo de Bombeiros Militar do
Amapá
Polícia Militar do Amapá
Polícia Rodoviária Federal
Guarda Municipal de Macapá
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude - CAOP-IJ/MPEA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Amapá - 4º DPRF/AP
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Amapá
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente/Assembleia Legislativa do Amapá
Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual InfantoJuvenil
Associação de Meninos e Meninas em Situação de Risco Social-Casa das
Nações (AMMAR)
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua - MNMMR

Área: Educação
Coordenadoria de Apoio ao Estudante/Núcleo de Atendimento a Saúde do
Estudante/SEED
Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Área: Turismo
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/AP
Coordenadoria Municipal de Turismo – COMTUR
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amapá

Área: Controle Social
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-CEDCA/AP
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Macapá –
CMDCA/MCP
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/AP
Conselho Municipal de Assistência Social de Macapá – CMAS/MCP
Conselho Estadual de Saúde
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Conselho Municipal de Saúde
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
Conselho de Regional de Medicina
Conselho Regional de Serviço Social
Conselho Regional de Enfermagem
Conselho Regional de Psicologia

Outras áreas:
Agência de Desenvolvimento do Amapá
Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres
Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres
Universidade Federal do Amapá
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Descobri que uma criança ou adolescente pode ter
sofrido violência sexual, o que eu faço?

