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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação traça um panorama sobre os principais conceitos que envolvem a 

violência; esta é uma situação de causas multifatoriais que requer uma interposição 

interdisciplinar para um atendimento resolutivo, visto que todos os profissionais têm 

papel importante na identificação, notificação e intervenção das situações de violência 

dentro de suas competências; além disso, o trabalho interdisciplinar favorece a tomada de 

decisões analisando de forma mais ampla e individualizada cada situação. 

As violências, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID, 

compõem o grupo das causas externas, juntamente com outras ocorrências acidentais 

(como acidentes de trânsito, de trabalho; quedas; lesões autoprovocadas; e outros). 

Embora façam parte do mesmo grupo CID, possuem conceitos divergentes; a violência 

causa danos à vida de forma geral, e o acidente ocorre de forma não intencional, embora 

também cause dano físico e emocional (OMS, 1985; OMS, 1995). 

Destaca-se que no contexto da prevenção e intervenção a violência, todos têm um 

papel relevante. Sendo assim, apresenta-se neste guia alguns sinais de alerta de uma 

possível situação de violência e o cenário da Rede de acolhimento para essas vítimas, 

crianças e adolescentes; mulheres e idosos, nos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-

PE. 
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1 TIPOS DE VIOLÊNCIA 
 
 

A seguir estão descritos alguns tipos de violação dos direitos humanos. Leia-os 

com atenção. 

Violência contra Criança e Adolescente 

 
Refere-se a qualquer forma de proceder que caracterize ação ou omissão, agressão 

ou coerção, provocada pelo fato da vítima ser criança ou adolescente, e que ocasione 

dano, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico ou social. 

Fenômeno complexo que envolve causas socioeconômicas e histórico-culturais, que 

tornam as crianças e adolescentes as maiores vítimas da violência, seja intra ou 

extrafamiliar. 

Entre as crianças e adolescentes, os tipos de violência mais comuns são: 

• Negligência: caracterizada pela falta de cuidados com a proteção e o 

desenvolvimento da criança ou adolescente; ocasionada em diversas situações 

pelo despreparo dos pais para exercerem a maternidade e paternidade e a ausência 

de referência de cuidados básicos na infância.  

• Violência física: que muitas vezes é mascarada como instrumento educacional.  

• Abuso sexual: trata-se de uma violação sexual homo ou heterossexual praticada 

por um adulto ou alguém mais velho que a criança ou adolescente, predominando 

o abuso de poder ou autoridade, e a cultura de coisificação dessa vítima, que vive 

uma experiência sexualizada que está além de sua capacidade ou de consentir ou 

entender. Entende-se como abuso sexual, qualquer situação envolvendo 

atividades sexuais, seja com palavras obscenas, exposição dos genitais ou de 

material pornográfico, telefonemas obscenos, sexo oral, vaginal ou anal. 

• Violência psicológica: envolvendo à depreciação, a ameaças e à rejeição do adulto 

sobre a criança e adolescente.  
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• Exploração Econômica (também denominada de trabalho Infantil): quando 

crianças e adolescentes exercem funções e assumem responsabilidades 

inadequadas à etapa de desenvolvimento em que se encontram.  

• Abandono:  ausência da pessoa responsável pelo cuidado, guarda, vigilância ou 

autoridade da criança ou o adolescente. 

 

A violência pode provocar consequências avassaladoras do ponto de vista físico, 

psicológico, cognitivo e e comportamental na criança e no adolescente. 

 

Violência contra a Mulher 

 
 

Entende-se essa violência como sendo qualquer comportamento, ação ou omissão, 

de discriminação, agressão ou coerção, produzida em virtude da vítima ser mulher, e que 

isso, resulte em lesão, morte, limitação, constrangimento, sofrimento moral, físico, 

sexual, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial.  

Trata-se de um fenômeno complexo, com causas culturais, econômicas e sociais, aliado 

a pouca visibilidade, à ilegalidade e à impunidade.  

A violência praticada contra a mulher no ambiente familiar, no qual existe o 

envolvimento de relações afetivas e emocionais, pode ser considerada, entre as diversas 

formas de violência, como uma das mais brutal. As implicações dessa violência, 

humilhações, maus-tratos, agressões das mais diversas formas, físicas, sexuais, morais, 

patrimoniais e psicológicas, são destruidoras para sua autoestima. 

 Kofi Annan, Secretário-Geral da ONU (1997-2006), afirmou, “que a violência 

contra as mulheres causa enorme sofrimento; deixa marcas nas famílias, afetando as 

várias gerações; e empobrece as comunidades. Impede que as mulheres realizem as suas 

potencialidades, limita o crescimento econômico e compromete o desenvolvimento”. 

Quando a violência contra a mulher é praticada por um estranho a probabilidade 

de ocorrer novamente é muito pequena, mas quando o agressor é alguém do seu convívio, 
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como o marido ou o companheiro, a tendência é que o fato venha a se repetir, podendo 

ocasionar situações mais graves.  

 

Violência contra o Idoso 

 
Este tipo de violência trata-se de um ato único ou repetido, que cause dano ou 

aflição ao idoso, tal como: agressão ou coerção; discriminação; constrangimento; morte; 

limitação; sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social ou perda patrimonial. 

Diariamente, no mundo, milhares de idosos são vítimas de algum ato de violência, como 

lesões provocadas por objetos, pequenos empurrões, que podem ocasionar fraturas, 

queimaduras e ferimentos. 

O agressor, frequentemente, é um familiar e/ou alguém responsável pelo cuidado 

a esse idoso, e em virtude desse vínculo, o idoso não denuncia, sente-se envergonhado, 

culpado pelo fracasso das relações familiares, por achar que aquilo faz parte das relações 

familiares, além do medo de aumentar as hostilidades ou de perder o “amor” da família. 

Além da violência física, o idoso também pode ser vítima de negligência com a 

sua saúde, alimentação e higiene; da violência psicológica; violência sexual e do abuso 

financeiro. 

 

Violência de Gênero 

Violência sofrida em decorrência do gênero da vítima, ou seja, pelo fato de ser 

mulher ou homem, envolvendo todas as classes sociais, raça, religião, idade ou qualquer 

outra condição. A mulher é a vítima mais frequente desse tipo de violência; produto de 

um sistema social que subordina o sexo feminino. 
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Violência Intrafamiliar 

Tipo de violência praticada por membros da família de convívio mais íntimo (pai, 

mãe, filhos, esposa, marido, sogra, sogro, padrasto ou outros), por afinidade (primo ou 

tio do marido, ou outros) ou afetividade (amiga ou amigo que residam na mesma casa ou 

fora). Geralmente, expressa-se como abuso físico, sexual, psicológico ou como 

negligência ou abandono. 

 

Violência doméstica  

Este tipo de violência é assim denominado por ocorrer em domicílio, no ambiente 

doméstico da vítima, ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. 

 

Violência Física 

Refere-se a qualquer ação que provoque ferimento ou agrida propositalmente uma 

pessoa, empregando nessa ação a força física, objeto ou arma, resultando ou não em danos 

e lesões internas ou externas no corpo. 

 

Violência Institucional 

Este tipo de violência, caracteriza-se por envolver instituições públicas e privadas; 

manifesta-se numa relação de funcionários com o usuário/paciente, podendo ocorrer de 

várias formas: negligência e ineficácia no atendimento, discriminação (em decorrência 

de gênero, étnico-racial, econômica etc.), falta de escuta e intolerância, desqualificação 

do saber do outro, uso de poder, massificação do atendimento e outros.  

 

Violência Moral 

Ação destinada a caluniar, depreciar ou insultar a honra ou a reputação da mulher 

ou do homem. 

 

Violência Patrimonial  

Caracteriza-se por ação que provoque dano, subtração, desvio, retenção ou destruição de 

documentos pessoais, objetos, valores, bens e similares.  

 

Violência Psicológica 

Este tipo de violência manifesta-se por atitude designada a degenerar ou controlar 

comportamentos, crenças, ações, e decisões de outra pessoa, provocando intimidação, por 
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meio de manipulação, ameaça direta ou indireta, isolamento, humilhação ou qualquer 

outra atitude que ocasione dano à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao 

desenvolvimento pessoal. 

 

Violência Sexual 

É qualquer relação sexual ou tentativa de obtenção do ato sexual, em que a pessoa 

é obrigada a se submeter, contra a sua vontade, por meio de força física, coerção, sedução, 

ameaça ou influência psicológica. Também, considera-se como violência sexual o fato de 

o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. 

É considerada crime, mesmo quando praticada por um familiar, pai, marido, 

namorado ou companheiro. 

O Código Penal Brasileiro, considera que a violência sexual pode ser praticada na 

forma física, psicológica ou com ameaça, alcançando o estupro, e a tentativa de estupro. 

É um dos tipos mais cruéis de violência, pois existe a apropriação do corpo do outro. 
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2 SINAIS QUE PODEM DEMONSTRAR VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE; MULHER E IDOSO 
 

De forma silenciosa, uma vítima de violência pode estar pedindo por 

SOCORRRO. 

Então, fique atento(a) a esses sinais. 

 
Sinais que podem demonstrar Violência Contra Criança e Adolescente 
 
Indicadores de Violência Contra Criança e Adolescente 

INDICADORES COMPORTAMENTO 
DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

CARACTERÍSTICAS 
DA FAMÍLIA 

 
VIOLÊNCIA FÍSICA 

Presença de lesões físicas, 
como queimaduras, 
hematomas, feridas e 
fraturas, que não se 
adequam a causa alegada. 
Ocultações de lesões 
antigas e não explicadas. 

Muito agressivo ou 
apático; hiperativo ou 
depressivo; temeroso; 
tendências autodestrutivas 
e ao isolamento; baixa 
autoestima; tristeza; medo 
dos pais; alega agressão 
dos pais; relato de causas 
pouco viáveis às lesões; 
fuga de casa; problema de 
aprendizado; faltas 
frequentes à escola. 

Muitas vezes oculta as 
lesões da criança, 
justificando-as de forma 
não convincente ou 
contraditória; descreve a 
criança como má e 
desobediente; abusa de 
álcool ou drogas; possui 
expectativas irreais da 
criança; defende uma 
disciplina severa; tem 
antecedentes de maus-
tratos na família 

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

Infecções urinárias; dor ou 
inchaço nas áreas genitais 
ou anais; lesões e 
sangramento; secreções 
vaginais ou penianas; 
doenças sexualmente 
transmissíveis; dificuldade 
de caminhar; baixo 
controle dos esfíncteres; 
enfermidades 
psicossomáticas. 

Comportamento sexual 
inadequado para idade; 
não confia em adultos; 
fugas de casa; regressão a 
estado de desenvolvimento 
anterior; brincadeiras 
sexuais agressivas; 
comportamento 
promíscuo; vergonha 
excessiva e alegações de 
abusos; ideias e tentativas 
de suicídio; autoflagelação 

Oculta frequentemente o 
abuso; é muito possesiva, 
negando à criança contatos 
sociais normais; acusa a 
criança de promiscuidade, 
sedução sexual e de ter 
atividade sexual fora de 
casa; crê que o contato 
sexual é forma de amor 
familiar; alega outro 
agressor para proteger 
membro da família. 

 
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

Problemas de saúde, como 
obesidade, afecção da 
pele, distúrbios do sono e 
dificuldades na fala; 

Comportamentos extremos 
de timidez ou 
agressividade, 
destrutividade e 

Tem expectativas irreais 
sobre a criança; rejeita; 
aterroriza; ignora; 
desqualifica; exige em 
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comportamentos infantis; 
enurese noturna. 

autodestrutividade; 
problemas do sono; 
isolamento; baixo conceito 
de si próprio; abatimento 
profundo; tristeza; ideias e 
tentativas de suicídio; 
insegurança.  

demasia; corrompe, isola; 
descreve a criança como 
má, diferente das demais. 

 
NEGLIGÊNCIA 

Padrão de crescimento 
deficiente; fadiga 
constante e pouca atenção; 
problemas físicos e 
necessidades não 
atendidas; vestimenta 
inadequada ao clima. 

Comportamentos extremos 
de hiper ou hipoatividade; 
contínuas faltas ou atrasos 
à escola ou ao médico; 
comportamentos infantis 
ou depressivos. 
Dificuldade na 
aprendizagem. 

É apática e passiva, não se 
importando muito com a 
situação da criança; tem 
baixa autoestima e severo 
desleixo com higiene; é 
despreocupada em resolver 
as necessidades de atenção 
da criança. 

FONTE: Adaptado de ASSIS, 1994, p.24. 
 

Nas violências físicas, as lesões mais frequentes são as fraturas ósseas, 

principalmente dos ossos longos; as fraturas de costelas ou de clavícula são comuns em 

crianças menores de 2 anos, podendo ser únicas, múltiplas, antigas ou recentes e de idade 

diferentes. Entretanto, é importante lembrar que algumas patologias, como a 

Osteogênese Imperfeita (também chamada de “ossos de vidro”, é uma doença rara, 

de origem genética, marcada pela fragilidade dos ossos e dentes), por exemplo; 

podem causar fraturas espontâneas. 

Na pele as lesões mais frequentes são as escoriações, equimoses e queimaduras. 

Como as equimoses podem ser avaliadas e relacionado o período da lesão com sua 

evolução cromática (Quadro 1) é interessante fazer uma avaliação da idade para 

correlacioná-las ao tempo da suspeita. 
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Quadro 1: Evolução cromática das equimoses. 

COR TEMPO DE EVOLUÇÃO 

 
Negra, vermelha, violácea 

 
 

1 a 3 dias 

 
Azulada 

 
 
 

4 a 6 dias 

 
Esverdeada 

 
 
 

7 a 12 dias 

 
Amarelada 

 
 
 

13 a 2 dias 

Desaparece Após 22 dias 
FONTE: Adaptado de SENA et al., 2013. 
 

Atentar-se também aos de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), em geral a 

criança estava bem e chega ao serviço de saúde em coma, com ou sem convulsões; as 

lesões de órgãos intra-abdominais (duodeno, jejuno, baço e fígado), nessas situações o 

paciente apresenta quadro de dor abdominal aguda, de grau variável, mas habitualmente 

intensa. 
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Figura 1: Pistas para identificação dos vários tipos de violência física contra crianças e 
adolescentes 

 
FONTE: Adaptado de JHONSON, 1990. 
 
 

Com a aprovação da Lei nº 8.068/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA), a notificação dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos/violência sexual 

contra criança e adolescente tornou-se obrigatória. Corroborando com essa determinação, 

o Ministério da Saúde instituiu a Portaria n° 1.968/GM, de 25 de outubro de 2001, 

estabelecendo que os responsáveis técnicos de todas as entidades de saúde, integrantes ou 

participantes do SUS, devem notificar aos Conselhos Tutelares da localidade os casos de 

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes atendidos no 

estabelecimento. O art. 13, dessa portaria, determina que: “Os casos de suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais”. 
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No art. 245, o ECA trata como infração administrativa, sujeita a multa de três a 

vinte salários de referência (aplica-se o dobro em caso de reincidência), a não 

comunicação, por médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 

saúde e ensino fundamental, pré-escola ou creche, às autoridades competentes dos casos 

de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes. 

Todos os casos envolvendo criança ou adolescente devem ser notificados ao 

Conselho Tutelar do local de moradia da vítima. Na falta deste, encaminhar para a Vara 

da Infância e Juventude. 

 
 

Os casos de violência contra a criança/adolescente necessitam de uma intervenção 

ampliada, com a participação de uma equipe interdisciplinar, e deve-se realizar o 

acolhimento de forma a: 

• Tratar a criança/adolescente e a família com respeito e atenção. 
• Conversar primeiro sobre assuntos diversos, podendo contar com apoio de 

jogos, desenhos, livros e outros recursos. 
• Tratar como gostaria de ser tratado. 
• A criança/adolescente deve ser ouvida sozinha, com respeito e privacidade. 
• Utilizar as mesmas palavras que a criança para identificar as diferentes partes do 

corpo. 
• Não fazer promessas que você não possa cumprir, nem prometer guardar 

segredo antes de saber o que será revelado. 
• Respeitar a singularidade de cada pessoa. 
• Propiciar um ambiente adequado para expressão dos sentimentos e fatos 

ocorridos. 
• Escutar. 
• Dar atendimento humanizado. 
• Demonstrar sempre muita atenção e compreensão. 
• Lembrar sempre que a culpa não é da criança/adolescente. 
• Manter sigilo das informações. 
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• Evitar a revitimização (repetição de atos de violência pelo agressor ou a 
repetição da lembrança de atos de violência sofridos quando o relato do trauma 
necessita ser repetido para vários profissionais) 

• Não emitir juízo de valor. 
• Conduzir para o atendimento especializado. 
• Ter conduta profissional frente à demanda do usuário/aluno, correspondendo às 

suas expectativas e necessidades. 
• Deve ser acolhido(a) por toda a equipe da unidade/escola. 

 
 
 
Sinais que podem demonstrar Violência Contra a Mulher 
 

 
 
Quadro 2: Indicadores de Violência contra Mulher 

Indicadores de 
Violência contra 

Mulher 
 

- Transtornos crônicos, vagos e repetitivos. 
- Entrada tardia no pré-natal. 
- Companheiro muito controlador; reage quando separado da 
mulher. 
- Infecção urinária de repetição (sem causa secundária). 
- Dor pélvica crônica. 
- Síndrome do intestino irritável. 
- Transtornos na sexualidade. 
- Complicações em gestações anteriores, abortos de repetição. 
- Depressão. 
- Ansiedade. 
- Dor crônica em qualquer parte do corpo ou mesmo sem 
localização precisa. 
- Dor que não tem nome ou lugar. 
- História de tentativa de suicídio. 
- Lesões físicas que não se explicam de forma adequada. 
- Fibromialgia 

FONTE: Adaptado de Brasília: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 2008. 
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Através da Lei n° 10.778, de 24 de novembro de 2003, o Governo Federal 

“estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra 

a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados”. 

O § 1° assim dispõe: “Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por violência 

contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher”. 

Conforme a art 3°, “a notificação compulsória dos casos de violência de que trata 

esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a 

tenham recebido”.  

“Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida nesta Lei, fora 

do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em 

caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com o 

conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável”. 

 A vítima tem o direito de decisão de não denunciar. Compreendendo o histórico 

de violência, compete ao profissional de saúde proporcionar espaço de reflexão e 

viabilizar novas possibilidades que permitam a vítima sair desta dinâmica abusiva. O 

acolhimento desta mulher deve ser realizado: 

• Preferencialmente por uma mulher. 
• De forma humanizada.  
• A paciente deve ser tratada como gostaria de ser tratado, com respeito e atenção. 
• Disponibilizar tempo para uma conversa tranquila. 
• Manter sigilo das informações. 
• Proporcionar privacidade. 
• Notificar o caso. 
• Colocar-se no lugar da paciente/aluna. 
• Evitar a revitimização (reviver o ato de violência que sofreu). 
• Não fazer perguntas indiscretas. 
• Não emitir juízo de valor. 
• Afastar culpas. 
• Validar sofrimento. 
• Ter conduta profissional frente à demanda da usuária/aluna, correspondendo às 

suas expectativas e necessidades. 
 
 
 
Sinais que podem demonstrar Violência Contra o Idoso 
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A pessoa idosa se encontra muitas vezes com dificuldade de verbalizar que sofre 

maus-tratos ou alguma outra forma de violência intrafamiliar ou extrafamiliar. Alguns 

sinais observados podem sugerir uma situação de violência, porém não deverão ser 

avaliados de forma isolada, e sim inseridos no contexto social e particularizados dentro 

do conjunto das questões de saúde e autonomia da pessoa idosa: 

 

 
Quadro 3: Sinais de alerta para a presença de Violência contra Idosos. 

COMPORTAMENTO DO IDOSO CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA 

- Expressão facial demonstrando tristeza, 
desesperança, passividade ou 
retraimento. 
- Estado emocional ansioso ou agitado. 
- Aparenta ter medo de falar livremente. 
- Aspecto desnutrido, pálido, desidratado 
e com olheiras. 
- Vestimenta descuidada, pouca higiene, 
falta ou má conservação de próteses 
(desde que afastada a ausência de 
condições financeiras). 
- Relato diferente do relato do familiar ou 
cuidador. 
- Evita o contato visual ou físico. 
- Negação para responder a perguntas 
relacionadas ao assunto violência. 
- Explicações improváveis, pessoais ou 
de seus familiares, para determinadas 
lesões ou traumas. 
- Presença de três ou mais quedas no ano, 
as quais podem ser indicadores de 
existência de violência. 

- Administração incorreta de 
medicamentos. 
- Abandono ou ausência do cuidador 
durante longos períodos. 
- Falta de cuidado com os problemas de 
saúde e busca tardia por assistência. 
- Desconforto ou tensão por parte dos 
familiares ou cuidadores durante as 
visitas domiciliares, consultas médicas ou 
hospitalizações. 
- Pouco conhecimento sobre a situação de 
saúde da pessoa idosa. 
- Atitude indiferente do familiar ou 
cuidador. 
 

FONTE: Adaptado de CURITIBA: Secretaria Municipal de Saúde, 2012 
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O Estatuto do Idoso, Lei Federal n° 10.741, criado em 1º de outubro de 2003, traz 

no art. 19: “Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso serão 

obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes 

órgãos: 

I – Autoridade Policial; 
II – Ministério Público; 
III – Conselho Municipal do Idoso; 
IV – Conselho Estadual do Idoso;  
V – Conselho Nacional do Idoso. 
 

No acolhimento a esse idoso, deve-se: 

• Oferecer atendimento humanizado.  
• Deve ser realizado por toda a equipe. 
• Tratar o paciente como gostaria de ser tratado. 
• Tratar o usuário com respeito e atenção. 
• Disponibilizar tempo para uma conversa tranquila. 
• Manter sigilo das informações. 
• Proporcionar privacidade. 
• Notificar o caso. 
• Colocar-se no lugar do paciente. 
• Evitar a revitimização. 
• Não fazer perguntas indiscretas. 
• Não emitir juízo de valor. 
• Afastar culpas. 
• Validar o sofrimento. 
• Ter conduta profissional frente à demanda do usuário, correspondendo às suas 

expectativas e necessidades. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Todos somos responsáveis e temos o dever de denunciar 
situações de violência 

O papel dos profissionais de Saúde e de Educação é prevenir, atender 
e notificar. Não cabe a esses profissionais investigar a situação de 

violência! 
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3 REDE DE APOIO CONTRA VIOLÊNCIA – A QUEM PROCURAR 

 

A violência é um fenômeno complexo, de causas multifatoriais, que exige 

intervenção multidisciplinar e intersetorial, com ações envolvendo a família, sociedade 

civil – lideranças comunitárias, Igrejas, órgãos governamentais através de instituições, 

como: Educação, Saúde, Assistência Social – CRAS e CREAS, Segurança Pública – 

Delegacia de Atendimento à Mulher, Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e as demais delegacias, Conselho Tutelar, Promotorias, Comissão de 

Direitos Humanos, ONGs, entre outras. E assim, estabelecemos uma REDE de apoio 

contra a violência. 

Cada participante desta Rede tem importância no enfrentamento da violência, seja 

no atendimento, na prevenção, na proteção, responsabilização do agressor e na discussão 

de alternativas e união de esforços para enfrentar a violência.  

Portanto, faz-se necessário conhecer a conformação dessa REDE na região Juazeiro-BA/ 

Petrolina-PE, pois surgindo um caso você já possui o contato da pessoa/instituição 

integrante desta REDE, considerando a importância da atuação de todos nesta 

problemática. 

Rede de Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Violência 
 

 
 

DISQUE 100 (por telefone ou pelo e-mail disquedenuncia@sedh.gov.br) – canal 
gratuito e anônimo 
Casos de pornografia na internet: denuncie em www.disque100.gov.br 
Polícia Militar - 190 
Polícia Rodoviária Federal – 191 
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Polícia Federal: Rua Amazonas, 99 – Juazeiro-BA Tel: (74) 3614-9100 
Escola, com os professores, orientadores ou diretores;  
SAMU - 192 
Unidade Básica de Saúde 
 
 
 
 

Rede Hospitalar:  

Maternidade Municipal de Juazeiro  
Av. Raul Alves, 1000 – (74)3611-2606 

Conselho tutelar: 
Rua Floriano Peixoto, n. 78, Centro (74) 3612-6425 

Unidade de Acolhimento  
Unidade de Acolhimento Messe de Amor:  3611-7895 
Unidade de Acolhimento Rosa Menina: 3612-1110                                                            

Delegacia da Polícia Civil: 
Av. João Durval Carneiro, 4899 – Tel: (74) 3613-8220 

Ministério Público Estadual – Promotoria da Infância e da Juventude 
Rua do Paraiso, 424 – Santo Antônio 

Defensoria Pública 
R. Alan Kardec,146 – Santo Antônio – Tel: (74) 36121079 
 
 
 
 
Rede Hospitalar:  
Hospital Dom Malan  
R. Joaquim Nabuco, S/N 

Conselho tutelar: 
R. das Laranjeiras, 67 – Centro (87) 38629211   

Delegacia da Polícia Civil: 
Av. Sete de setembro – Ouro Preto, Tel: (87)3866-6281 

Ministério Público Estadual – Promotoria da Infância e da Juventude 
Av. Fernando Menezes de Góes, 625 Centro - (87) 3866-6400 

Defensoria Pública 
Rua Santa Luzia, 46 – Centro (87) 38613368 
 

 

Rede de Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Violência em Juazeiro-BA 

Rede de Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Violência em Petrolina-PE 
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Rede de Proteção à Mulher em Situação de Violência 

 

 
 

Polícia Militar – 190 
Polícia Rodoviária Federal – 191 
Polícia Federal: Rua Amazonas, 99 – Juazeiro-BA Tel: (74) 3614-9100 
Escola, com os professores, orientadores ou diretores;  
Unidade Básica de Saúde/Centros de Saúde 
SAMU - 192 
 

 

 

Ronda Maria da Penha: (74)36147141 

Rede Hospitalar:  
Maternidade Municipal de Juazeiro  
Av. Raul Alves, 1000 – (74)3611-2606 

Centro de Referência de atendimento a mulher 
Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) 
Avenida Luiz Inácio Lula da Silva, Bairro Centenário Tel: (74) 3614-2028 

Delegacia da Mulher: 
Tv. Dr. José Araújo de Souza, 140 - Santo Antônio.  

Ministério Público Estadual  
Rua do Paraiso, 424 – Santo Antônio 

Defensoria Pública 
R. Alan Kardec,146 – Santo Antônio – Tel: (74) 36121079 
 

 

Atenção à Mulher em Situação de Risco para Violência em Juazeiro-BA 
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Patrulha da Mulher - 153 

Rede Hospitalar:  
Hospital Dom Malan  
R. Joaquim Nabuco, S/N 

Centro de Referência de atendimento a mulher 
Centro Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM): Avenida Gilberto Freire, Vila 
Mocó 
Centro de Referência de atendimento a mulher (CRAM): R. Projetada - Vila Moco  

Delegacia da Mulher: 
Rua Castro Alves, nº 57 – Bairro: Centro, funcionando de segunda à sexta. 

Ministério Público Estadual  
Av. Fernando Menezes de Góes, 625 Centro - (87) 3866-6400 

Defensoria Pública 
Rua Santa Luzia, 46 – Centro (87) 38613368 
 

Rede de Proteção ao Idoso em Situação de Violência 

 
DISQUE 100 (por telefone ou pelo e-mail disquedenuncia@sedh.gov.br) – canal 
gratuito e anônimo 
Polícia Militar - 190 
Polícia Rodoviária Federal – 191 
Polícia Federal: Rua Amazonas, 99 – Juazeiro-BA Tel: (74) 3614-9100 
SAMU - 192 
Unidade Básica de Saúde 

Atenção à Mulher em Situação de Risco para Violência em Petrolina-PE 
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Rede Hospitalar: 
Hospital Regional 
Tv. do Hospital, S/N – Santo Antônio – Tel: (74) 3614-8350 

Conselho Municipal do Idoso 

Delegacia da Polícia Civil: 
Av. João Durval Carneiro, 4899 – Tel: (74) 3613-8220 

Ministério Público Estadual - 
Rua do Paraiso, 424 – Santo Antônio  

Defensoria Pública 
R. Alan Kardec,146 – Santo Antônio – Tel: (74) 36121079 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)   
Juazeiro-BA: Rua do Cajueiro, 2 – Centro – Tel: (74) 3612-1632 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
CRAS Malhada da Areia: (74)3612-1564 
CRAS Tabuleiro:  (74)3614-1625 
CRAS João Paulo II:  (74)3611-2212 
CRAS Quidé:  (74)3611-3058 
CRAS Itaberaba:  (74)3613-1703 
 
 
 
 
 
Rede Hospitalar: 
Hospital Universitário 
Av. José de Sá Maniçoba, S/N - Centro 

Conselho do Idoso 
R. das Laranjeiras, 67 – Centro (87) 38629211 

Delegacia da Polícia Civil: 
Av. Sete de setembro – Ouro Preto, Tel: (87)3866-6281  

Ministério Público Estadual - 
Av. Fernando Menezes de Góes, 625 Centro –(87) 3866-6400 

Defensoria Pública 
Rua Santa Luzia, 46 – Centro (87) 38613368 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)   
Rua Projetada, 0 – Vila Mocó 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

Atenção À Pessoa Idosa em Caso de Suspeita ou em Situação de Risco para a Violência 

em Juazeiro-BA 

 

Atenção À Pessoa Idosa em Caso de Suspeita ou em Situação de Risco para a Violência 

em Petrolina-PE 
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CRAS Rio Corrente: 3867-4072 
CRAS José e Maria: (87) 3864-6650 
CRAS Uruas: (87) 3985-2912 
CRAS N-7: (87) 3986-1055 
CRAS Agrovila Massangano: (87) 3985-1008 
CRAS Rajada: (87) 3865-2584 
CRAS João de Deus: (87) 3863-2852 
CRAS Izacolândia: (87) 3869-9422 
CRAS Fernando Idalino: (87) 3861-0543 
CRAS Dom Avelar: (87) 3864-4989 
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