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Estatuto da Criança e Adolescentes – ECA 
Lei nº 8.069/90 

Art. 2º. Considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 

 
Art. 3º. A criança e do adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 



 
 

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.  

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 

 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 

 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 

 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Estatuto da Criança e Adolescentes – ECA 
Lei nº 8.069/90 



 
 

Estatuto da Criança e Adolescentes – ECA 
Lei nº 8.069/90 

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. 



 
 

Estatuto da Criança e Adolescentes – ECA 
Lei nº 8.069/90 

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. 

 
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da criança e do adolescente.  



 
 

Ministério Público com atuação na área da saúde 

Direito a saúde é previsto como um direito fundamental da pessoa 
humana 

 
Constituição Federal: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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 comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 



 
 

Constituição Federal: 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos;  
 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 

assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis;  

Ministério Público  



 
 

A Organização Mundial de Saúde – OMS registrou como 
“importante fator de mortalidade e morbidade de crianças e 
adolescentes a violência em suas várias interfaces”, são alguns 
exemplos de violências praticadas contra crianças e adolescentes: 
 
 

     ►Agressões Físicas; 

     ►Abuso Psicológico; 

     ►Negligência e Abandono;  

     ►Violência Sexual 

Violências contra crianças e  adolescentes 



 
 

Violências contra crianças e  adolescentes 

São atos violentos, praticados com o uso da força física de forma 
intencional, não acidental, por pais, responsáveis, familiares ou 
pessoas próximas da criança e do adolescente, com o objetivo de 
ferir e lesar a vítima, deixando ou não marcas evidentes em seu 
corpo. 

  
Os estudiosos dessa forma de violência mostram que há vários 

graus de gravidade, que vão desde tapas, beliscões, até lesões e 
traumas causados por gestos que atingem partes muito vulneráveis 
do corpo, uso de objetos e instrumentos para ferir, até provocação 
de queimaduras, sufocação e mutilações, e, não raro, a agressão 
física conduz à morte de crianças e adolescentes. 

Agressões físicas 



 
 

Constitui toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, 
desrespeito, cobranças exageradas, punições humilhantes e 
utilização da criança ou do adolescente para atender às 
necessidades psíquicas dos adultos, causando danos ao 
desenvolvimento e ao crescimento biopsicossocial da criança e do 
adolescente. 

 
Pode provocar efeitos muito deletérios na formação de sua 

personalidade e na sua forma de encarar a vida, e, pela falta de 
materialidade do ato que atinge, sobretudo, o campo emocional e 
espiritual da vítima e pela falta de evidências imediatas de maus-
tratos, este tipo de violência é dos mais difíceis de identificar. 

 

Abuso psicológico 

Violências contra crianças e  adolescentes 



 
 

São assim chamadas as omissões dos pais ou de outros 
responsáveis (inclusive institucionais) pela criança e pelo 
adolescente, quando deixam de prover as necessidades básicas 
para seu desenvolvimento físico, emocional e social, configura uma 
das formas de maus-tratos. 

 
O abandono é considerado uma forma extrema de negligência, 

ao passo que a negligência significa a omissão de cuidados básicos 
como a privação de medicamentos, a falta de atendimento aos 
cuidados necessários a saúde, o descuido com a higiene, a ausência 
de proteção contra as inclemências do meio como o frio e o calor, o 
não provimento de estímulos e de condições para a frequência à 
escola, dentre outras. 

Abuso psicológico 

Violências contra crianças e  adolescentes 



 
 

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 três a vinte salários de referência, plicando-se 
o dobro em caso de reincidência. 

 
O não cumprimento do disposto pelo art. 245, do ECA, configura 
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, devendo os profissionais da saúde de 
comunicarem à autoridade competente os casos de que tenham 
conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de violência contra 
criança ou adolescente, punível a omissão com pena de multa se a 
referida conduta não constituir infração mais grave. 

Providências diante de casos de violência 



 
 

1 - O combate à violência contra criança e adolescentes; 
 
1.1 – Notificação de violência (art. 245, ECA); 
 
 

Atuação dos Conselhos Tutelares 



 
 

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. 
CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR. DEVER 
DO MÉDICO DE COMUNICAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ART. 245 
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELO 
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 
 
1 - Sendo tempestiva a contestação, não há que se falar em revelia;  
2 - É dever do médico, ao suspeitar que houve a prática de violência ou maus tratos contra 
criança, comunicar às autoridades competentes, sob pena de cometer infração Administrativa, 
prevista no art. 245 do Estatuto da Criança e Adolescente; 
3 - A simples suspeita da prática de abuso sexual contra criança, já faz surgir o dever de 
comunicação às autoridades competentes. No caso em apreço, a criança, levada por sua avó ao 
Hospital Infantil Municipal, apresentava lesões vulvovaginais condizentes com a prática de atos 
libidinosos. Ao questionar a criança sob a causa da lesão, o médico obteve como resposta que 
"papai que bateu aqui" (apontando para a região da genitália), conforme receituário médico 
acostado à fl. 20 e Prontuário de Atendimento da Emergência à fl. 77. Tais fatos já bastavam 
para surgir o dever do médico em comunicar às autoridades competentes para que 
procedessem a com a devida apuração do caso;  
4 - Ademais, tal comunicação foi feita da forma menos danosa possível, já que não houve 
publicidade do fato. O que não poderia, ou deveria ocorrer, é a ausência de comunicação do fato 
diante de suspeitas tão graves;  
5 - Não houve, portanto, qualquer fato ilícito cometido pelo médico, sua equipe. 

TJ-PE - Apelação APL 2824164 PE (TJ-PE)  



 
 

Denúncias de violações de direitos no Estado da 
Bahia  

No ano de 2015 a Secretaria de Direitos Humanos, 
através do Disque 100 registrou 5.449 denúncias de 
violações de direitos contra crianças e adolescentes no 
estado da Bahia. 

No primeiro semestre de 2016 já foram 
registrados 2.947 denúncias. 



 
 

Espécies de violações de direitos registradas no 
Estado da Bahia  



 
 

Tipos de violências sexuais registradas 



 
 

Denúncias de Violência Sexual nos 10 municípios 
mais incidentes da Bahia 

 
 

2015 

* Dados gerados pelo sistema SONDHA. 



 
 

Denúncias de Violência Sexual nos 10 municípios 
mais incidentes da Bahia 

 
 

2016 (até 22/04/2016) 

 
 
* Dados gerados pelo sistema SONDHA. 
  
 



 
 

Relação Suspeitos x Vítimas – Violência Sexual (BA) 
 

(2015) 

* Dados gerados pelo sistema 
SONDHA. 



 
 

Contato 
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