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Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990

Por mais que pareça desnecessário deve ser lembrado o território minado de
dramas sobre o qual caminhamos. Os maus-tratos físicos e psicológicos a crianças e
adolescentes impedem o seu desenvolvimento sadio. Atentam contra sua saúde
física, mental, moral, espiritual e social. Portanto, agridem, frontalmente os direitos
fundamentais infanto-juvenis, conforme inscritos no Art. 3º do ECA:

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-lhes, 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.



Violência à criança e adolescente

 Comportamento que causa dano 
ou intimidação moral; ação que 
aplica a força física.

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



Os indicadores de violência
contra crianças e adolescentes
tem sido fartos. Geralmente as
agressões ocorrem dentro dos
lares, com seus próprios pais ou
parentes próximos.

Art. 98 – As medidas de proteção
à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos neste 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.



Formas de violência contra Crianças e 
Adolescentes

A violência contra crianças e adolescentes  possui o ambiente doméstico como o palco 
onde na maioria das vezes desenrolam situações que envolvem:

 Violência Física: lesões físicas provocadas por castigos e agressões;

 Negligência Física e Emocional: não- atendimento às necessidades da criança ou
reconhecimento de suas vulnerabilidade;

 Violência Psicológica: através da rejeição, desvalorização, depreciação de seus
esforços, ameaças de abandono;

 Exploração Sexual: que inclui o abuso por violação , incesto, prostituição infantil e
outros de natureza sexual.



Como intervir diante de uma 
suspeita de violência contra 

criança e o adolescente?

 Manter observação quanto à frequência
do comportamento ou sistema suspeito;

 Não abordar a criança diante dos
colegas e dos funcionários;

 Questionar a criança ou adolescente
quando da causa de um comportamento
incomum ,por exemplo, sem falar das
suspeitas;

 Discuti o caso com a coordenação;

 Ouvir os pais ou responsáveis, sem falar
sobre as suspeitas existentes.



Direito à Vida e à Saúde

 Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do
adolescente, por intermédio do Sistema Único de saúde, garantido o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde.

 Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar
condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança e adolescente.



O que fazer- para onde encaminhar?



Quais os procedimentos para tirar a criança em 
situação de risco e/ou vulnerabilidade?

Bebê encontrado
em via pública

Contactar a Policia, 
encaminhar ao hospital 

mais próximo.

O Serviço Social do hospital   
aciona o conselho tutelar

Conselho Tutelar contacta a Central de 
Regulação de Vagas para abrigamento

do infante, por medida protetiva

O abrigo aciona a 1ª Vara da 
Infância e da Juventude de 
Salvador, afim de que sejam 

tomadas as medidas que 
garantam a proteção integral 

à criança.



Rede de Referência

 CECA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

 CEDECA- Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan

 CETAD- Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas

 DAI- Delegacia do Adolescente Infrator

 CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

 DERCCA- Delegacia Especializada de Crimes contra Crianças e Adolescentes

 FUNDAC- Fundação da Criança do Adolescente

 DISQUE 100- Denúncia Nacional de Abuso e Exploração contra Crianças e 
Adolescentes

 SEMPS- Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza

 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador 

 2ª Vara da Infância e Juventude de Salvador



Endereços dos Conselhos Tutelares de Salvador

 C.T VI - C.S.U. Pernanbués (Próximo ao Bompreço)  Contato:  3460-6301

 C.T VII- C.S.U. Castelo Branco -3ª Etapa- Contato: 3309-5513

 C.T VIII- C.do Trabalhador (próximo a CIPM) Fazenda Grande 2 Contato: 3219-4586/ 2134-0865

 C.T IX - Rua Almáquio Vasconcelos, 13 – Periperi Contato: 3308-0794

 C.T X- C.S.U. Federação (Próximo TV Educativa) Contato: 3245-8914]

 C.T XI- Rua Clemente Mariani, 45 – Boca do Rio (próximo ao correio) Contato: 3362-8658/ 3362-8656

 C.T XII-Ladeira da Alegria, 11B- Boa São Caetano Contato: 2134-0937

 C.T XIII- C.S.U. Narandiba (Próximo a Conder) Contato: 3461-2151/ 3461-2454

 C.T XIV-Rua Almáquio Vasconcelos, 13 – Periperi Contato: 3308-0224

 C.T XV- Rua Carlos Gomes- Edificio Marconico Contato: 3321-2361

 C.T XVI- Area do Ipiranga- C.S.U. Mussurunga (Setor C)-Contato: 3377- 7247

 C.T XVII- Rua das Espartoidias s/n- Caminho das Arvores Contato: 3452-2830

 C.T XVIII- C.S.U. De Valéria (Boca da Mata de Valéria) Contato:9. 9950-2831




