


ATENDIMENTO NA SANTA CASA -
Hospital de referência materno-infantil
no Estado do Pará.

Significativa incidência de internações
por “queda à cavaleiro”;

HISTÓRICO



Internações para tratamento cirúrgico
de crianças e adolescentes vitimizadas;

Atendimento no Programa de Aborto
Legal;

Óbitos resultantes de estupro,
associado à violência física.



Na trajetória dessa mobilização interna
aconteceram:

Reuniões e Seminários;

 Formação de Grupos de trabalho;

Trabalhos Acadêmicos;

Produção Bibliográfica;

 Engajamento na Rede Estadual de
Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças
e Adolescente.



Com a criação do PROGRAMA GIRASSOL

Avanços no atendimento de crianças e
adolescentes vitimas de violência sexual

Assistência Integral;

Atendimento médico e psicossocial humanizado;

Encaminhamentos para a Rede de Serviços com
acompanhamento do processo e instrumentos
específicos, geradores de dados que contribuíram para
o monitoramento e avaliação do serviço.



Dificuldades

Espaço físico inadequado;

Distância geográfica entre os órgãos
afins;

Morosidade nos trâmites legais,
desmotivava as famílias e vítimas a
denunciar.



Como Estratégia para superar as dificuldades:

Repensar as ações realizadas;

Analisar o fluxo de atendimento;

Buscar parcerias com outras secretarias
estaduais e ONG’s;

Integrar ações e serviços.



Pro Paz Integrado 
Em resposta a necessidade de implantar
serviço de atendimento integral para
redução dos danos causados pela
Violência Sexual às crianças,
adolescentes e suas famílias –
Cumprimento do ECA.



Pro Paz Integrado 

Articulação da Rede Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual junto
ao Governo do Estado.

Articulação e integração de serviços
governamentais especializados, em
caráter interdisciplinar e
interinstitucional.



ProPaz Integrado 
Secretaria de 

Segurança pública 
e  Defesa Social -

Atendimento 
Policial

Atendimento 
humanizado, integral e 

interdisciplinar às 
crianças e 

adolescentes vítimas 
de VS e suas famílias. 

CPC Renato 
Chaves

Atendimento 
Médico Legal

SESPA/SEASTER 
Atendimento
Psicossocial

SESPA/
Santa Casa

Atendimento
Médico



CONSELHOS 

TUTELARES,MP, 

DEFENSORIA,VARAS 

DA INFÂNCIA, 

CEDECA,SEJUDH

URES,HOSPITAIS,

ESCOLAS, 

CRECHES,CREAS, 

CRAS, SETER, 

MOPROM, 

SECULT. 

DELEGACIAS,

IML,VARAS 

CRIMINAIS,

VARA DA 

INFANCIA,MP 

AÇÕES DE 

PREVENÇÃO

PRO PAZ 

INTEGRADO

ProPaz Integrado e a Rede



ProPaz Integrado 
Resultados

Redução do processo de “revitimização”
de crianças e adolescentes que
vivenciaram a Violência Sexual, por
meio de:

Garantia do direito à saúde física,
emocional, mental e reprodutiva;



Propaz Integrado 

Prevenção e tratamento dos agravos
decorrentes da Violência Sexual,
inclusive DST’S e AIDS;

Prevenção e/ou interrupção de
gravidez decorrente de Violência Sexual,
conforme a legislação;



ProPaz Integrado 

Redução do tempo para a emissão dos
laudos;

Consideração de todos os sinais e
sintomas que possam afirmar ou sugerir
materialidade da violência sexual;



ProPaz Integrado 
Garantia dos procedimentos
apuratórios/ investigatórios de cada
situação;

Procedimento de inquérito e
encaminhamento ao sistema de justiça;

Notificação compulsória ao Ministério
da Saúde.



ProPaz Integrado 
Resultados

Atendimento policial especializado às
vítimas de violência sexual;

Realização de estudos para aprimorar
as políticas e programas de
enfrentamento a Violência Sexual.



ProPaz Integrado 
Impactos nas Políticas Públicas

Redução da revitimização de crianças e
adolescentes, através da integração dos
serviços médicos, psicossocial, de defesa
social e de perícia.



Propaz Integrado 

A criação de espaço de referência
favorece o rompimento do silêncio que
se interpõe à Violência Sexual, bem
como, as ações e serviços desenvolvidos
vêm contribuindo para superação dos
traumas.



Propaz Integrado 
Em 2011 se iniciou um processo de
discussão para implantação e
implementação do atendimento
especializado a mulheres em
situação de violência, visando
redução da revitimização desse
público e fundamentalmente
garantindo seus direitos a um
atendimento integral e humanizado.



Pro Paz Integrado 
Além disso iniciou-se o processo de
descentralização do serviço com
vistas a garantir a população do
Estado o direito a acessibilidade,
pois até o ano de 2011 o
atendimento era prestado apenas no
Núcleo Santa Casa, implantado em
Novembro de 2004.



ProPaz Integrado 

Descentralização dos Serviços

Núcleo CPC – Belém

Núcleo Baixo Amazonas – Santarém

Núcleo Zona Bragantina – Bragança

Núcleo Região Guajarina – Paragominas



Pro Paz Integrado 
Descentralização dos Serviços

Núcleo Região do Lago – Tucuruí

Núcleo Região do Xingu – Altamira

Núcleo Região Marajó – Breves

Propaz Mulher – Belém

Núcleo Região Carajás - Marabá



AÇÃO ITINERANTE



ESTRUTURA  FÍSICA



AÇÕES, SERVIÇOS E 
CAMPANHAS



AÇÕES, SERVIÇOS E CAMPANHAS



Alguns olham em  seu redor 
e perguntam: POR QUÊ?

Outros têm 
sonhos e 
perguntam: 
POR QUE NÃO?  

George  Bernard Shaw


