Rede de Proteção da
Infância e Adolescência
no Paraná
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Introdução
O presente material tem por objetivo esclarecer algumas dúvidas apresentadas por profissionais da política
de educação, da assistência social e da saúde em relação à proteção de crianças e adolescentes vítimas
ou testemunhas de violência. Aponta-se que os questionamentos foram transcritos na íntegra, conforme
recebidos. As respostas foram produzidas por uma representante do Conselho Tutelar de Ponta Grossa e por
duas integrantes do Ministério Público do Estado do Paraná, da Comarca de Ponta Grossa.
Cabe ressaltar que a violência se constitui como fenômeno complexo e multifacetado, dessa forma, as
possibilidades de encaminhamento também o são. Assim, faz-se necessário uma postura proativa no
seu enfrentamento, em especial, buscando executar ações de forma intersetoriais e articuladas em rede,
extrapolando os muros da escola.
A rede municipal é composta por todos os órgãos que constituem o sistema de garantia de direitos da criança
e do adolescente, divididos em seus eixos:
EIXO da DEFESA
Conselho Tutelar

Vara da Infância

Promotoria de Justiça

Defensoria Pública

Polícia Militar, dentre outros
EIXO da PROMOÇÃO
formado pelas políticas públicas em geral

Escolas

Unidade de Saúde

Equipamentos da Assistência Social CRAS e CREAS, dentre outros
EIXO DO CONTROLE e EFETIVAÇÃO de DIREITOS
Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Sociedade Civil

Ministério Público

Poder Legislativo

Defensorias Públicas
Conselhos Tutelares, dentre outros

Para que a rede realmente possa atender de maneira mais efetiva, faz-se necessário um trabalho conjunto
e articulado dos seus atores, no sentido de pactuar fluxos e protocolos de atendimento para crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município.

LUZES DO ECA - Perguntas e respostas
1 - O que fazer quando um(a) professor(a) recebe a notícia da prática de
agressão contra a criança/adolescente, em relato durante a aula?
Ao ter conhecimento de qualquer prática de agressão contra criança ou adolescente, imediatamente o
professor(a) deve comunicar a equipe pedagógica para que o Conselho Tutelar seja acionado e possa realizar
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os encaminhamentos necessários. A equipe pedagógica também deverá notificar o fato por meio da “Ficha de
Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada” do SINAN, conforme previsto na Portaria nº 1.271,
de 6 de Junho de 2014, do Ministério da Saúde, em seu art. 3º, § 2º.
Importante esclarecer que a criança ou o adolescente elegem, de forma espontânea, uma outra pessoa para
contar o que lhe aconteceu, sendo esse fato denominado de “revelação espontânea” pela Lei nº 13.431 /2017,
a qual prevê a proteção para toda criança e adolescente que seja vítima ou testemunha de violência.
É fundamental que, em hipótese alguma, esta
criança ou adolescente seja inquirido tanto pelo
interlocutor inicial quanto por outras pessoas do
âmbito escolar, a fim de evitar a revitimização. O(a)
professor(a) deve se limitar a ouvir o relato da criança/
adolescente, registrar de forma simples e objetiva
as frases e palavras usadas e comunicar à equipe
pedagógica. Importante ressaltar que, durante a
revelação espontânea, não sejam emitidas opiniões,
nem juízos de valor em relação aos fatos narrados,
por mais chocantes que sejam. É importante que se
busque uma postura aberta e uma escuta segura.
O(a) professor(a) deve deixar claro ao aluno que não
poderá guardar sigilo da informação compartilhada,
nem realizar promessas de soluções rápidas ao
problema.
Os casos de suspeita de violência contra a criança ou adolescente também devem ser comunicados pelo(a)
professor(a) para a equipe pedagógica, a qual acionará o Conselho Tutelar para os devidos encaminhamentos.
A confirmação ou não da denúncia será realizada pelos órgãos competentes.
2 - O que é a ficha SINAN? É obrigatório seu preenchimento?
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) tem por objetivo coletar, transmitir e compartilhar
dados gerados frequentemente pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
A sua correta alimentação consiste em fornecimento de informações que se traduzem em ferramenta para
subsidiar a formulação e avaliação das políticas e programas de saúde, fundamentando tomada de decisões,
que visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, no caso específico, com ações
concretas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.
Para além de profissionais de saúde, a Portaria nº 1.271, de 6 de Junho de 2014, do Ministério da Saúde, em
seu art. 3º, § 2º define que:

“A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à
autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos
públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia,
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.”
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Destaca-se que a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública devem
ser notificados. Ainda que os casos de tentativa de suicídio e violência sexual passam a ser de notificação
imediata no âmbito municipal.
Outro apontamento importante é que o SINAN tem a finalidade de notificação e não é denúncia!!!! O
encaminhamento da denúncia da violência propriamente dita, deve também ser necessariamente realizado
por outro meio, conforme definido pelo município.
3 - Quais providências devem ser tomadas quando a criança relata que a
mãe trabalha no bar e ela fica com outras crianças ou adolescente?
O fato de a criança permanecer sob a responsabilidade de outra criança ou adolescente sem condições de
exercer o cuidado representa uma situação de risco, independente da condição de trabalho da genitora, sendo
que o(a) professor(a) deve comunicar à equipe pedagógica, a fim de que esta noticie o fato ao Conselho Tutelar,
por meio de relatório, ou da forma estabelecida no protocolo municipal.
4 - Hoje é comum os filhos ficarem com o pai, porém o pai precisa
trabalhar e a mãe se nega a ajudar. Quem pode ajudar essa família?
Quando os genitores estão juntos, em uma união estável ou casamento, o poder familiar, que engloba também
a guarda e os cuidados diários com os filhos, deve ser partilhado, não havendo preponderância de um genitor
sobre o outro. Em situações de separação dos pais é necessário que se defina quem ficará com a guarda, ou se
esta será compartilhada, e como serão os cuidados com os filhos por parte desses pais que não estão mais na
mesma casa. Todo esse processo se dá na esfera judicial.
Se o genitor que fica com a guarda da criança ou do adolescente precisa da ajuda do genitor que não tem a
guarda, isso precisa ser combinado entre eles. A rigor, o guardião precisa organizar sua vida no sentido de
atender as necessidades do(s) filho(s), e se não contar com o auxílio do genitor que não tem a guarda, pode
buscar, judicialmente, a fixação de pensão alimentícia que atenda essas necessidades.

Caso o(a) professor(a) constate que a falta de acordo entre os genitores separados/divorciados
está afetando a criança/adolescente, deve comunicar à equipe pedagógica, a fim de que esta
noticie o fato ao Conselho Tutelar, por meio de relatório, ou da forma estabelecida no protocolo
municipal.

Deve-se destacar que, para além da família, é também papel da sociedade e do Estado, a proteção e garantia
dos direitos das crianças e dos adolescentes, dessa forma, o genitor que necessita de auxílio nos cuidados
dos filhos, pode recorrer ao atendimento de equipamentos sociais para o atendimento de suas demandas,
tais como educação em período integral, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentre outros
disponíveis no município.
Caso o genitor não consiga o atendimento pelas políticas públicas, também responsáveis pela proteção de
seus filhos, pode ainda recorrer a órgãos como o Conselho Tutelar e ao Ministério Público visando a garantia
do seu direito.
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5 - Qual é o papel da escola quando a família negligencia os cuidados de
higiene da criança, como, por exemplo, ela tem piolho?
Importante primeiro considerar o que se compreende por negligência, a qual não se encontra tipificada em
legislações no ordenamento jurídico brasileiro. Cabe primeiro destaque para a compreensão da situação de
todo o núcleo familiar, o qual pode encontrar-se, integralmente, em situação de risco ou vulnerabilidade social.
Dessa forma, se o problema da pediculose envolver somente uma criança, o caso deve ser encaminhado para
atendimento junto a Unidade de Saúde de referência do território da família, com acompanhamento dos pais
ou responsáveis. Ressalta-se que tal encaminhamento deve se dar de forma a não constranger ou expor o
aluno.
Caso o problema afete a um grupo maior de alunos, a Unidade de Saúde deve ser acionada no sentido de realizar
um atendimento amplo e conjunto com toda a comunidade escolar com o objeto de conter a proliferação do
parasita, sem prejuízo de ações de caráter continuado de prevenção em saúde.
Se as ações da escola não alcançarem sucesso, a equipe pedagógica deve noticiar o fato ao Conselho Tutelar,
por meio de relatório da equipe pedagógica, para a garantia do direito à saúde de todo esse grupo escolar, de
forma coletiva.

6 - Qual o papel da escola diante da situação do aluno que se apresenta com
fome e com vestimentas inadequadas durante as aulas?
Quando uma criança chega até a escola, com frequência, apresentando-se com fome ou com vestimentas
inadequadas (usando pouca roupa em dia frio) o procedimento mais adequado a ser tomado pela instituição
educacional é o acionamento de equipamento social pertencente ao território de moradia da família do aluno
em tela.
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Esse equipamento social se chama CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social). O CRAS deve ser acionado pela escola e iniciar o atendimento à família
em questão, que pode se dar inclusive, por meio de contato ou busca ativa da
família.
O trabalho a ser realizado pelo CRAS pode se dar por meio da inclusão da família em benefícios sociais de
transferência de renda, programas de acompanhamento, dentre outros. Após o referenciamento da família, o
CRAS deve dar uma devolutiva para a escola dos atendimentos realizados (contra referência).
Caso a situação persista, mesmo após todos os encaminhamentos, a escola pode acionar o Conselho Tutelar
para relatar a persistência da situação de vulnerabilidade que a criança ou adolescente ainda se encontra.

7 - Muitas vezes as mães procuram a direção da escola, solicitando que
não entreguem a criança ao pai, por motivo de briga ou separação, porém,
não estão portando documentos legais. Como devemos agir nessa situação?
Tanto o genitor quanto à genitora têm os mesmos direitos e deveres no que tange à responsabilidade dos
filhos. Desde que não tenha sido definida judicialmente a guarda da criança ou do adolescente, os dois a
possuem, como decorrência do poder familiar. Assim, diante destes casos, a escola deve solicitar ao genitor(a)
que apresente o documento que lhe conferiu a guarda, para que a escola possa negar a entrega ao que não
a possui. Caso não haja guarda fixada judicialmente, a escola deve comunicar a situação para o Conselho
Tutelar, por meio de relatório, já que o conflito entre os genitores representa risco à criança ou adolescente,
orientando o(a) genitor(a) a procurar advogado(a) ou, na impossibilidade de arcar com os custos, a Defensoria
Pública ou Núcleo de Práticas Jurídicas, para que possa regularizar a questão de guarda, visitas entre outros.
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8 - A que órgão faço a denúncia de uma mãe que deixa as filhas de 4 e 11 anos
sozinha em casa para sair na noite? E quais as consequências para o pai, que
está separado da mãe e tem conhecimento disso?
Ao tomar conhecimento do fato, a escola deve informar ao Conselho Tutelar,
por meio de relatório da equipe pedagógica. Além do encaminhamento da
denúncia, a escola também deve preencher a notificação da ficha do SINAN.

A responsabilidade do genitor(a) que
não possui a guarda das crianças será
verificada em cada caso, podendo a
ele, também, ser aplicadas as medidas
previstas no artigo 129 do ECA.
Ressalta-se que também é fundamental
pensar no encaminhamento de cunho
protetivo endereçado para as crianças
e adolescentes que se encontrem em
situações similares às relatadas no
questionamento, sem prejuízo da
responsabilização dos genitores.
9 - Como o Conselho Tutelar atua nos casos em que a criança é retirada dos pais e
precisa dar a guarda provisória a outro familiar (avó por exemplo) ? Como é feito?
O Conselho Tutelar é competente para aplicar as medidas protetivas previstas no artigo 101, incisos I a
VII do ECA, e com base nelas pode encaminhar a criança ou o adolescente em risco para outro familiar que
possua condições de cuidado ou, em sua falta, para entidade de acolhimento familiar (família acolhedora) ou
institucional (casa lar ou abrigo) . Esta medida é sempre provisória, e a notícia do caso deve ser encaminhada
ao Ministério Público, para verificação da necessidade de suspensão ou destituição do poder familiar em
relação aos pais.

A guarda provisória só pode ser conferida em ação judicial, ou seja, o Conselho
Tutelar não concede guarda provisória ao familiar da criança ou do adolescente.

10 - Em uma situação ainda não regularizada onde a avó paterna está
cuidando do neto porque a mãe foi presa e o pai é usuário de drogas há algo
que possa ser feito para impedir que o pai pegue a criança da avó?
Pois não teria condições de cuidar por usar drogas.
A situação precisa ser regularizada a fim de assegurar os direitos da criança e do adolescente em um caso
como esse. A escola ao tomar conhecimento da situação, deve comunicar ao Conselho Tutelar por meio de
relatório da equipe pedagógica.
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É necessário que haja a concessão da guarda provisória em um processo judicial,
a fim de permitir que esse familiar possa se opor ao genitor no que se refere aos
cuidados da criança ou do adolescente.

11 - Quando devo denunciar os pais que deixam crianças com o
irmão mais velho em casa?
As denúncias devem sempre ser realizadas, mesmo em casos de suspeita de violações de direitos. Dessa forma,
quando a escola suspeitar que os genitores estão deixando crianças mais novas aos cuidados dos irmãos mais
velhos, deve comunicar ao Conselho Tutelar por meio de relatório da equipe pedagógica.
Cabe destaque para quando se verificar que o fato está ocorrendo naquele
determinado momento (pais acabaram de sair de casa e deixaram as crianças
sob os cuidados de crianças um pouco mais velhas), representando risco
pessoal  a escola deverá acionar o Conselho Tutelar de imediato, para os devidos
encaminhamentos.

12 - Se eu denunciar os pais ou supostos agressores, eles vão saber que
fui eu que denunciei?
Caso você tenha tomado conhecimento da violação de direitos na condição
de cidadão, vizinho ou outra situação para além da sua função profissional de
educador ou profissional de saúde, pode se utilizar de canais de denúncia, tais
como o Disque 100, o qual garante o seu anonimato.
Já para os fatos identificados no ambiente escolar há dever ético,
profissional e legal de notificação e denúncia.
Todas as suspeitas ou constatações de violações de direito de crianças
e adolescentes que a escola tenha conhecimento, deve ser objeto de
notificação no SINAN e também de denúncia por meio de acionamento da
rede de proteção, em face do artigo 94-A do ECA.
As formas dos encaminhamentos devem ser pactuadas pela rede. Ressalta-se que
em casos mais graves, de risco social, deve-se acionar o Conselho Tutelar, o qual
agirá de imediato. Já em casos menos graves, de vulnerabilidade social, a denúncia
pode ser enviada ao Conselho Tutelar por meio de relatório da equipe pedagógica
ou da forma estabelecida pela rede.
Em ambos os casos, o ideal é que a equipe pedagógica procure dividir a responsabilidade
com o profissional da escola que teve o primeiro contato com a situação. Entretanto,
caso a gestão da escola se omita ou se recuse a notificar e denunciar, esse profissional
pode o fazer individualmente, denunciando inclusive a omissão da gestão escolar em
cumprir seu dever legal.
É possível que, num momento posterior, os genitores ou agressores venham a ter conhecimento
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de que a notificação partiu da escola. Entretanto, esse fato não altera o dever de notificação e denúncia
previsto em lei. A notificação no SINAN em casos de suspeita ou confirmação de violência é compulsória,
assim como a denúncia à autoridade competente, de acordo com os artigos 94-A e 245 do ECA.
O artigo 94-A do ECA prevê que as entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças
e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a
reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos.
Já o artigo 245 do ECA define como infração administrativa a não comunicação de tais eventos, pelos médicos,
professores ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou
creche, à autoridade competente, sujeita à multa de três a vinte salários de referência.

13 - Por que devo denunciar suspeita de maus tratos ou violência
contra criança e adolescentes se eles não são da minha família?
Se eu não denunciar pode acontecer algo comigo? E se a suspeita não for
confirmada, o que acontece comigo que denunciei?

Sim, a denúncia deve ser realizada, mesmo que a criança ou adolescente não
pertença a sua família ou ao seu convívio, pois conforme prevê a Constituição
Federal e o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das
crianças e dos adolescentes.

Ainda se considera que a notificação da suspeita de violência contra crianças ou adolescentes, ou mesmo a
constatação da violência, deve ser objeto de notificação no SINAN e acionamento da rede de proteção, por
força dos artigos 94-A e 245 do ECA, como explicado na pergunta 12. Para qualquer profissional da equipe
escolar, além de ser um dever, é também uma questão ética, inerente à função, diante do compromisso de
trabalhar com indivíduos em condição peculiar de desenvolvimento, sujeitos de direitos a serem protegidos
de forma integral.
Caso a suspeita não seja confirmada, o professor ou membro da equipe que notificou e denunciou não
responderá, a menos que se prove de que fez para prejudicar os genitores ou responsáveis ou o apontado autor
da agressão. Em sendo confirmada a suspeita, serão tomadas as providências pela rede de proteção.
14 - O que fazer quando desconfio que alguma criança ou adolescente está sendo
abusada sexualmente ou sendo explorada sexualmente?
O comunicado do fato deve se dar imediatamente, mesmo diante de uma suspeita dos fatos, em virtude da
gravidade e representar risco pessoal e social. Isso representa a suspeita de que fala o artigo 94-A do ECA.
O comando legal é de que deve ser realizada a denúncia e notificação da suspeita de qualquer tipo violência
contra crianças/adolescentes, seja agressão física, sexual, psicológica, etc, na forma exposta na pergunta 1.
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15 - Violência psicológica é crime? O que é considerado violência psicológica?
A violência psicológica não se caracteriza como crime específico, mas a conduta pode caracterizar diversos
delitos da lei penal brasileira, como ameaça, injúria, difamação, dependendo do caso.
A Lei 13.431 de 2017 define a violência psicológica como qualquer conduta
de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao
adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença,
exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu
desenvolvimento psíquico ou emocional; ainda considera a alienação parental
e a exposição da criança e do adolescente, direta ou indiretamente, a crime
violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, considerando
sua condição de testemunha.
Ressalta-se que a criança ou adolescente que sofreram violência de cunho psicológico ou na condição de
testemunha devem ser encaminhados para avaliação de atendimento de caráter psicossocial ofertado por
órgão protetivo da rede.
Em casos de suspeita de violência psicológica (ou de confirmação dela), a escola deve denunciar e o notificar
como nos casos de violência física ou sexual.
16 - Negligência e omissão são a mesma coisa? É considerado crime?

Omissão é o não agir quando há um dever legal imposto pela lei. Se essa omissão
causa dano, há dever de indenizar por parte de seu causador.
Negligência é o que ocorre quando o sujeito causador do dano deixa de observar
o dever de cuidado, ou seja, procede com uma ou várias omissões. Negligência
significa desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar
determinada tarefa, é agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso.
Uma família que aparentemente parece agir com negligência em relação às crianças e adolescentes, pode se
encontrar em situação de vulnerabilidade ou risco social, fatores que fragilizam e comprometem a capacidade
de cuidado entre seus membros, cabendo o encaminhamento da situação em questão aos equipamentos de
proteção social de referência (ex. CRAS, CREAS).
Se o(a) professor(a) e a equipe da escola se omitem e não notificam e não denunciam a suspeita de violência
contra crianças e adolescentes, agem com negligência e podem ser responsabilizados pelos danos que
causarem e também sofrer aplicação de multa, como explicado na pergunta 12.
Já uma escola também age de forma negligente quando percebe situações de abandono e evasão escolar e
deixa de realizar a busca ativa de seus alunos, garantindo à criança e ao adolescente o direito constitucional
à educação e à aprendizagem.
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Canais de Denúncia
• Disque 100. É um mecanismo de proteção social que compõe o sistema de garantia de direitos. A denúncia
é anônima e é encaminhada ao órgão competente para providências.
• Disque 181. É um canal de denúncia para crimes contra crianças e adolescentes, dentre outros, desde que
o crime não esteja acontecendo no momento.
• Disque 191 - Polícia Rodoviária Federal, para denúncias de violências ocorridas em rodovias federais.
• Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Existe em todos os municípios.
Localize o da sua cidade em https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/conselhos_tutelares/cts_parana.htm.
• Delegacia de Polícia com competência para crimes contra crianças e adolescentes. Localize a do seu
município no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.
• Serviços de Assistência Social (CRAS/ CREAS). São órgãos municipais de Assistência Social. Localize os do
seu município no site da Prefeitura de sua cidade.
• US - Unidade de Saúde. Localize as do seu município no site da Prefeitura de sua cidade.
• Instituto Médico Legal é um órgão público subordinado à Secretaria de Estado da Segurança Pública SESP, com competência regional, responsável por perícias. Procure o de seu município ou região no site da
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.
• Promotoria de Justiça é uma unidade do Ministério Público responsável pela defesa dos direitos das
crianças e dos adolescentes. Localize a do seu município no site do Ministério Público do Estado do Paraná.
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Política Pública de Assistência Social como
Integrante da Rede de Proteção à criança e ao
Adolescente
A Política Pública de Assistência Social, garantida pela Constituição Federal de 1988, faz parte do tripé da
Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social:

Seguridade Social
Constituição Federal de 1988 –
Art. 194

Sistema Único de Assistência Social Níveis de Proteção Social
CRAS
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local
público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços
de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e comunitária.
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O principal serviço ofertado pelo CRAS é o PAIF – Serviço de Proteção Integral à Família. É através do PAIF
que a família recebe os atendimentos, acompanhamento, encaminhamentos e orientações para garantia
dos direitos e superação das vulnerabilidades sociais.

Quando no acompanhamento familiar através do PAIF é identificado
alguma violação de direito, a família é encaminhada ao CREAS - Centro
de Referência Especializado de Assistência Social para atendimento.

Diferença de Vulnerabilidade e Risco Social
Vulnerabilidade Social

Risco Social

Conjunto de fatores que levam
uma pessoa ou família a apresentar
fragilidade de acesso aos direitos
básicos, como renda, alimentação,
acesso a serviços públicos de
educação, saúde, entre outros.
Ex.: desemprego, acesso precário
ou nulo à renda, situação precária
de moradia, fragilidade de vínculos
familiares e comunitários.

O termo risco social é utilizado quando tende a indicar
algum tipo de perigo, demandando algum tipo de medidas
– e independe de condição social (ou seja, está “além” da
vulnerabilidade).
Situações de risco são, por exemplo, violações de direitos
(violência intrafamiliar, violência doméstica, violência sexual,
negligência, trabalho infantil, discriminação de gênero, entre
outros) ou fragilização/rompimento de vínculos familiares
e comunitário (pessoas em situação de rua, crianças e
adolescentes sob medida protetiva ou privação de liberdade,
idosos em situação de acolhimento).

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

MÉDIA COMPLEXIDADE

ALTA COMPLEXIDADE
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