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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente relatório constitui-se na terceira pesquisa desenvolvida no município 

de Altamira, sudoeste do Pará, com foco na identificação dos cenários de Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes (VSCA) – nas modalidades de Abuso Sexual de 

Crianças e Adolescentes (ASCA) e de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

(ESCA), cuja conceituação utilizada está presente no Capítulo 2–, assim como em 

relação às condições dos serviços públicos que compõe o Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD) local, como parte das atividades do projeto “PAIR Xingu: Programa de 

Ações Integradas e Referenciais para o Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil”, sob a coordenação da Universidade Federal do Pará (UFPA) e financiamento 

da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) do Ministério da Justiça.  

 Desde 2012, ainda na vigência do projeto “Rodas de Direito: diálogo, 

empoderamento e prevenção no enfrentamento da VSCA” (UFPA-SDH), têm-se o 

monitoramento das dinâmicas de conformação oficial e extra-oficial da VSCA no 

município de Altamira, de modo a acompanhar os focos de influência do processo de 

implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), especialmente 

quanto aos efeitos do aumento populacional e da intervenção estatal, social e 

empresarial.   

Em termos técnicos, o presente relatório constitui-se no terceiro Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP) que se configura como uma das etapas metodológicas do 

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil (PAIR), o qual visa não apenas apresentar a “fotografia” da situação em 

si da VSCA e das políticas públicas no território municipal, mas servir de subsídio à 

elaboração ou revisão dos Planos Municipais de Enfrentamento da Violência Sexual 

Contra Crianças e Adolescentes.  

Como no município já se está, no ano de 2016, na fase final de vigência do III 

Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 

(triênio ago/2014-ago/2017), com mais um ano de execução, entende-se que o presente 

diagnóstico possibilita a oferta de subsídios para o direcionamento de questões 

presentes (ou não incluídas) no referido documento, ainda que o lapso de tempo entre o 

período de coleta de dados da pesquisa e o de término da vigência do documento deva 
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ser lavado em consideração para realização de nova pesquisa, a fim de atualizar os 

dados aqui apresentados. 

Isto porque, e como segundo motivo central, o contexto social de elaboração da 

pesquisa está temporalmente relacionado ao ingresso da UHE Belo Monte na etapa 

técnica da “desmobilização dos recursos humanos”, que se caracteriza pela demissão em 

massa de trabalhadores, em curto período de tempo, devido o término das obras civis da 

hidrelétrica, e a permanência apenas das obras hidráulicas, que requerem menor 

quantitativo de trabalhadores e trabalhadoras.  

Assim, de setembro de 2015, quando se iniciou tal etapa da UHE Belo Monte, 

até abril de 2016, um total de 15.680 pessoas foi demitido, dos quais 3.332 eram 

provenientes de Altamira, segundo informações repassadas diretamente pelo Consórcio 

Construtor Belo Monte (CCBM, 2016), um dos responsáveis por tal operação, junto 

com a Norte Energia S.A. (NESA), consórcio empresarial que administra a obra e a 

geração de energia da hidrelétrica. A projeção é de que entre maio e dezembro de 2016 

outras 10.306 pessoas sejam demitidas, restando um quantitativo de trabalhadores 

pouco abaixo das 5 mil pessoas, para uma obra que já teve, em seu auge, em junho de 

2014, 33.115 trabalhadores e trabalhadoras (NESA, 2015). 

Por isso, o presente relatório também objetiva compreender quais as implicações 

que a etapa final da obra da UHE Belo Monte trouxe para as configurações e as 

dinâmicas de VSCA e para as condições do SGD? Além disso, busca-se a concretização 

dos seguintes objetivos: (1) avaliar as políticas públicas de prevenção, atendimento, 

defesa e responsabilização existentes no município de Altamira que se referem ao 

enfrentamento da VSCA; (2) motivar as instituições a pensar estratégias e metodologias 

de trabalho para o fortalecimento da rede; (3) realizar levantamento quantitativo das 

ocorrências de VSCA registradas nos serviços de atendimento e defesa do município; 

(4) compreender as dinâmicas sociais de ESCA com base em obtenção de dados extra-

oficiais com informantes estratégicos (com acesso restrito); (6) georreferenciamento dos 

locais de suspeita ou ocorrência de ESCA na cidade de Altamira (com acesso restrito).  

Como se percebe, algumas partes do relatório não são acessíveis ao público em 

geral devido conterem informações para auxiliar as investigações policiais e judiciais, 

cuja divulgação pública dificultaria ou prejudicaria a efetividade das ações. 
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2. DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS 

  

  

O conteúdo do presente capítulo do relatório é praticamente o mesmo do 

elaborado para o segundo relatório (Oliveira e Pinho, 2014), de modo a reforçar a 

manutenção de abordagem conceitual anterior com a utilizada agora, ainda que com 

atualizações e revisões pontuais. 

A compreensão conceitual da VSCA parte da argumentação fundamental de que 

os direitos sexuais devem ser reconhecidos como direitos humanos. Com isso, quer-se 

ressaltar o patamar diferenciado de responsabilização do Estado, da sociedade e da 

família para com a garantia das condições necessárias para o exercício do direito ao 

desenvolvimento saudável da sexualidade por parte de crianças e adolescentes, 

livrando-as de situações de violência e vulnerabilidade.  

Logo, é imprescindível o reconhecimento da sexualidade infanto-adolescente 

como conformadora de suas condições de pessoa em desenvolvimento e caracterizadora 

de vários aspectos de suas cidadanias (Santos e  Ippolito, 2001; Silva, 2011), o que 

exige também pensar na reconversão do olhar adulto para com as manifestações de 

sexualidade que são parte do processo de construção social do ser humano, e não algo 

restrito à adultez, além  do fortalecimento dos mecanismos de prevenção e autoproteção 

frente os diversos riscos que podem ocasionar a violência sexual, assim como o melhor 

entendimento dos sujeitos sobre suas sexualidades e sobre as formas de exercer seus 

direitos (Oliveira e Figueiredo, 2016). 

O campo de constituição conceitual da violência sexual é compreendido na 

presente pesquisa inserido num contexto mais amplo de percepção da sexualidade e dos 

direitos sexuais, sinalizando as relações de poder e de opressão que provocam a 

alteração nas condições de vida e desencadeiam complexas formas de violência que 

agridem a integridade física, psíquica, moral e sexual de tais sujeitos, provocando-lhes 

danos e, ao mesmo tempo, maneiras de responder a tais ações. 

No âmbito estrito da violência sexual é importante fazer a distinção conceitual 

entre ASCA e ESCA, usados como categorias de compreensão de fenomenos sociais 

distintos e que exigem diferentes formas de abordagem por parte do SGD. 

Conforme estabelecem diversos autores (Lidchi, 2011; López, 2010; Pedersen e 

Grossi, 2011; Oliveira e Alves, 2014; Rodrigues, 2005; Santos e Ippolito, 2011; Silva, 
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2011), o abuso sexual consiste em qualquer forma de contato e/ou interação sexual entre 

um adulto e uma criança ou um adolescente, ou entre crianças/adolescentes, em que o 

sujeito ativo possui uma condição de autoridade ou poder – alguns também utilizam a 

ideia de responsabilidade e confiança – e utiliza-se desta condição para sua própria 

satisfação sexual, assim como a manipulação da mesma na criança, no adolescente e em 

terceiros.  

Tal contato e/ou interação sexual entre crianças/adolescentes e os autores de 

abuso sexual desenvolve-se por meio de uma relação assimétrica de poder que 

compreende: (1) o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades sexuais que 

elas não compreendem, consetem e/ou estão em condição de desenvolvimento 

suficientemente maduro para participarem (López, 2010; Pedersen e Grossi, 2011; 

Rouyer, 1997; Santos e Ippolito, 2011); (2) “a diferença de poder e de força física que 

possibilita ao autor do abuso o controle físico e emocional da criança ou adolescente” 

(Santos e Ippolito, 2011, p. 64); e, (3) o indicativo de que o objetivo central do autor do 

abuso sexual é a satisfação ou a estimulação sexual de si próprio, ou seja, a busca pelo 

prazer sexual (Rodrigues, 2005; Santos e Ippolito, 2011). 

O abuso sexual pode ocorrer com ou sem contato físico. Quando não há contato 

físico, as modalidades de abuso sexual são: (1) abuso verbal: discussões sobre assuntos 

sexuais com interesse de despertar a curiosidade da criança ou adolescente para o 

assunto; (2) exibicionismo: ato no qual o autor satisfaz sua lascívia mediante a exibição 

de seu órgão genital à vítima ou a masturbação diante dela; (3) voyerismo: prática de 

espionagem do corpo, total ou parcialmente nu, da criança ou do adolescente, ou 

indução dos mesmos à observação de filmes pornográficos, revistas e fotos obscenas. 

Quanto as modalidades com contato físico, enquadram-se diversos atos que tenham por 

caracterização o toque nos órgãos genitais das vítimas ou em outros pontos de seus 

corpos (seio, boca, ânus, etc.), a pratica de conjunção carnal, de sexo anal, entre outros 

atos sexuais (Landini, 2011; López, 2010; Rodrigues, 2005; Santos e Ippolito, 2011; 

Silva, 2011).  

A literatura científica costuma diferenciar o abuso sexual entre os de caráter 

intrafamiliar, intrarrede social e os extrafamiliar, apenas para distinguir os autores. 

Assim, quando estes são parentes da vítima o abuso ocorre numa perspectiva 

intrafamiliar ou endogâmico; já se são pessoas que convivem nos espaços de 

socialização da família e que possuem outro tipo de vinculação social com a vítima 

(amigo, vizinho ou conhecido) haveria abuso sexual intrarrede social. Por fim, no caso 
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de serem pessoas de outros espaços de socialização (escolas, igrejas, consultórios 

médicos, entre outros), e também desconhecidos, ocorreria o chamado abuso 

extrafamiliar ou exogâmico.  

Por outro lado, a ESCA é compreendida como relação de poder e de sexualidade 

mercantilizada, objetivando a obtenção de proveitos por adultos, com a realização de 

pratica sexual coercitiva ou persuasiva condicionada a remuneção ou troca de favores à 

criança ou ao adolescente participe, causando danos biopsicossociais aos explorados, 

por serem pessoas ainda em desenvolvimento (Libório, 2004; Santos, 2007; Santos e 

Ippolito, 2011; Silva, 2011).  

A delimitação de ESCA possibilita a compreensão da posição social da criança e 

do adolescente inserida numa dinâmica de mercado do sexo apreendido na assepção 

definida por Piscitelli: “de intercâmbio de bens, materiais e símbolos, que remete a uma 

noção de economia em termos amplos, possibilita pensar nas relações mais 

intensamente marcadas por essa economia de mercado” (2013, p. 30). Entretanto, 

Liborio (2004) e Santos e Ippolito (2011) pontuam que esse mercado do sexo, ao inserir 

crianças e adolescentes no campo dos serviços sexuais, coloca-os numa situação de 

exploração ao tratá-los enquanto objetos sexuais e mercadorias, implicando, ademais, 

condições de trabalho forçado, violência, uso abusivo de drogas e formas 

contemporâneas de escravidão, entre outras violações de direitos.  

Segundo Silva (2011), pode-se também caracterizar a ESCA como uma forma 

de abuso sexual qualificada pelo caráter econômico, no intuito de colocar em questão a 

comercialização de um corpo transformado em produto. Ainda assim, o aspecto 

ressaltado para a caracterização do fenômeno não é propriamente o prazer sexual, mas 

as dinâmicas e mediações de sujeição sexual de crianças e adolescentes com a 

finalidade de lucro ou qualquer outra forma de troca de favores/remuneração, em que 

mesmo aquela realizada no âmbito da rua configura-se como ilegal e imprópria para sua 

condição de pessoa em desenvolvimento, ainda que possua consentimento, tratado 

como irrelevante para a configuração da violação de direito, daí haver a rejeição do uso 

da categoria “prostitução infanto-adolescente”, tratando sempre o fenômeno social na 

perspectiva da exploração mercantil ilegal da sexualidade infanto-adolescente. 

No entanto, é importante frisar a advertência de Scandola (2012) de não se 

perder de vista a dimensão do trabalho que envolve a consideração da situação de 

ESCA. Há, de acordo com a autora, uma tríade formada pela demanda, oferta e mercado 

que envolvem relações de consumo relativos à satisfação sexual, e que exige um olhar 
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atento sobre cada pólo e em sua totalidade, para melhor compreensão das formas de 

constituição e reprodução histórica. 

Além disso, Mujica (2013) observa que as dinâmicas de ESCA nem sempre é 

conduzida por um mercado organizado – ou feito exclusivamente por organizações 

criminosas complexas e bem estruturadas – haja vista contar com um contexto de 

desigualdade socioeconômica e de diferentes objetivos de inserção entre os sujeitos que 

participam deste mercado. 

A literatura científica (Libório, 2004; Santos, 2007; Santos e Ippolito, 2011; 

Silva, 2011) subdivide a ESCA de crianças e adolescentes em quatro modalidades, 

conceituadas da seguinte maneira: (1) exploração sexual no contexto da prostituição: 

trata-se do uso de criança ou adolescente em atividades sexuais em troca de caráter 

remuneratório ou outras formas de compensação, com ou sem a presença de 

intermediários (aliciadores, angariadores, cafetões, entre outros), e ainda que ocorra no 

contexto da rua; (2) tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual: 

ato de recrutamento, transferência, intercâmbio, rapto e transporte de 

crianças/adolescentes entre ou por meio de fronteiras (nacionais, estaduais ou 

municipais), mediante engano, coerção ou fraude, para colocá-las em situação de 

ESCA; (3) pornografia infantil: produção, distribuição e/ou consumo de material 

contendo representação de crianças e adolescentes em atividades sexuais explícitas, 

reais ou simuladas, ou qualquer representação dos órgãos sexuais de crianças e 

adolescentes para fins predominantemente sexuais, através dos meios de comunicação; 

(4) turismo com motivação sexual: agenciamento de crianças e adolescentes para oferta 

de serviços sexuais à turistas estrangeiros ou nacionais com o fim de obter prazer 

sexual.    

Além disso, novas formas de ESCA surgiram e se alastraram nos últimos anos 

com o avanço dos meios de comunicação, especial da internet, telefones celulares e 

redes sociais virtuais. Nisso, Souza (2016) aponta quatro novas terminologias que 

englobam novos fenomenos de ESCA: (1) sexting, cuja tradução seria “envio de 

mensagens de sexo”, mais conhecido no Brasil pela onda de nude pelas redes sociais, 

mas que pode ser uma expressão de violência em que adolescentes, jovens ou adultos 

usam celulares, e-mail, salas de bate-papo, comunicadores instantâneos e/ou sites de 

relacionamento, para enviar fotos sensuais, mensagens de texto eróticas ou com 

convites sexuais para conhecidos, podendo se configurar numa forma de pornografia 

infantil; (2) sexcasting, caracterizado pela troca de mensagens sexuais em serviços de 
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conversas instantâneas com envio de fotos ou vídeos de conteúdo sexual produzidos 

pelo próprio remetente por meio da da internet, telefones celulares ou outras tecnologias 

de comunicação; (3) sextosion que é um desmebramento do sexting, e que se configura 

pela prática de chantagens com fotografias ou vídeos da criança ou adolescente sem 

roupa ou em relações íntimas que foram compartilhados por sexting com fins de ESCA; 

(4) grooming, caracterizado pela ação de um adulto ao se aproximar de crianças ou 

adolescentes via internet, por meio de chats ou redes sociais virtuais, com o objetivo de 

praticar ASCA ou ESCA.  

 Por fim, faz-se uso também da compreensão jurídico-penal da definição de 

estabelecimentos em que ocorra exploração sexual (artigo 229 do Código Penal 

Brasileiro) para elencar um conjunto de espaços privados identificados pelos 

informantes da presente pesquisa como locais de ocorrência de exploração sexual no 

contexto da prostituição, ainda que não necessariamente com a presença de crianças e 

adolescentes.  

Embora parte da doutrina penal trabalhe com uma interpretação restritiva do 

leque de estabelecimentos identificados em tal conceituação penal, delimitando-os 

apenas aos espaços em que a exploração sexual é a finalidade exclusiva ou 

preponderante para sua existência (Bittencourt, 2009, 2013), no presente trabalho 

objetiva-se instrumentalizar a definição penal para uma interpretação mais ampla, a fim 

de identificar espaços privados em que ocorre de maneira permanente ou esporádica o 

fenômeno da exploração sexual especificamente no contexto da prostituição, tais como 

bares, boates, hotéis, casas de show e residências, num sentido também assumido, na 

seara penalista, por Cunha (2009), mas que para se materializarem acabam fazendo uso 

das outras modalidades de exploração sexual, descritas ao longo desse capítulo. 
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3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 
 

 

A metodologia aplicada na pesquisa envolveu a coleta de dados de cunho 

quantiqualitativo por meio de requisição dos relatórios institucionais, aplicação de 

formulários padronizados da metodologia PAIR, realização de entrevistas semi-

estruturadas, observação participante e georreferenciamento dos locais de suspeita ou 

ocorrência de ESCA. 

O período de coleta de dados iniciou-se em agosto de 2015 e fechou-se em 

fevereiro de 2016, apesar de alguns dados obtidos em redes sociais virtuais sejam 

posteriores a esse período, mas já no âmbito da fase de sistematização, análise e escrita 

do relatório, que se desenvolveu de março a julho de 2016.  

Em relação à solicitação e obtenção de relatórios oficiais referentes aos 

atendimentos anuais de órgãos estratégicos da SGD, foram obtidos dados atualizados 

das seguintes instituições: Conselho Tutelar de Direitos de Altamira (CTDA), Centro de 

Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Polícia Civil do Estado do 

Pará (PCPA) e Fórum de Justiça da Comarca de Altamira (FJCA). Além disso, fez-se 

pesquisa na Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) do Ministério da Saúde para 

obtenção de dados históricos de atendimentos de casos de VSCA. 

Quanto à aplicação dos formulários oficiais da metodologia PAIR, houve a 

priorização na presente pesquisa de abarcar apenas os segmentos de serviços do SGD 

contemplados em dois dos seis formulários existentes na metodologia PAIR, quais 

sejam: Formulário 2 – Defesa e Responsabilização: aplicado junto a representantes das 

instituições dos sistemas de justiça e de segurança pública, assim como do CTDA, que 

atuam no município; e, Formulário 3 – Atendimento e Prevenção: destinado a 

representantes de instituições e programas governamentais e não governamentais que 

realizam atividades de caráter preventivo ou desenvolvem serviços de atendimento às 

vítimas e seus familiares.  

Obteve a aplicação de formulários em 18 instituições públicas, assim definidas 

(Quadro 1): 

Quadro 1. Instituições participantes da pesquisa 

Segmento Instituição/Siglas 
 
 
 

Centro de Referência de Assistência Social 
I (CRAS I) 
Centro de Referência de Assistência Social 
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Atendimento e prevenção 
 

II (CRAS II) 
Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS 
II) 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil 
(CAPSi) 
Espaço de Convivência de Meninos e 
Meninas (ECOM) 

Centro de Referência Especializada da 
Assistência Social (CREAS) 
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos de Aparecida 
(SCFV/Aparecida) 
Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED) 

Centro de Testagem e Acompanhamento 
(CTA) 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

PROPAZ 

 
 
 
 
 

Defesa e responsabilização 

Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) 
1ª Vara da Infância e da Juventude (VIJ) 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
(TJEPA) 
Defensoria Pública do Estado do Pará 
(DPE) 
Conselho Tutelar de Direitos de Altamira 
(CTDA) 
Defensoria Pública da União (DPU) 
Ministério Público do Estado do Pará 
(MPE) 
Guarda Municipal de Altamira (GMA) 

 

Os demais 4 tipos de formulários (Formulário 1 – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; Formulário 4 – Comunidade; Formulário 5 – 

Movimentos Sociais; e, Formulário 6 – Setor Corporativo) não foram utilizados, pois 

houve preferência à elaboração de novos formulários melhor ajustados com um dos 

objetivos da pesquisa que era ter contato direto com pessoas inseridas ou que já 

estiveram envolvidas em dinâmicas de ESCA, portanto, e pela primeira vez, entender 

por dentro como o mercado do sexo atua no município de Altamira, ainda que 

informantes que somente intervieram indiretamente para empreender o enfrentamento 

direto à situação também tenham sido entrevistados, num total 10 pessoas, das quais: 2 

adolescentes envolvidas em ESCA; 1 prostituta adulta; 3 profissionais da educação 

básica; 2 representantes de movimentos sociais; 2 ex-agentes envolvidos diretamente 

com aliciamento de adolescentes para ESCA. 
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Tais informações obtidas dos referidos informantes, cujos nomes serão mantidos 

em total sigilo pela equipe da pesquisa, foram disponibilizados apenas nos relatórios 

encaminhados de forma impressa aos órgãos do Sistema de Justiça e de Segurança 

Pública. 

Em paralelo, alguns desses informantes também se disponibilizaram a contribuir 

com o georreferenciamento dos locais de suspeita ou ocorrência de ESCA, o que 

oportunizou o desenvolvimento de uma verificação in loco desses pontos pela equipe do 

projeto e localização precisa no mapa da cidade, cujos endereços e imagens serão 

acessíveis apenas no relatório completo entregue impresso às autoridades, porém não no 

que ficará disponível ao público em geral. 
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4. CONDIÇÕES DAS INTITUIÇÕES PÚBLICAS PESQUISADAS 

 

 

4.1. Tipos de imóveis e infraestrutura: setores de atendimento e prevenção 

Os representantes das instituições SEMED, SCFV/Aparecida e CRAS I 

informaram que o espaço físico é inadequado, que precisam de espaços amplos e 

adequados para o atendimento dos usuários, apenas a SEMED funciona em imóvel 

próprio, nas outras duas instituições o imóvel é locado ou cedido, apesar de que ter 

imóveis próprios ou locados não significa tê-los nas condições ideais ou satisfatórias 

para o desenvolvimento das atividades profissionais. As críticas com relação ao espaço 

físico são basicamente de necessidade de ampliação ou reforma. 

O PROPAZ indicou que os aspectos relacionados ao espaço físico, ao mobiliário 

e aos equipamentos estão de acordo com as necessidades do órgão, propiciando um 

funcionamento adequado. 

Os representantes indicaram ainda a necessidade de melhoria do mobiliário e de 

aquisição de equipamentos. Nesse ponto, o CRAS I colocou a falta de impressoras, 

computadores, armários, mesas, cadeiras, sofás, aparelho de DVD e panelas. Todas 

essas carências foram apontadas como limitações para o bom funcionamento dos 

serviços. 

 As outras instituições (CAPSi, CTA, CAPS II, CRAS II, CREAS, ECOM e 

SMS) afirmaram não apresentar problemas no espaço físico, mobiliário e equipamentos, 

sendo que o CAPSi, CAPS II e CRAS II funcionam em imóvel locado e as demais em 

imóvel próprio. 

 Numa comparação com os dados do DPR I (Pinho e Oliveira, 2013), percebe-se 

uma nítida melhoria das avaliações feitas na atual pesquisa em relação às condições 

estruturais do ECOM, CRAS II, CREAS, assim como a continuidade de carências de 

condições estruturais no CRAS I e SCFV/Aparecida, este último anteriormente 

identificado como Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).   

 

4.2. Tipos de imóveis e infraestrutura: setores de defesa e responsabilização 

 Nas instituições do setor de defesa e responsabilização que participaram da 

pesquisa, duas estão localizadas em imóveis próprios – VIJ e GMA – e três em imóveis 

locados – PMPA, DPE e DPU –, além do MPE que não informou sobre o imóvel da 
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instituição e o CTDA que funciona em um imóvel cedido temporariamente, a espera da 

conclusão da reforma do imóvel próprio. 

A PMPA informou que a infraestrutura dos imóveis relacionados ao espaço 

físico, o mobiliário e os equipamentos suprem as necessidades das instituições 

propiciando um funcionamento adequado. Segundo Oliveira (2015), isto se deve, em 

grande parte, aos investimentos feitos para reformas dos prédios em decorrência do 

Termo de Cooperação Técnica assinado entre NESA e Governo do Estado do Pará, com 

período de vigência original até 6 de maio de 2013, mas depois seguidamente aditivado 

para prolongar-se até 6 de maio de 2016, num valor de 110 milhões de reais que foram 

utilizados basicamente para a parte de infraestrutura e aquisição de equipamentos da 

PMPA, PCPA e setor prisional.  

Uma instituição que funciona em imóvel próprio, a VIJ, informou da 

necessidade de melhoraria da estrutura da sala de acolhimento acrescentando poltronas, 

cortinas e material lúdico. Duas das instituições localizadas em imóvel locado, a DPE e 

a DPU, citaram que os espaços têm necessidades de melhoraria para funcionamento 

adequado: na DPE o espaço físico do prédio, a mobília e os equipamentos são 

satisfatórios, mas há a demanda de reforma da instalação elétrica, já que esse problema 

influencia no funcionamento da instituição; na DPU a instituição funciona em um 

imóvel locado com uma boa infraestrutura relacionado ao espaço físico e equipamentos, 

mas com relação à mobília cita-se a falta de mesas, cadeiras, armários e outros móveis. 

A GMA, mesmo funcionando em um imóvel próprio, apresenta algumas necessidades 

em relação ao espaço, mobília e equipamentos que poderiam ser melhorados/ampliados 

para aumentar a qualidade de funcionamento desta instituição. 

A instituição que se encontra com maiores dificuldades com relação ao imóvel e 

infraestrutura é o CTDA, mesmo sendo uma instituição de grande importância é a mais 

prejudicada, pois o espaço é cedido e não apresenta segurança e conforto para 

atendimento ao público, ainda que considerem ser um espaço razoavelmente espaçoso, 

as salas não têm sigilo já que são próximas umas das outras, estão sem centrais de ar e 

sem acesso a internet, possuem poucos computadores, impressoras e também faltam 

cadeiras e armários, segundo indicaram no formulário preenchido. Além dessas 

questões, há também problema de transporte, pois o único veículo que a instituição 

possui está em péssimo estado e tampouco consegue suprir a demanda de atendimento 

no meio rural.  
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Por fim, o MPE não apresentou informações sobre as condições de infraestrutura 

da instituição, dificultando, assim, uma análise situacional e comparativa.  

Das instituições pesquisas no primeiro DRP (Pinho e Oliveira, 2013), apenas a 

5ª Vara do TJE/PA, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) não 

participaram do presente diagnóstico. Por outro lado, o PROPAZ e a DPU, instituições 

de instalação mais recente na cidade, não participaram da primeira pesquisa. 

Segundo consta no documento do primeiro DRP: “[d]as instituições pesquisadas 

no setor de defesa e responsabilização, seis estão localizadas em imóveis próprios – 5ª 

Vara e VIJ, PC, PM, GMA, PRF e CT – e três estão em imóveis locados – DPE, MPE e 

PF” (Pinho e Oliveira, 2013, p. 31). Assim, percebe-se a continuidade da condição de 

imóveis locados da DPE e do MPE, além da mudança da situação do CTDA 

(identificado na citação como CT), que passou de imóvel próprio para um 

temporariamente cedido. E continua o primeiro DRP: 

 

“O conjunto de instituições de defesa e responsabilização pesquisado 
aponta condições satisfatórias para desenvolver suas atividades 
profissionais nos quesitos que envolvem o espaço físico e o 
mobiliário, mas indica a necessidade de melhorias (ou investimento 
público) no quesito dos equipamentos, sendo este o que demanda 
maior atenção dos gestores políticos” (Idem).  

 

No atual DRP a demanda por melhoria dos equipamentos foi substituída pela 

aquisição de mobílias, presente nos relatos de quatro instituições (VIJ, DPU, GMA e 

CTDA), enquanto que a carência de equipamentos foi arguido apenas pelo CTDA e 

GMA. 

 

4.3. Situação dos profissionais: setores de atendimento e prevenção 

 Em relação à pergunta sobre o quadro de profissionais existente nas instituições 

dos setores de atendimento e prevenção, e quantos deles estão habilitados para atuar em 

situações de VSCA, o quadro abaixo (Quadro 2) apresenta os resultados. 

 

Quadro 2. Profissionais das instituições de atendimento e prevenção  

Profissionais  Total Profissionais capacitados 
para atuar em situações 

de VSCA 
Psicólogo 14 4 
Advogado 2 0 

Assistente Social 19 2 
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Pedagogo 10 2 
Professor --- --- 
Médico 58 1 

Enfermeiro 61 15 
Educador Social 6 0 

Administrativo 11 0 

Técnico de enfermagem 8 2 
Fisioterapeuta 1 1 

Vigilante 10 0 

Serviços Gerais 7 0 
Terapeuta ocupacional 1 0 

Educador físico 1 0 

Motorista 4 0 

Apoio administrativo 8 0 

 

 Do quadro geral de 221 profissionais listados, um total de 27 foi indicado como 

qualificado para tal intervenção qualificada em situações de VSCA, o que representa 

12,21% da quantidade total. Trata-se de percentual reduzido de recursos humanos 

qualificados e que pode prejudicar a qualidade da intervenção (preventiva ou 

atendimento) realizada pelas instituições, pois significa, em valor proporcional, que de 

cada 10 profissionais cerca de 1 está habilitado para atua em tais cenários. Isto reforça a 

necessidade de manutenção e ampliação dos espaços de formação continuada sobre a 

temática de VSCA. 

 Por outro lado, das 16 categorias de profissionais presentes nas instituições 

pesquisas, somente 7 categorias foram identificadas possuindo pessoas com 

qualificação para o atendimento às situações de VSCA, ou seja, 43% das categorias.  

 Do quadro geral de profissionais identificados, sem dúvida são os profissionais 

de Enfermagem que detém uma porcentagem maior de quadros habilitados para atuar 

em situações específicas de VSCA, representando 15 de 61 pessoas, o que corresponde 

a 24,59% do total. Curiosamente, em relação ao quadro de médicos apenas 1 de 58 tem 

essa qualificação, significando 1,72% do total, porcentagem extremamente reduzida e 

que revela disparidade de formação adequada entre quadros profissionais (enfermeiros e 

médicos) que atuam nos mesmos locais. 

 Além do quadro geral de profissionais da saúde, duas instituições internas do 

setor possuem destaque quanto a possuir recursos humanos capacitados: o CAPSi e o 

CTA. O CTA informou possui um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro e um 
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técnico em enfermagem habilitados. Já no CAPSi, também foram assinaladas um 

psicólogo, um assistente social, um pedagogo, um médico, um enfermeiro, um técnico 

em enfermagem e um fisioterapeuta como habilitados para atuar em tal cenário. 

 Ainda assim, há de se problematizar se outras instituições, como CREAS, o 

ECOM e o PROPAZ, que possuem em sua competência profissional o atendimento às 

vítimas de VSCA, não identificaram os profissionais habilitados por incompreensão do 

formulário ou por outro motivo, como o fluxo de rotatividade dos profissionais, 

condição anteriormente identificada no DRP I (Pinho e Oliveira, 2013), mas que se 

trabalha como hipótese explicativa para a presente pesquisa. 

 No entanto, e mesmo com a projeção de indicações desses três órgãos, há uma 

preocupante concentração dos profissionais habilitados para atuarem em casos de 

VSCA em poucas instituições, o que acaba por fragilizar a atuação em rede dos órgãos e 

também ocasiona uma disparidade de qualidade da abordagem feita em cada órgão. 

Particularmente o PROPAZ, ao indicar possuir 2 psicólogos, 2 assistentes 

sociais, 2 enfermeiros e 2 agentes administrativos, sem definir que possuem 

competência específica de atendimento de vítimas de VSCA, pode ocorrer pelo fato de, 

no período da coleta de dados, não haver ainda a instalação efetiva do PROPAZ 

Criança, somente do PROPAZ Mulher, o que pode ter interferido no perfil de 

profissionais contratados e na qualidade do atendimento ao público infanto-adolescente, 

o que se torna uma demanda de modificação.  

Ainda assim, é relevante mencionar que o PROPAZ desenvolve um trabalho de 

atendimento integrado de crianças e adolescentes vítimas de violência que tem 

possibilitado a melhoria do trabalho de acolhimento e escuta desses sujeitos, além dos 

encaminhamentos quanto à responsabilização dos autores de violência sexual, sendo um 

órgão instalado no segundo semestre de 2015 e que oficialmente atende todos os 

municípios da região do Xingu, apesar de, na prática, o suporte ser em poucos 

municípios, devido, certamente, as distâncias geográficas e a ausência do PROPAZ 

Criança.  

 Numa análise comparativa com o DRP I (Pinho e Oliveira, 2013), percebe-se 

que no período de coleta de dados dessa primeira pesquisa havia uma quantidade bem 

maior de profissionais, fator também influenciado pelos dados do setor de educação, 

que para a atual pesquisa não foram repassados na mesma completude de informações 

que daquele primeiro relatório, e do Hospital Regional da Transamazônica (HRT), o 

qual não retornou o formulário enviado e tinha participado da primeira pesquisa.  
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4.4. Situação dos profissionais: setores de defesa e responsabilização 

 Quanto ao quantitativo de profissionais dos setores de defesa e 

responsabilização, o quadro abaixo (Quadro 3) informa o quantitativo geral e aqueles 

com qualificação para atuarem em situações de VSCA.  

 

Quadro 3. Profissionais das instituições de defesa e responsabilização 

 
Profissionais (categorias) 

 
Total 

Profissionais capacitados 
para atuar em situações de 

VSCA 
Psicólogo 2 1 
Advogado 0 0 

Assistente Social 1 0 
Pedagogo 2 0 
Professor --- --- 
Médico --- --- 

Enfermeiro --- --- 
Educador Social --- --- 
Administrativo 6 0 

Vigias 3 0 
Motorista 3 0 

Serviços Gerais 2 0 
Defensor Público 4 0 
Policial Militar 158 3 

Guarda Municipal 50 11 
 

 Do quantitativo geral de 234 profissionais, excetuando o MPE que não informou 

tais dados, chega-se a identificação de 15 profissionais com qualificação específica para 

atuar em cenários de VSCA, o que representa 6,41% do total, enquanto que o DRP I, 

com 324 profissionais, continha 23 pessoas habilitadas para atuar em situações de 

VSCA, correspondendo a 7% do total (Pinho e Oliveira, 2013). Percebe-se, numa 

análise comparativa entre os anos de 2012 e 2015, que houve uma pequena redução de 

quadros habilitados para atuar em casos de VSCA, mas em ambos os anos ainda numa 

porcentagem de menos de 1 profissional habilitado a cada 10 pessoas, o que reforça a 

necessidade de acatamento das sugestões apresentadas no item anterior (4.3) de 

qualificação continuada e melhoria da fixação dos profissionais para evitar a alta 

rotatividade.  

Das 11 categorias de profissionais presentes nas instituições locais, somente 3 

possuem qualificação para atuar em cenários de VSCA, sendo: psicóloga, policial 

militar e guarda municipal. Isto representa 27,2% do total de categorias, porcentagem 
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bem menor do que a identificada nos setores de atendimento e prevenção (veja item 4.3 

do presente relatório). 

Destaca-se a GMA que dos 50 guardas municipais possui 11 profissionais para 

atender situações de VSCA, representando 22% do total. Tal categoria de profissionais, 

junto com os enfermeiros do item 4.3 do presente relatório, constituem os grupos de 

profissionais com maior quantidade quadros habilitados para o enfrentamento da VSCA 

no município de Altamira.  

Em termos de assistentes sociais, apenas a VIJ, com 1 profissional, indicou 

possuí-los, numa nítida demonstração de que as equipes multidisciplinares são carências 

evidentes nos órgãos dos setores de defesa e responsabilização, só existindo, 

efetivamente, na VIJ. 

No caso do defensor público, foram contabilizados 4 profissionais, sendo 3 da 

DPU e somente 1 da DPE, nenhum deles habilitados para atuar em situação de VSCA. 

A própria DPE coloca nas “observações adicionais” do formulário preenchido que “a 

instituição está desfalcada já que deveria está funcionando com onze defensores e que 

no momento por esse problema não consegue atuar de forma mais concreta na área da 

infância e juventude”.  

Por certo, é preciso considerar a importância da presença da DPU no território 

local, instalada inicialmente em caráter itinerante com seis defensores públicos federais 

a partir de janeiro de 2015 (Nóbrega, 2015), e somente em setembro de 2015 tendo 

estabelecido a fixação de dois defensores para tratar, prioritariamente, das questões 

judiciais e extrajudiciais relacionadas ao cadastramento, reassentamento e/ou 

indenização da população atingida pela UHE Belo Monte, não se esquecendo de 

mencionar que nesse período todo, e até janeiro de 2016, a DPU ficou instalada 

provisoriamente em duas salas cedidas pela Universidade Federal do Pará, somente no 

início de 2016 tendo sido instalada em imóvel próprio, ainda que alugado. 

Porém, é com relação à DPE que se constata a situação crítica e que afeta 

diretamente à garantia de atendimento às crianças e aos adolescentes, como o órgão 

reconheceu explicitamente. Se em 2012 a DPE possuía 8 defensores públicos instalados 

em Altamira (Pinho e Oliveira, 2013), inclusive um deles diretamente lotado no Núcleo 

de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente (NAECA), em 2015 tem-se 

somente 1 defensor, numa nítida redução drástica das condições de realização do 

serviço e de acesso à justiça da população local, isto sem falar na completa inexistência 

de equipe multidisciplinar, questão já apontada desde o primeiro relatório como grave 
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carência do órgão. Apesar disto, em julho de 2016 a DPE ampliou o quadro de 

defensores públicos em Altamira, passando a ter 4 profissionais, com a reativação do 

NAECA, porém sem equipe multidisciplinar. 

 No caso da PMPA, esta aponta que trabalha com 3 policiais capacitados para 

atuar em situações de VSCA, de um total de 158 que atendem o município, ou seja, 

1,89% do quantitativo geral está habilitado para atuar em cenários de VSCA. Numa 

comparação com o DRP I, em 2012 a PMPA informou ter um efetivo de 272 policiais, 

sendo que 15 deles tinham qualificação para atuar em situação de VSCA (Pinho e 

Oliveira, 2013). É dizer, houve redução de 80% do quadro de profissionais habilitados 

entre 2012 e 2015, prejudicando o trabalho de intervenção ostensiva e comunitária do 

órgão. Presume-se, inclusive, que estes 3 policiais informados pela PMPA sejam todos 

lotados no destacamento de policia comunitária existente em Altamira, os quais 

desenvolvem trabalho preventivo em escolas públicas do município, porém que coloca a 

reflexão de qual a capacidade de atuação qualificada dos policiais que atuam nas 

atividades de segurança pública, e o quanto esta falta de qualificação pode acabar 

resultando em mais danos às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual no 

momento da abordagem interventiva.  

Por fim, o MPE, apesar de não ter disponibilizado informações sobre este ponto 

no formulário da pesquisa, possui um promotor de justiça específico da área de infância 

e juventude. No entanto, ao contrário de 2012, quando Pinho e Oliveira (2013) 

informavam que o órgão tinha equipe multidisciplinar estruturada, ainda que 

sobrecarregada por demandas de atendimento dos municípios da região do Xingu, com 

os dados de 2015 constata-se a não existência mais dessa equipe multidisciplinar, 

apenas de uma assistente social que mantém um trabalho individual de atendimento 

social das vítimas e familiares. 

 

4.5. Organização e funcionamento das instituições: setores de atendimento, defesa, 

prevenção e responsabilização 

A rotina de funcionamento das instituições compreende a obtenção de 

informações sobre os horários de atendimento ao público e dados sobre localização e 

formas de contato para acesso aos serviços, os quais foram reunidos no quadro (Quadro 

4) abaixo. 
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Quadro 4. Dados básicos de acesso às instituições 

Instituição Horário Endereço e contatos 

CTA 8h às 
17h 

 

Ney Carvalho da Silva - Enfermeiro. Endereço: Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n. Bairro: Esplanada do 
Xingu. E-mail: neyenp@gmail.com  

SEMED NR 
 

Milka Valentim Mendes – Professora/Coordenação 
pedagógica. Telefone: (93) 99171-7984. Endereço: Rua 
Deoclides de Almeida. Bairro: Brasília. E-mail: 
semecalt@bool.com.br  

CAPSi 8h às 
17h30 

 

Thaíse Jácome da Costa – Enfermeira/Coordenadora. 
Telefone: (93) 3515-5867. Endereço: Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes. Bairro: Esplanada do Xingu. E-mail: 
capsiatm@outlook.com  

CAPS II 8h às 
18h 

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3500. Bairro: Jardim 
Independente I. 

ECOM Contínuo 
 

Josenilda Fima de Araújo – Assistente Social. Telefone: 
(93) 3515-2338/ (93)99139-1115. Endereço: Rua 
Uberlândia. Bairro: Uirapuru. E-mail: 
ecom1998altamira@hotmail.com  

CRAS I 8h às 
18h 

 

Regiane de Souza Santos – Coordenadora. Telefone: (93) 
99108-1968/ (93) 992025737. Endereço: Rua Acesso 08. 
Bairro: Sudam I. E-mail: regi.ped@hotmail.com   

CRAS II 8h às 
18h 

 

Kerli Gomes Ferreira – Coordenadora. Telefone: (93) 
99173-5669/(93) 99127-4043. Endereço: Travessa 
Comandante Castilho. Bairro: Centro. E-mail: 
kerligomes@outlook.com  

SCFV 8h às 
18h 

 

Deomar Albino Teles – Coordenador do SCFV Aparecida. 
Telefone: (93) 99180-3528/ (93) 99283-0453. Endereço: 
Rua: Seis metros. Bairro: Aparecida. E-
mail:deoteles86@gmail.com 

CREAS 8h às 18h 
 

Raimunda Souza Rios – Coordenação. Telefone: (93) 
992358148/ (93) 992030922. Endereço: Rua Curitiba – Ao 
lado do PROPAZ, 3075. Bairro: Uirapuru. E-mail: 
creas.atm@gmail.com  

PROPAZ  7h às 
19h 

Taís Silva Vieira. Contato: (93)99155-5393. Endereço: Rua 
Curitiba, 2973, Bairro Uirapuru. E-mail: 
propazintegradorx@hotmail.com  

PMPA 7h30 às 
17h30 

Luís Artur da Silva. Contato: (93)3515-4243. Endereço: 
Rua Via Oeste, 2665, Bairro Premem. E-mail: 
cprviii@yahoo.com.br Site: www.pm.pa.gov.br  

VIJ 8h às 
14h 

Sandra da Silva Vieira. Contato: (93)99135-4421. 
Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Costa,1651, Bairro 
Explanada do Xingu. E-mail: sandra.vieira@tjpa.jus.br   

SMS 8h às  
18 h 

Ney Carvalho da Silva. Contato: (93)351-54990. Endereço: 
Travessa Paula Marques, 192, Bairro Centro. E-mail: 
neyenf@gmail.com  

DPE 8h às  
14 h 

Marcio Neiva Coelho. Contato: (91) 998184-8266. 
Endereço: Travessa Búfalo, 3600. Bairro Esplanada do 
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Xingu. E-mail: márcio.coelho@defensoria.pa.gov.br  

CTDA 
 

8h às 
18h 

Plantão  

Rosa Maria da Silva Pereira. Contato: (93) 3515-2270. 
Endereço: Rua Irmã Serafina, Bairro Brasília. E-mail: 
ctaltamira@hotmail.com  

DPU 
 

9h às 
16h 

Walber Rondon Ribeiro Filho. Contato: (93) 981002865. 
Endereço: Av. Tancredo Neves, 2425, Bairro Independente 
II. E-mail: walber.filho@dpu.gov.br Site: www.dpu.gov.br  

MPE 
 

8h às 
14h 

Bruna Rebeca Paiva de Moraes. Endereço: Rua Coronel 
José Porfírio, 2560. Bairro Esplanada do Xingu. E-mail: 
brunarebeca@gmail.com  

GMA 8h às  
18 h 

Gilvan Sousa Silva. Contato: (93) 3515-3116. Endereço: 
Rua Uberaba, 2897. Bairro Uirapuru.  

 

 Os horários de atendimento das instituições pesquisas possuem início entre 7h e 

8h da manhã, com exceção da DPU que inicia apenas 9h da manhã, mas tem horário de 

termino do atendimento numa variação maior, entre 14h e 19h. Das instituições, 8 

(CAPS, CRAS I, CRAS II, SCFV, CREAS, SMS, CTDA e GMA) atuam no horário 

comercial completo, de 8h às 18h, sendo 6 do setor de atendimento e 2 dos setores de 

defesa e responsabilização. Outras 3 instituições (VIJ, MPE e DPE), todas do Sistema 

de Justiça, atuam com 6 horas de atendimento diário, de 8h às 14h. Outras 5 instituições 

(CTA, CAPSi, PROPAZ, PMPA e DPU) possuem uma variedade de horários de 

finalização do atendimento, compreendendo 16h, 17h, 17h30 e 19h. O ECOM indicou 

ter atendimento ininterrupto e a SEMED não repassou informação. 

 Numa análise comparativa com os dados do DRP I, Oliveira e Pinho (2013) 

apresentam dados de horários distintos, em 2012, para o atendimento nas instituições 

CAPSi (8h às 18h), DPE (8h às 18h) e PMPA (24 horas), o que demonstra a redução do 

horário de atendimento nas duas primeiras instituições com os dados de 2015, e a 

projeção de manutenção do atendimento ininterrupto da PMPA, mesmo que os dados 

repassados não tenham evidenciado isto. 

 É necessário ressaltar que metade das 18 instituições pesquisas atende em 

horário semelhante, correspondendo entre 8h e 18h (incluindo, aqui, o ECOM, cujo 

atendimento cobre este período também), o que facilita os encaminhamentos 

interinstitucionais a serem desenvolvidos pela rede de proteção, especialmente levando 

em consideração que a maior parte delas é proveniente do setor de atendimento. Por isso 

mesmo, entende-se que os horários de funcionamento do CTA, CAPSi e PROPAZ 

deveriam também observar a padronização das demais instituições do setor de 

atendimento, de modo a ampliar a possibilidade de trabalho em rede, ainda que no caso 
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do PROPAZ também tenha a competência de atuação no âmbito policial, portanto, no 

setor de defesa.    

Tal padronização dos horários tem um papel relevante para a operacionalidade 

dos fluxos de atendimento da VSCA (abuso sexual; exploração sexual; abuso sexual no 

contexto de povos indígenas e comunidades ribeirinhas) em vigência desde 2014 no 

município (CMEVSCA, 2014), de modo a possibilitar os encaminhamentos e os 

recebimentos de pessoas e de documentações em horários comuns entre as instituições, 

facilitando a comunicação e o trabalho em rede. 

Em paralelo, há de se discutir as condições de acesso das situações de VSCA nos 

horários noturnos e no fim de semana. Nesse sentido, apenas 2 instituições (CTDA e 

ECOM) informaram atuam em período contínuo, o CTDA informando realizar plantão 

ininterrupto e o ECOM só informando que tem um trabalho “contínuo”. Ainda assim, 

sabe-se que a PMPA também possui um trabalho 24 horas por dia, devido o trabalho 

ostensivo que desenvolve, e a GMA informou possui um número não informado de 

guardas municipais atuando no período noturno, mas as demais instituições não 

informaram quais as condições de acesso do público (ou das demandas) nos horários 

que não compreendem o período habitual de trabalho institucional. 

 Quanto à quantidade de profissionais distribuídos nos turnos nas instituições dos 

setores de atendimento e prevenção: o ECOM informou ter horário de funcionamento 

contínuo, tendo 7 profissionais trabalhando na parte da manhã, 7 no horário da  tarde e 3 

profissionais  a noite; o CAPSi tem 9 profissionais no horário matutino e 7 no 

vespertino; o SCFV atende com 10 profissionais na parte da manhã e 10 no horário da 

tarde; o CRAS I com 3 profissionais de manhã e 3 horário da tarde; o CRAS II atende 

com 7 profissionais no horário da manhã e 5 a tarde; o CAPS II disponibiliza 10 

profissionais no turno matutino, 10 no vespertinos e 2 no noturno; a SMS e a SEMED 

não repassaram informações sobre a distribuição dos profissionais por turno. 

 Em relação às instituições dos setores de defesa e responsabilização, na maior 

parte delas os dados obtidos dos profissionais não revelam a distribuição por turno de 

trabalho, apenas o quantitativo: o CTDA, além do horário comercial com 4 conselheiras 

tutelares diariamente (manhã e tarde), a noite possui plantão com escala diária de 2 

profissionais; a VIJ informou dispor de 4 profissionais; a DPE de 6 profissionais; o 

MPE não informou a quantidade de profissionais que atuam na instituição; a PMPA 

dispõe de 3 profissionais para atendimento ao público nos turnos da manhã e da tarde; a 

GMA funciona com 13 profissionais por turno, no noturno a instituição não funciona 
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para atendimento ao público, porém dispõem de guardas que prestam serviços nesse 

turno em determinados locais do município; o PROPAZ funciona com 5 profissionais 

pelo turno matutino e 4 no vespertino; a DPU atende com 4 profissionais diariamente.  

 

4.6. Armazenamento e utilização de dados: setores de atendimento, defesa, 

prevenção e responsabilização 

 Outra informação solicitada das instituições pesquisadas é sobre a existência de 

armazenamento de dados e quais os tipos de utilização dos dados armazenados. O 

quadro abaixo (Quadro 5) apresenta o resultado das respostas obtidas. 

 

Quadro 5. Informações armazenadas 
Instituição Registro Tipo de informação e forma de utilização 

SIM NÃO 

CTA X  Quantidade de exames realizados, perfil do 
público atendido, pacientes portadores de HIV, 
dispensa farmacêutica. Digital. Estudos/ 
estatísticas. 

SEMED NR NR NR. 
CAPSi X  RAAS e BPA. Digital. Estudos/estatísticos.  

CAPS II X  Prontuário dos usuários, dados estatísticos 
(relatórios trimestrais), movimentação da 
medicação psicotrópica (sistema informatizado). 
Manual/digital. Estudos/estatísticas, 
planejamento e monitoramento. 

ECOM  X Manual. Estudos/ estatísticas. 
CRAS I X  Pastas de atendimento dos usuários. Manual. 

Planejamento e monitoramento. 
CRAS II X  Perfil socioeconômico das famílias 

acompanhadas. Manual. NR. 
SCFV X  Dados pessoais sobre os usuários do SCFV e seu 

desenvolvimento participativo nas diferentes 
atividades. Manual. Monitoramento. 

CREAS 
 

X  
 

Todas as informações pertinentes aos usuários 
de forma individualizada, em pastas mantidas 
em sigilo. Manual. Planejamento e 
monitoramento. 

 
PROPAZ 

 

 
X 

 
 

Formato Manual. Utilização para 
Estudos/Estatísticas. 

 
PMPA 

 

 
X 

 Relatório Mensal de execução de Atividade 
(Guia de Produtividade). Formato Manual. 
Utilização para Estudos/Estatísticas. 

 
VIJ 

 
X 

 Estudos psicossociais, relatório do setor 
psicossocial. Formato Digital. Utilização para 
Estudos/Estatísticas. 
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SMS  X NR 
 

DPE 
 

 
X 

 
 

 
NR 

 
CTDA 

 

 
X 

 Todos os documentos. Formato Manual. 
Utilização para Estudos/Estatísticas. 

 
DPU 

 
X 

 Formato Digital. Utilização para 
Estudos/Estatísticas, Planejamento e 
Monitoramento. 

MPE 
 

 
X 

  
NR 

 
GMA 

 

 
X 

  
NR 

 

 Das 18 instituições, 15 informaram possuir registro dos atendimentos realizados, 

correspondendo a 83,33% do total. Das que responderam negativamente, o ECOM já 

desde o DRP I (Pinho e Oliveira, 2013) informava não possuir formas de registro, mas 

na presente pesquisa o órgão ao mesmo tempo em que nega possuir tal sistema de 

registro, coloca em seguida os tipos de dados e as formas de utilização dos mesmos, 

gerando uma resposta dúbia e que necessitaria de aprofundamento com o órgão. Em 

relação à SMS, há de se verificar o motivo de não possuir registro de atendimento, 

quando seus serviços internos, como o CTA, o CAPSi e o CAPS, indicam possuir estes 

registros. 

 Quanto ao tipo de informação e a forma de utilização, a primeira observação é 

que 8 instituições (CTDA, PMPA, PROPAZ, CREAS, SCFV, CRAS I, CRAS II e 

ECOM) informaram possuir registro manual dos atendimentos e apenas 4 indicaram 

(DPU, VIJ, CAPSi e CTA) possuí-lo no formato digital, correspondendo a 44,44% e 

22,22% do total, respectivamente. A isto, agrega-se o CAPS II, que indicou possuir 

ambas as opções.   

 Por outro lado, a utilização majoritária dos dados é para estudos e estatísticas, 

repetindo a constatação do DRP I (Pinho e Oliveira, 2013), assinalada por 8 instituições 

(CTA, CAPSi, CAPS II, PROPAZ, PMPA, VIJ, CTDA e DPU) ou 44,44% do total. A 

utilização para planejamento é a que tem menor quantitativo de instituições, somente 4 

(CAPS II, CRAS I, CREAS  e DPU), correspondendo a 22,22% do total. E, quanto ao 

aproveitamento para monitoramento dos atendimentos, um total de 5 instituições (CAPS 

II, CRAS I, SCFV, CREAS e DPU) ou 27% responderam afirmativamente. No plano 

geral, foram 13 instituições que indicaram possuir alguma forma de utilização dos 
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dados, correspondendo a 72,22% do total, com destaque para o CRAS II e a DPU que 

foram as únicas a assinalar as três opções constantes no formulário, ainda que ambos 

sejam órgãos que não atuam diretamente com a temática da VSCA.  

 

4.6.1. Questões de atuação específica das instituições de atendimento e prevenção 

 No formulário aplicado às instituições de atendimento e prevenção, há 

indagações específicas sobre a área de atuação, a natureza do serviço e a abrangência 

territorial. No quadro abaixo (Quadro 6), visualizam-se as respostas obtidas. 

 

Quadro 6. Área de atuação das instituições 

Instituição Área em que 
atua 

Natureza das atividades 
realizadas 

Áreas do município 
que a instituição 

atende 
CTA Saúde Atendimento NR 

SEMED Educação Prevenção e capacitação Município 
CAPSi Saúde Atendimento NR 

CAPS II Saúde Estudos e pesquisas; 
Prevenção; Capacitação; 

Atendimento 

Zona urbana e rural do 
município de Altamira. 

ECOM Assistência 
social 

Atendimento e 
acolhimento 

Altamira e municípios 
vizinhos. 

CRAS I Assistência 
social 

Prevenção e atendimento Zona urbana e rural. 

CRAS II Assistência 
social 

Atendimento Altamira e Zona rural 
(Assurini, Cajá, 
Pimentel, Vale 
Piauiense, Ramal dos 
Baianos, Serrinha, 
Princesa do Xingu). 

CREAS Assistência 
Social 

Mobilização/articulação; 
atendimento; 
defesa/responsabilização 

Educação, Saúde, 
Assistência, demandas 
diversificadas oriundas 
de vários setores do 
município.   

SCFV Assistência 
social 

Atendimento Atende os bairros 
Aparecida, Liberdade e 
Brasília. 

SMS Saúde Atendimento Zona urbana e rural. 
PROPAZ Segurança 

Pública, Saúde 
e Assistência 

Social 

Atendimento e defesa Região. 
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O conteúdo elencado no quadro acima representa fidedignamente o que foi 

preenchido pelos representantes de cada instituição, e possibilita uma imersão no modo 

como cada sujeito/instituição pensa sua área de atuação, natureza das atividades e 

abrangência do serviço. 

Trata-se de conteúdo com informações da percepção sobre os serviços prestados 

que borra e, até mesmo, extrapola as dimensões legal e teoricamente definidas para cada 

serviço. Mas é, também, maneira dos sujeitos/instituições se ajustarem às dinâmicas 

locais de demandas interinstitucionais e planejamento interno de cada serviço, ainda 

que, em alguns casos, isto ocasione riscos de desvirtuamento das competências e 

sobrecarga da atuação, a exemplo do que se percebe em relação ao CAPS II e CREAS, 

este último com a indicação de atendimento de “demandas diversificadas oriundas de 

vários setores do município” que deixa bem ampla o formato da atuação.   

Além disso, percebe-se, no quadro acima, que as instituições atendem as 

demandas do município e das localidades próximas. Os órgãos que atuam nas áreas da 

saúde (CTA, CAPSi e CAPS II) e da educação informaram realizar atividades de 

“atendimento, prevenção e capacitação”, sendo que apenas o CAPS II e a SMS 

indicaram as áreas que atuam (zona urbana e rural do município).  

As instituições da área de assistência social têm uma definição mais complexa 

da atuação, ainda que a área de abrangência esteja delimitada como sendo o município, 

com exceção do: SCFV, que indica atender a população de apenas três bairros da sede 

municipal (Aparecida, Liberdade e Brasília), o que acaba por restringir o acesso da 

população num serviço que deveria abarcar uma área territorial bem maior; ECOM, que 

indica atender as demandas de outros municípios também. 

 Numa comparação com o DRP I (Pinho e Oliveira, 2013), percebe-se que houve 

uma mudança na área de atuação do CREAS e do ECOM do primeiro relatório para o 

presente. Segundo Pinho e Oliveira (2013), o ECOM informava naquele ano atuar 

apenas com a “demanda do município”, enquanto o CREAS indicava atender “todos os 

bairros do município e, não raras vezes, os municípios próximos 

como Brasil Novo, Vitoria do Xingu, Pacajá, Anapu e outros” (2013, p. 49).  

Agora, com dados de 2015, o ECOM ampliou sua atuação para os outros 

municípios, enquanto o CREAS passou a se restringir somente ao município de 

Altamira. Esta mudança pode-se justificar devido a criação de CREAS na maior parte 

dos outros municípios da região do Xingu nos últimos anos, com exceção de Vitória do 

Xingu, Senador José Porfírio e Placas, o que deslocou para o foco local o 
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direcionamento de demandas de atendimento que, antes, dependia da transferência para 

a cidade-pólo de Altamira. Por outro lado, a reforma do ECOM, empreendida entre os 

anos de 2014 e 2015, garantiu a melhoria das condições de acolhimento, possivelmente 

motivando os outros municípios a deslocarem os casos de acolhimento institucional 

para o órgão, apesar de isto já ser algo perceptível desde o início da atuação do órgão, 

mesmo os dados oficialmente recebidos para o DRP I não terem revelado isto.     

 Outra questão perguntada às instituições de atendimento e prevenção 

pesquisadas foi quanto à realização de atividades com grupos de crianças e 

adolescentes. Abaixo (Quadro 7) abordasse a sistematização das respostas obtidas. 

 

Quadro 7. Atividades que as instituições realizam com grupos de crianças ou 
adolescentes e/ou identifica grupos de adolescentes mobilizados  

Instituição Atividades realizadas (hip-hop, emo, 
capoeira, dança, música, etc.) 

CTA Não realiza. 
SEMED Não realiza. 
CAPSi Sim realiza. Oficinas e terapias. 

CAPS II Não realiza. 
ECOM Não realiza. 
CRAS I Sim realiza. Hip-hop, dança, música, etc. 
CRAS II Sim realiza.  

SCFV Sim realiza. Dança e música. 
CREAS Sim realiza. Medidas socioeducativas. 

SMS Não realiza. 
PROPAZ Não realiza. 

 

 Das 11 instituições pesquisadas, 6 indicaram não realizar atividades e 5 

afirmaram possuir atividades diretamente com crianças e adolescentes. Das instituições 

que afirmaram desenvolver atividades, 2 delas (CRAS I e SCFV) indicaram atividades 

de cunho preventivo e outras 2 (CREAS e CAPSi) de atendimento.  

  Numa análise comparativa com o DRP I (Pinho e Oliveira, 2013), percebe-se 

que naquele período, até por conta da quantidade maior de instituições pesquisadas, 

havia um leque maior de atividades sendo realizadas, voltadas para os enfoques de 

mobilização, prevenção, pesquisas, capacitação e arte-educação.  

Outra indagação contida no formulário de pesquisa era se a instituição 

desenvolvia ou incentivava ações com ênfase no protagonismo infanto-adolescente. A 

sistematização das respostas segue abaixo (Quadro 8): 
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Quadro 8. Incentivo e desenvolvimento de ações com ênfase no protagonismo 
infanto-adolescente 

Instituição Ações 
CTA Não realiza. 

SEMED NR. 
CAPSi Sim incentiva.  

CAPS II Não realiza. 
ECOM Sim incentiva. 
CRAS I Sim, incentiva, para o SCFV. 

CRAS II Sim incentiva. 
SCFV Sim incentiva. 

CREAS Sim incentiva. Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos oferecidos 
pelo centro e pelos CRAS. 

SMS Não realiza. 
PROPAZ Não realiza. 

 

 As mesmas instituições que indicaram, no Quadro 7, realizarem atividades com 

o público infanto-adolescente, também informaram incentivar o protagonismo infanto-

adolescente, acrescentando, nesse caso, o ECOM, que no Quadro 8 indicou 

positivamente atuar nessa linha, apesar de no anterior ter dito não realizar atividades 

com crianças e adolescentes. 

 Por outro lado, somente o CREAS detalhou o modo como desenvolve ações de 

incentivo ao protagonismo infanto-juvenil. As demais instituições não detalharam. 

 

4.6.2. Questões de atuação específica das instituições de defesa e responsabilização 

 O formulário dos setores de defesa e responsabilização contém perguntas 

distintas daquelas presentes aos setores de atendimento e prevenção, em relação ao 

detalhamento das ações desenvolvidas pelas instituições pesquisadas, haja vista solicitar 

informações sobre o conhecimento de atividades “bem sucedidas” e daquelas que 

priorizam o protagonismo infanto-adolescente. O quadro abaixo (Quadro 9) apresenta 

os dados sistematizados. 

 

Quadro 9. Trabalhos Realizados para o Enfrentamento da VSCA e priorização do 

protagonismo infanto-adolescente 

Órgão 
 

Conhecimento de trabalhos 
bem sucedidos no 

Enfrentamento da VSCA 

Trabalhos que priorizam o 
protagonismo infanto-adolescente 

PMPA Preventivo. Qualificando os alunos do SCFV 
para serem protagonistas de ações 
preventivas. 
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VIJ Campanha 18 de maio, 
campanhas nos balneários, 
palestras nas escolas e seminários 
com as redes. 

 

Reuniões na Comissão Municipal 
com participação de jovens. 
Seminários com participação de 
jovens e adolescentes nos eventos do 
CMDCA. 

DPE NR. NR. 
CTDA As campanhas e palestras. As campanhas educativas, passeatas, 

palestras e seminários. 
DPU NR. NR. 
MPE NR. NR. 
GMA NR. NR. 

 

 Menos da metade das instituições pesquisadas respondeu acerca das questões 

perguntadas, o que pode indicar pouco envolvimento com as ações da rede de proteção 

local. Em todo caso, as respostas obtidas indicam ações de caráter preventivo ligadas às 

campanhas e palestras, como trabalhos bem sucedidos. Quanto às atividades que 

priorizam o protagonismo infanto-adolescente, a única referência expressa a uma 

instituição é quanto ao SCFV e as ações apontadas são também de caráter preventivo 

(seminário e campanha), além das reuniões da Comissão Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INTERFACES DO 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 

 

5.1. Atendimento e prevenção 

5.1.1. Dados de atendimento e registro de casos de 

O primeiro grupo de dados abordados diz respeito ao efetivo atendimento de 

casos de VSCA e ao armazenamento das informações sobre os mesmos por meio de 

fichas de cadastro. O gráfico a seguir aborda, de maneira comparativa, as possibilidades 

de ocorrência de cada questão.

 

Gráfico 1. Dados de Atendimento e Registro de Casos de VSCA
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afirmativa a existência de ficha de registro de casos de VSCA, o que pode revelar certa 

incompreensão no momento de preenchimento das informações no item 4.6.  

A SMS, inclusive, detalha dizendo que “existe ficha de notificação, porém é de 

uso geral para todas as faixas etárias e destinada a notificação de violência doméstica e 

sexual”. Trata-se de dados que depois vão alimentar o banco de informações da SAGE 

do Ministério da Saúde, cujos dados possuem recorte geracional (entre as faixas etárias 

de 0 a 9 anos; 10 a 19 anos; 20 a 59 anos; e, 60 anos ou mais), gênero e racial, 

contrariamente ao que informa o representante da SMS, os quais serão analisados no 

item 6.5 do presente relatório. 

Além disso, o CRAS II informou não possuir ficha de registro, ao passo que o 

CRAS I afirmou possuí-la, sendo necessário entender melhor o motivo dessa 

discrepância de respostas de órgãos que desenvolvem o mesmo tipo de serviço. O 

CREAS, sendo um serviço que tem por competência desenvolver atendimento 

multidisciplinar às vítimas de VSCA, seria obrigatório ter a ficha de registro, até para 

repassar as informações ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), incumbência 

mensal necessária para a comprovação das ações e o repasse dos recursos federais. 

 

5.1.2. Parcerias interinstitucionais: identificação e avaliação 

Outro ponto importante para análise são as articulações interinstitucionais 

realizadas pelos órgãos pesquisados. Neste aspecto, os dados coletados mostram quais 

órgãos são demandados por cada órgão pesquisado para a realização de ações conjuntas 

ou encaminhamento de casos atendidos. O quadro abaixo (Quadro 10) identifica as 

parcerias, tipos de ações e avaliação de cada órgão. 

 

Quadro 10. Atuação em rede das instituições de atendimento e prevenção 

Órgão Parceria  Ação Avaliação da Parceria 
Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

CTA PROPAZ Encaminha os casos 
identificados após o 
primeiro atendimento. 

NR. Falta de 
retorno da 
referência. 

SEMED CTDA Encaminha os casos 
suspeitos para o CTDA 
para averiguação. 

Sim, há uma boa 
articulação com 
as demais 
instituições que 
tratam do 
assunto. 

Não. 
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CAPSi SEMUTS Oficinas para poten- 
cializar a renda 
familiar. 

Desenvolviment
o de ações de 
caráter 
essenciais para a 
socialização do 
individuo como: 
esporte, lazer, 
cultura e 
educação. 

NR. 

SECULT Cultura e lazer. 
Clube da 
Cidade 

Lazer. 

CAPS II CAPSi Orientação e encami- 
nhamento. 
 

Esclarecimento 
da problemática. 

Não. 
PROPAZ 
CREAS 

ECOM DEAM/ 
PROPAZ 

Palestras e caminhadas. Há organização 
e articulação das 
unidades da rede 
sócioassistencial 
com a popu- 
lação.   

As dificulda- 
des são as 
faltas de res- 
postas dos 
encaminhame- 
ntos recebidos 
de outras 
redes. 

PMA Mobilização e consci- 
entização. 

CTDA Encaminhamentos para 
rede socioassistencial.  

CRAS I CREAS Referência à mídia: alta 
complexidade nos 
atendimentos. 

Trabalhar em 
conjunto umas 
com as outras 
instituições, 
compartilhando 
experiências e 
auxiliando os 
usuários nas 
suas resoluções. 

Não há, acre- 
dito que cada 
uma está 
disposta a 
adquirir conhe- 
cimento dos 
demais para o 
melhor atendi- 
mento. 

PROPAZ Referência a mulheres 
em casos de violência.  

NASF Referência atendimento 
as famílias. 

CRAS II SMS NR Educação, 
saúde, CTDA. 

Logística e 
material. SEMED 

CTDA 
SECULT 

SCFV CREAS Combate a violência e 
exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

A parceria com 
outras institui- 
ções proporcio- 
na ao usuário do 
SCFV melhor 
qualidade de 
atendimento as 
ações realizadas.  

Nesse aspecto 
o SCFV ainda 
não se deparou 
com tal barrei- 
ra negativa. 

CRAS Atendimento a crianças 
de vulnerabilidade 
sexual. 

SECULT Parceria em programas 
e projetos culturais. 

PROPAZ CREAS Palestras. Melhor 
esclarecimento 
para a sociedade 
sobre o órgão 
em exercício. 

NR 
CRAS 
NASF 

SMS NR NR NR NR 

CREAS SMS Encaminhamentos à Parcerias ainda Retorno das 
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rede de saúde (NASF, 
CAPS, CAPSi e outros) 

limitadas, nem 
todos entendem 
o trabalho 
realizado aos 
usuários, 
principalmente 
em relação aos 
adolescentes. 

solicitações 
apresentadas e 
encaminhadas, 
ainda é um 
desafio. 

SEMED Ações diversificadas 
sobre a conscientização 
em relação à violência 
sexual e outras 
temáticas. 

Corpo de 
Bombeiros 

Solicitação para partici- 
pação nos eventos e 
caminhadas, bem como 
inserção de adolescen- 
tes em cumprimento de 
medidas socioeducati- 
vas. 

 

 PROPAZ e CREAS são os órgãos mais demandados pelas instituições 

pesquisadas para desenvolvimento de parcerias, com 4 citações de cada um, seguidos de 

perto pelo CTDA, com 3 referências. Aliás, nos tipos de ações informados pelo CTA 

para com o PROPAZ, e da SEMED para com o CTDA, percebe-se semelhança de uma 

das abordagens desenvolvidas em parceria, que é o encaminhamento de casos 

identificados ou suspeitos de VSCA para os dois órgãos, isto porque o PROPAZ acabou 

assumindo, para alguns órgãos, a função de “porta de entrada” ou “encaminhamento 

referencial” para casos de VSCA, algo que precisa ser debatido pela rede de proteção 

para saber se prejudica a atuação do CTDA, além de avaliar a legalidade do 

procedimento. 

 As ações apresentadas como elementos materiais das parcerias instituições 

reproduzem as classificações de “obrigatórios” e “voluntários” elaborados por Pinho e 

Oliveira (2013) para análise das parcerias dos setores de defesa e responsabilidade no 

DPI I. Nesse caso, os autores informam que as “parcerias obrigatórias” são as que 

“devem ser realizadas por competência legalmente instituída” (2013, p. 58), enquanto as 

“parcerias voluntárias” seriam as desenvolvidas mediante a “realização de ações e a 

elaboração de projetos e programas que reúnem objetivos comuns de mais de uma 

instituição e são planejados e executados mediante interesses e compromissos sociais, e 

não necessariamente por dever legal” (Idem).  

 Existe certo equilíbrio entre os tipos de parceria estabelecidos pelas instituições 

pesquisadas, com 12 indicações de ações que podem ser classificadas como voluntárias, 

envolvendo a realização de oficinas, palestras, mídia, programas e projetos, e outras 8 
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ações de caráter obrigatório, a maior parte relacionada à encaminhamento de casos para 

órgãos competentes. 

 As avaliações das parcerias de aspecto positivo se dividem entre as que 

enfatizam os benefícios que as parcerias interinstitucionais proporcionam à melhoria da 

atuação em rede e as que direcionam a argumentação para o modo como beneficiam a 

qualidade da intervenção sobre os usuários e a sociedade. Quanto às avaliações 

negativas, foram em menor quantidade e em conteúdo distinto do observado em Pinho e 

Oliveira (2013), com os dados obtidos em 2012, isto porque o atual conteúdo das 

críticas refere-se, basicamente, a dificuldade de contra-referencia ou retorno dos 

encaminhamentos realizados, além do aspecto ligado à “logística e material” que não 

possui maior detalhamento do órgão para informar no que consistiria.   

 Por fim, cabe avaliar que as instituições desenvolvem a maioria das parcerias 

dentro do leque de instituições dos setores de atendimento e prevenção, pouco 

abarcando instituições dos setores de defesa e responsabilização, com exceção do 

CTDA e do Corpo de Bombeiros, ainda se possa incluir, no âmbito do PROPAZ, 

também a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), integrante do PROPAZ, e cuja 

atuação os órgãos também devem interagir nos encaminhamentos e parcerias.  

   

5.1.3. Plano Municipal: conhecimento e participação 

 Neste item foi perguntado a cada órgão se tinha conhecimento da existência do 

Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 

de Altamira (PMEVSCA), atualmente em sua terceira edição, e de que forma se 

envolvia para garantir seu cumprimento. As respostas obtidas foram sistematizadas e 

reunidas no quadro abaixo (Quadro 11). 

 

Quadro 11. Conhecimento e participação no Plano Municipal 

Instituição Tem conhecimento da 
existência do Plano 

Municipal?  
 

De que forma participa no Plano 
Municipal?  

 

SIM NÃO 
CTA  X NR. 

SEMED X  Participou da elaboração do Plano. 
Participa da operacionalização, porém não 
diz como. 

CAPSi X  Participou da elaboração do Plano. 
Participa nos acolhimentos. 
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CAPS II X  Não participou da elaboração e nem da 
operacionalização de atividades. 

ECOM X  Participou da elaboração do Plano. 
Participa das ações realizadas pelo 
CREAS na rede de educação do município 
de Altamira. 

CRAS I X  Participou da elaboração do Plano. 
Projetos, trabalhos sobre a erradicação do 
trabalho infantil e também sobre o 
combate a violência sexual de crianças e 
adolescentes. 

CRAS II X  Participou da elaboração. Campanha 18 de 
maio dia mundial da erradicação do 
trabalho infantil – CREAS. 

SCFV X  Não participou da elaboração do Plano. 
Participa da operacionalização, mas não 
indicou como. 

CREAS X  Participou da elaboração. Atua na 
Comissão Municipal de Enfrentamento, 
campanha do 18 de maio e trabalho 
infantil, essas últimas com ações diretas. 

SMS  X NR 
PROPAZ X  NR 

 

 Das 11 instituições, 9 informaram ter conhecimento do Plano Municipal e 7 

delas indicaram possuir medidas específicas no documento que as responsabilizam para 

cumprimento e execução. Este é um dado muito importante, pois evidencia que o Plano 

Municipal não apenas cumpriu o papel de democratizar o planejamento da atuação 

interinstitucional para enfrentamento da VSCA, como também continua a operar como 

documento de referência das ações da maior parte dos órgãos pesquisados. 

 

5.2. Defesa e responsabilização 

5.2.1. Dados de atendimento e registro de casos de VSCA 

 As informações sobre o atendimento de casos de VSCA e armazenamento de 

dados em fichas de cadastro, pelas instituições dos setores de defesa e 

responsabilização, foram sistematizadas no gráfico abaixo (Gráfico 2).  
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5.2.2. Parcerias interinstitucionais: identificação e avaliação 

 A conformação do leque de parcerias desenvolvidas pelas instituições de defesa 

e responsabilização está sistematizado no quadro abaixo (Quadro 12). 

 

Quadro 12. Atuação em rede das instituições de defesa e responsabilização 

 
Órgão 

 
Parceria 

 
Ação 

 

Avaliação da parceria 

Aspectos Positivos Aspectos 
negativos 

PMPA DEAM/ 
PROPAZ 

Encaminhamento 
de casos 

Articulação com a 
SEMED proporcio- 
na contato com o 
público alvo. 

Não há quanti- 
dade de profis- 
sionais especí- 
ficos no órgão 
para atendimen- 
to de crianças e 
adolescentes 
vítimas. 

MPE 

SEMED Palestras 

VIJ CREAS 
 

Encaminhamento 
de casos 

Disponibilidade e 
interesse dos 
coordenadores e 
profissionais nos 
atendimentos 
encaminhados 

Mudança 
recorrente de 
técnicos e falta 
de informação 

ECOM 
 

PROPAZ 
 

 
DPE 

5º Vara Ofícios NR Falta de 
Recursos 
Humanos 

MPE 
Polícia 

CTDA 
 

 PROPAZ 
 

Encaminha para a 
delegacia e IML 

Atendimento no 
PROPAZ propor- 
ciona o encami- 
nhamento para 
outras instituições 
no momento do 
atendimento a 
vitima tem o apoio 
da psicóloga e 
assistente social. 

Há dificuldades 
de articulação 
com o CREAS e 
CRAS e com os 
órgãos da justiça 
nas 2 esferas 
municipais e 
estaduais. 

CREAS Atendimento e 
acompanhamento 
psicossocial. 

CRAS Atendimento social 
da família e vítima. 

 
 

DPU 
 

 
DPE 

Redirecionamento 
de pedido de 
Orientação Jurídica 

Melhora o trabalho. NR 

 
MPE 

 

Relação 
institucional sobre 
direitos coletivos 

 
MPE 

 

CTDA  
Ação Conjunta 

 
NR 

 
NR 

 
GMA 

 

CTDA NR Apoio nas ações. Falta de efetivo 
em alguns 
órgãos. 

DEAM/ 
PROPAZ 
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 Em computando a DEAM como parte interna do PROPAZ, este último pode ser 

considerado o órgão mais citado como tendo parceria, com 4 citações, seguido pelo 

MPE, com 3 citações, e logo em seguida o CTDA – instituição que tinha sido a mais 

demandada no DRP I (Pinho e Oliveira, 2013) – com 2 citações, empatada com o 

CREAS. Portanto, destaque-se que o PROPAZ teve, somando-se as referencias em 

todos os setores analisados, um total 8 citações, sendo considerado um parceiro para 

quase a metade das instituições pesquisadas, a frente do CTDA que ficou com 5 

citações no total.  

 Ao contrário dos setores de atendimento e prevenção, cuja maior parte das 

parcerias ocorre com instituições internas a estes setores, no caso dos setores de defesa e 

responsabilização existe um equilíbrio das parcerias, com metade (9 citações) delas 

ocorrendo com instituições internas aos setores dos órgãos demandantes, e a outra 

metade (9 citações) com instituições dos setores de atendimento e prevenção.  

Comparativamente com o DRP I, verifica-se uma diminuição da diversidade de 

instituições parcerias, pois naquele foram 14 instituições distintas (Pinho e Oliveira, 

2013), enquanto nesse, agora, são 8 instituições. E também há uma quantidade menor de 

parcerias por instituição do que a verificada no DRP I, basta sinalizar que na primeira 

pesquisa 5 instituições (5ª Vara, GMA, PC, PMPA e VIJ) possuía 4 ou mais parcerias 

interinstitucionais, com a VIJ chegando ao máximo de 8 parcerias (Pinho e Oliveira, 

2013), enquanto no presente diagnóstico o número máximo de parcerias 

interinstitucionais se mantém em 3.   

Por outro lado, nos tipos de ações desenvolvidas há amplo predomínio de ações 

classificadas como “obrigatórias”, conforme conceituação feita por Pinho e Oliveira 

(2013) e já explicada no item 5.1.2 do presente relatório, cobrindo 8 das 10 ações 

informadas, basicamente de encaminhamento institucional de casos, só havendo 1 ação, 

descrita como palestra,  que pode ser classificada como “voluntária”, consistindo esta na 

parceria que a PMPA e a SEMED possuem para implantação do Programa Educacional 

de Resistência às Drogas (PROERD). 

Quanto às avaliações das parcerias, os aspectos positivos trouxeram argumentos 

voltados à melhoria da atuação em rede, com apenas uma referencia de qualificação do 

atendimento aos usuários. Por outro lado, em relação aos aspectos negativos, houve 

predomínio de criticas à quantidade e rotatividade dos quadros de profissionais 

existentes nas instituições parceiras, indicando haver um déficit de recursos humanos 
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que implica na qualidade da parceria desenvolvida. Além disso, houve indicações 

pontuais de problemas com relação à comunicação e à articulação entre os órgãos. 

 

5.2.3. Plano Municipal: conhecimento e participação 

 Itens importantes do formulário de pesquisa foram às perguntas sobre se tinham 

conhecimento do PMEVSCA, em sua terceira versão, e de que forma de envolveram 

com sua elaboração e execução. O quadro abaixo (Quadro 13) apresenta os resultados. 

 

Quadro 13. Conhecimento e participação no Plano Municipal 

ÓRGÃO Tem conhecimento da 
existência do Plano 

Municipal? 

De que forma participa? 

Sim Não 
PMPA X  Sim, com ações preventivas (PROERD) 

e repressivas (com encaminhamentos). 
VIJ X  Sim, com a elaboração e participando da 

Comissão Municipal e campanhas. 

DPE 
 

 X NR 

CTDA 
 

X  Sim, com as campanhas educativas e 
palestras. Participou da elaboração. 
Visitas nos locais, como em boates 
noturnas, etc.; espaço Belo Monte. 

DPU 
 

 X NR 

MPE 
 

X  NR 

GMA 
 

X  NR 

 

 Da mesma forma que no resultado dos setores de atendimento e prevenção, nos 

setores de defesa e responsabilização um total de 5 das 7 instituições informaram 

conhecer o Plano Municipal, apesar de apenas 3 delas indicarem de que forma 

participaram de sua elaboração e conduzem atividades para sua efetivação. Destaque-se 

que tanto a PMPA, quanto a VIJ, compõe a secretaria executiva da Comissão 

Municipal, tendo papel ativo nas atividades da Comissão Municipal, assim como o 

CTDA que sempre se envolve nas atividades da Comissão Municipal. 

 

 

 



5.3. Avaliação da situação da VSCA nos últimos anos no município

 Ao contrário da organização definida no DRP I

presente relatório deu-se preferência pela unificação dos dados dos setores de 

atendimento, defesa, prevenção e responsabilização em relação à pergunta sobre como 

avaliava a situação da VSCA, 

 Das respostas obtidas, foi possível, em primeiro lugar, mensurar a quantidade de 

instituições que afirmavam positivamente, negativamente ou não sabia

ocorrido aumento de casos de VSCA no município de Altamira nos últimos anos, 

conforme o gráfico abaixo (Gráfico 3).

Gráfico 3. Percepção de Aumento de VSCA no Município
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Quadro 14. Justificativa das respostas sobre aumento da VSCA no município 

Órgão 
 

Justificativa 

PROPAZ NR. 

PMPA Aumentou. 
 
 

VIJ 
 

Situação crítica, analisamos que a violência sexual cresceu drasticamente 
em 2014 e 2015 em decorrência do aumento populacional frente à obra da 
hidrelétrica de Belo Monte, a falta de estrutura social contribuiu para que 
se crescesse o uso de álcool, drogas, a violência e a violência sexual. 

 
SMS 

A violência sexual aumentou em índice elevado, não só contra crianças e 
adolescentes, mas também contra a mulher. Isso se deve principalmente a 
UHE de Belo Monte. 

DPE NR. 

 
CTDA 

 

Nos anos atuais há um grande índice de violência sexual tendo vitimado 
crianças e adolescentes e nos dias atuais envolvem o sexo masculino, 
também existe um grande aumento de adolescentes grávidas. 

DPU NR. 

MPE Começou a trabalhar no município há pouco tempo e isso impossibilita 
informar sobre essa situação nos anos anteriores. 

GMA NR. 
CREAS Ocorreu aumento de casos não somente na violência quanto a crianças e 

adolescentes, mas como na violência contra mulher, devido principalmente 
ao aumento populacional gerado pela obra de Belo Monte. 

CRAS I Teve um crescimento elevado, considerando que com a obra de Belo 
Monte a violência contra nossas crianças e adolescentes aumentaram de 
uma forma desenfreada, destruindo centenas de famílias.  

CRAS II Está cada vez maior e é por isso que as instituições estão cada vez mais 
desenvolvendo projetos nesse sentido.  

SEMED Devido o presente aumento populacional em Altamira, podemos observar 
também o aumento de casos de violência contra crianças e adolescentes, o 
precoce uso de entorpecentes pode ser citado como fator agravante, bem 
como os valores sociais e familiares. 

ECOM Infelizmente ainda é crescente, mesmo com todo o plano de enfrentamento, 
o atual contexto do crescente índice da população muitos casos vieram a 
tona nas mídias.  

CTA Nos últimos anos se avalia um crescimento de gravidez na adolescência 
isto significa que o numero está elevado em relação ao abuso sexual e na 
exploração sexual, pois temos muitos casos de abandono por parte da mãe 
por ser adolescente. 

CAPS II Ao ponto de vista feito pelos programas de enfrentamento, pode observar 
que houve uma queda constante no município nos últimos anos, devido as 
várias campanhas elaboradas e realizadas por diferentes programas sociais. 

SCFV Houve maior articulação da sociedade de forma geral, no sentido de 
esclarecer a problemática, incentivando denúncias e perspectivas de 
enfrentamento de tal situação.  

CAPSi NR. 
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 O principal fator apontado pelas instituições para o aumento da VSCA é a 

dinâmica de construção da UHE Belo Monte, relacionado ao crescimento do 

contingente populacional, à precarização das condições de vida das famílias e à 

fragilização das instituições públicas. 

 Ao mesmo tempo, algumas instituições inserem o aumento da VSCA num 

campo mais amplo de agudização das violações de direitos que afetam crianças, 

adolescentes e mulheres, colocando ênfase no tráfico e consumo de drogas e na 

gravidez, este último alvo de uma interessante análise do CTA que mereceria 

aprofundamento de pesquisa para compreender as relações entre o aumento da gravidez 

e da VSCA. 
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6. DADOS INSTITUCIONAIS SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

 Os subitens do presente tópico procuram atualizar a análise histórica dos dados 

sobre VSCA obtidos do CTDA, Fórum de Justiça da Comarca de Altamira (FJCA), 

CREAS, Polícia Civil e Ministério da Saúde, com foco na separação das informações 

por instituição. 

 Classificados como “dados oficiais”, correspondem às informações de 

atendimento de casos de VSCA desenvolvido por cada instituição ao longo dos anos, as 

quais serão complementadas pelos “dados sociais” no item 7 do presente relatório. 

 

6.1. Conselho Tutelar de Direito de Altamira 

Os dados analisados do CTDA iniciam no ano de 2008 e se prolongam até 2015, 

cobrindo um período histórico de 8 anos. Até 2014, o CTDA trabalhava com a reunião 

de informações sobre os casos de VSCA dentro de uma única categoria definida por 

“prostituição, estupro e abuso sexual contra crianças e adolescentes”, a qual, além de 

reunir abuso sexual e exploração sexual num único componente classificatório e 

estatístico, também utilizava o termo “prostituição” que é considerado impróprio para o 

contexto de crianças e adolescentes, por sempre estarem em condições de exploração 

sexual, sendo irrelevante a existência da vontade de se prostituir. Em 2015, houve 

mudança das categorias, com a criação do termo “abuso sexual de crianças e 

adolescentes” e de outro designado por “exploração sexual de crianças e adolescentes”, 

tornando a linguagem da ficha de registro do órgão alinhada às conceituações adequadas 

para trato com a VSCA. 

Apesar dessa alteração, será feito a sistematização e análise dos dados com base 

na macro-categoria de “violência sexual” e posteriormente uma análise específica dos 

dados de 2015, os quais já possuem dados desagregados. No gráfico abaixo (Gráfico 4), 

segue a análise histórica dos dados obtidos. 
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Gráfico 4. Casos de VSCA atendidos pelo CTDA por ano 

 

 

 Ao contrário da análise estabelecida nos anos de 2013 e 2014 (Pinho e Oliveira, 

2013; Oliveira e Pinho, 2014), que apresentava índice crescente de casos de VSCA na 

visualização histórica, percebe-se, agora, uma redução de 40,3% da quantidade de casos 

de 2014 para a de 2015, ainda que o valor numérico do ano de 2015 continue a ser mais 

do dobro daquele verificado antes do início da preparação da UHE Belo Monte, em 

2010, e 20% superior ao do ano de instalação do canteiro de obras, em 2011.  

O pico de casos atendidos pelo CTDA foi 2012, com 177 casos, e os anos 

posteriores continuam a ter quantidade considerável de casos atendidos, inevitavelmente 

relacionados ao inchaço populacional decorrente do período de construção da UHE 

Belo Monte, sendo que o estágio de decrescimento verificado a partir de 2015 pode 

também ser justificado, em parte, pelo processo de desmobilização de recursos humanos 

que o CCBM passou a empreender de setembro do referido ano em diante. 

No entanto, uma questão permanece da análise verificada nos relatórios 

anteriores, é a continuidade da “variação muito grande entre os dados de atendimento 

apresentados pelo CTDA e aqueles provenientes dos outros órgãos do SGD, 

especialmente do Judiciário” (Oliveira e Pinho, 2014, p. 104), que se intensificou ainda 

mais entre os anos de 2014 e 2015, em que o CTDA atendeu 156 e 93 casos, 

respectivamente, e o Judiciário 9 e 12 casos – verificar item 6.3 do presente relatório. 

 Tal disparidade poderia resultar da baixa quantidade de judicialização de casos 

de VSCA (com o consequente arquivamento em algum órgão) ou da reclassificação das 

situações em algum órgão, preferencialmente a Polícia Civil, que levaria a mudança das 
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categorias penais, e deslocamento da configuração de VSCA. No entanto, tais hipóteses 
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Gráfico 6. Casos de VSCA atendidos pelo CREAS 

 

 

Os dados gerais do CREAS, em relação à VSCA, apontam um pico de 

atendimento no ano de 2011, com 27 casos, ao contrário do que ocorreu com o CTDA, 
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Ainda assim, é preciso ressalvar que, em conversa com técnicos do órgão, os 
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redução da quantidade de atendimentos direcionados ao CREAS, o que não quer dizer 

que haja conflito de competência entre os órgãos. Isto parece indicar a necessidade de 

replanejamento do fluxo de atendimento elaborado em 2014, de modo a melhorar a 

comunicação, referência e contra-referência entre os órgãos.  

Em termos de análise dos dados detalhados, se os dados obtidos até 2013 são 

classificados entre violência sexual intrafamiliar e violência sexual extrafamiliar, os 

obtidos para o presente relatório, referente aos anos de 2014 e 2015, são classificados 

como ASCA e ESCA, seguindo a mesma padronização feita pelo CTDA. 
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casos identificados como ESCA (ainda que a classificação oficial fosse violência sexual 

extrafamiliar), ou seja, 4% do total.  

No relatório seguinte, Oliveira e Pinho não chegam a identificar situações 

específicas de ESCA nos dados obtidos pelo CREAS referente ao segundo semestre de 

2012 e todo o ano de 2013, mas desenvolvem crítica de que  

 
“... o uso das categorias intra e extrafamiliar têm uma conexão teórica 
com as situações de abuso sexual, e não de violência sexual de 
maneira geral como utiliza o CREAS, pois assim se diminui a 
possibilidade de realizar uma análise mais detida e específica dos 
casos de exploração sexual comercial, visto ficarem subsumidos na 
categoria mais ampla de violência sexual” (2014, p. 106). 
 

Com a mudança de tipologia nos dados recebidos para o presente relatório, 

verificou-se que em 2015, dos 11 casos atendidos, somente 1 correspondia à ESCA, 

perfazendo 9% do total, ou seja, número bem menor em comparação com os casos de 

abuso sexual, que dominam o foco de atendimento do órgão, e em total disparidade com 

os casos atendidos pelo CTDA (verificar item 6.1 do relatório). 

Também houve o repasse dos dados de atendimento de 2015 com a 

diferenciação por gênero, em que todas as 11 pessoas atendidas eram do gênero 

feminino, contrastando com os dados obtidos de 2010 até 2013, os quais deixam nítida a 

presença de crianças ou adolescentes do gênero masculino em condição de vítimas de 

VSCA (Pinho e Oliveira, 2013; Oliveira e Pinho, 2014), numa quantidade bem menor 

do que a de vítimas do gênero feminino, mas, ainda assim, visualizando a necessidade 

de problematização dessa realidade para melhor entendimento das formas de atuação 

das políticas públicas.  

 

6.3. Fórum de Justiça da Comarca de Altamira 

Os dados obtidos no FJCA são os de maior amplitude de análise histórica e que 

permitem uma ampla visualização da trajetória institucional da VSCA no município de 

Altamira. No presente relatório, houve a atualização dos dados para incluir os processos 

judiciais de crimes sexuais contra crianças e adolescentes dos anos de 2014 e 2015, 

conforme os gráficos (Gráficos 7 e 8) abaixo, agora contemplando um período histórico 

de 58 anos de registros do órgão. 
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(2013) utilizaram para análise da trajetória histórica da VSCA no município de 

Altamira. Os autores utilizam a definição de “ondas de crescimento” no sentido de 

períodos de crescimento considerável de casos judicializados que são sucedidos por 

outros períodos de queda continuada, configurando-se numa precarização cíclica deste 

tipo de violação de direitos relacionada com determinados fatores contextuais de cada 

período. Nisso, sinalizam três “ondas de crescimento” que ocorreram no município, 

relativas ao período de “1992-1994”, “2004-2006” e “2010-2012”, este último podendo 

ser atualizado para “2010-2013”, segundo os dados do FJCA.  

Por tal perspectiva teórico-conceitual, o período de queda de casos judicializados 

entre os 2014 e 2015 teria relação com o término ou declínio considerável da terceira 

“onda de crescimento” da VSCA, reforçando a dependência ao fenômeno ao ciclo da 

obra da UHE Belo Monte.  

Mesmo assim, duas questões são importantes de problematização adicional: (1) 

há uma dissonância temporal entre os dados oficiais apresentados e a dinâmica da obra 

da UHE Belo Monte, pois o ano de 2014, que apresenta a queda mais busca de 

quantidades de casos judicializados, foi justamente o de maior pico de recursos 

humanos no empreendimento, com a quantidade de 33.115 pessoas contratadas em 

junho de 2014, reduzindo para 32.197 pessoas e dezembro do mesmo ano (NESA, 

2015; Oliveira, Conceição e Horizonte, 2014), além da alta de casos atendidos pelo 

CTDA no mesmo ano, num total de 156, que foi o segundo maior registrado pelo órgão 

no período histórico analisado no subitem 6.1 do atual relatório; (2) se a terceira “onda 

de crescimento” está em visível queda de judicialização, trata-se, como perceptível na 

análise do Gráfico 10, mais abaixo disposto, da redução da quantidade de casos de 

abuso sexual, e não da totalidade de expressões da VSCA, pois a ESCA continua sendo 

sub-representada e invisível aos dados oficiais, com uma dinâmica social que 

permanece a margem das intervenções protetivas do Estado.    

Porém, é preciso retomar as três hipóteses explicativas, trabalhadas por Pinho e 

Oliveira (2013) e Oliveira e Pinho (2014) para entendimento dos prováveis fatores de 

acirramento dos casos identificados até 2013, de modo a utilizá-las e atualizá-las à 

conjuntura mais recente do fenômeno. Segundo os autores, o crescimento de casos 

estaria relacionado: 

 

“(1) serem efeitos negativos decorrentes da construção da UHE Belo 
Monte, ante o aumento de contingente populacional em rápido período 
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vulnerabilidade socioeconôm
instituições ao longo dos anos que possibilitou uma melhoria da 
atuação do SGD no trabalho de encaminhamento dos casos de 
e, (3) as campanhas de sensibilização historicame
município, mas que ganharam uma intensificação das ações ante a 
criação da Comissão Municipal de Enfrentamento da 
proporcionando a disseminação de informações relativas aos direitos 
das crianças e dos adolescentes, e ao enfrentam
sexual, que podem ter contribuído para um aumento das d
não dos casos reais

 

Sem dúvida, tais hipóteses continuam bastante válidas para explicar tanto o 

acirramento quanto a redução dos proce

e adolescentes. Nesse sentido, para o período histórico dos anos de 2014 e 2015, a 

primeira hipótese deve ser atualizada para identificar no contexto numérico dos casos de 

VSCA no FJCA um novo legado do cicl

especialmente a partir de 2015. J

modo, com o acréscimo de que, para a segunda hipótese, houve o surgimento de um 

novo órgão, o PROPAZ, a melhoria da PMPA

especialmente a DPE, o CTDA

visualização oficial dos casos de VSCA.

No próximo gráfico (Gráfico 9)

década.  
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temporal, sobretudo de homens solteiros e famílias em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica; (2) a implantação de novas 
instituições ao longo dos anos que possibilitou uma melhoria da 
atuação do SGD no trabalho de encaminhamento dos casos de 
e, (3) as campanhas de sensibilização historicamente desenvolvidas no 
município, mas que ganharam uma intensificação das ações ante a 
criação da Comissão Municipal de Enfrentamento da 
proporcionando a disseminação de informações relativas aos direitos 
das crianças e dos adolescentes, e ao enfrentamento da violência 
sexual, que podem ter contribuído para um aumento das d
não dos casos reais” (Oliveira e Pinho, 2014, p. 110).  

Sem dúvida, tais hipóteses continuam bastante válidas para explicar tanto o 

acirramento quanto a redução dos processos judiciais de crimes sexuais contra crianças 

e adolescentes. Nesse sentido, para o período histórico dos anos de 2014 e 2015, a 

primeira hipótese deve ser atualizada para identificar no contexto numérico dos casos de 

VSCA no FJCA um novo legado do ciclo final da implantação da UHE Belo Monte,

especialmente a partir de 2015. Já a segunda e terceira hipóteses permanecem do mesmo 

modo, com o acréscimo de que, para a segunda hipótese, houve o surgimento de um 

a melhoria da PMPA e a precarização de outros

, o CTDA e a VIJ, que trazem alguma influência adicional na 

visualização oficial dos casos de VSCA. 
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A apuração anterior, pre

quantitativo de 123 processos judiciais, tendo ocorrido, desde então, o ingresso de 25 

novos casos judiciais versando sobre crimes sexuai

tendo o total de 148 processos superado os 135 processos que ingressaram do período 

“pré-1980” até a “1ª Década do Século XXI”, e 46,5% maior do que o quantitativo 

apurado durante toda a década anterior, ainda que haja uma

da quantidade de ingressos anuais.

Por último, está o gráfico abaixo (Gráfico 10) em que consta a sistematização e 

categorização da VSCA por conjunto de tipos penais relacionados ao 

conforme padronização seguida 

Gráfico 10

 No período de atualização dos dados (setembro/2013 até 

o ingresso de 25 processos judiciais sobre abuso sexual, sendo que, destes, em 2 

processos judiciais também houve a tipificação cumulativa de exploração sexual, os 

quais foram somados em cada um dos números. Ainda assim, 

que 91,8% dos processos judiciais que ingressaram foram de

abuso sexual de crianças e adolescentes

feitas em Pinho e Oliveira (2013) e 

judicialização de casos relativos ao abuso sexual, 

proteção de garantir a denúncia social e a intervenção estatal, assim como a manutenção 

da invisibilidade judicial para com a 
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A apuração anterior, presente no relatório de Oliveira e Pinho (2014), continha 

quantitativo de 123 processos judiciais, tendo ocorrido, desde então, o ingresso de 25 

novos casos judiciais versando sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes, 

tendo o total de 148 processos superado os 135 processos que ingressaram do período 

1980” até a “1ª Década do Século XXI”, e 46,5% maior do que o quantitativo 

apurado durante toda a década anterior, ainda que haja uma tendência futura de redução 

da quantidade de ingressos anuais. 

Por último, está o gráfico abaixo (Gráfico 10) em que consta a sistematização e 

conjunto de tipos penais relacionados ao ASCA 

conforme padronização seguida desde o primeiro relatório (Pinho e Oliveira, 2013)

 

Gráfico 10. Tipos penais dos processos judiciais  
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período, o CTDA registrou 50 casos de ESCA, daí que há um enorme descompasso 

entre os dados institucionais obtidos dos dois órgãos, numa análise comparativa.  

 

6.4. Superintendência Regional do Xingu da Polícia Civil 

 Os dados atualizados da PCPA continuam a ser analisados com base nas 

informações repassadas pelo órgão e as críticas elaboradas para o segundo relatório:  

 

“... a PCPA realiza a marcação estatística dos casos de VSCA com 
base em três categorias penais: atentado violento ao pudor (art. 214), 
estupro de vulnerável (art. 217-A) e corrupção de menor (Art. 218). 
Ocorre que, desde a reforma do CPB, ante a promulgação da Lei nº. 
12.015/2009 – que reformulou toda a parte dos Crimes Contra a 
Dignidade Sexual –, o crime de atentado violento ao pudor já não 
mais existe, sendo subsumido no crime de estupro (art. 213), não 
cabendo o uso do art. 214, até porque os dados encaminhados são de 
período posterior ao da mudança legislativa. Por outro lado, o uso das 
três categorias acoberta apenas parcialmente a identificação de casos 
de abuso sexual e de exploração sexual comercial, haja vista deixar de 
lado a verificação de outros tipos penais que tem relação com o abuso 
sexual – caso do estupro de adolescente entre 14 e 18 anos (Art. 213, 
§1º), assédio sexual de pessoa abaixo de 18 anos (Art. 216-A, § 2º) ou 
do favorecimento da exploração sexual de vulnerável (Art. 218-B), 
além de outros definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA – Lei 8.069/90). Em todo caso, essa ausência pode denotar a 
não existência desses casos ou, como no caso específico do estupro, a 
reunião dos dados apurados sem fazer o recorte geracional” (Oliveira 
e Pinho, 2014, p. 112-113). 

 

 Por isso, é necessário trabalhar com a análise dos dados específicos relacionados 

aos crimes sexuais com recorte geracional de crianças e adolescentes, em que impera o 

tipo penal de estupro de vulnerável, cujo recorte etário é de crianças e adolescentes até 

14 anos incompletos, e os dados gerais classificados pela PCPA como “estupro”, que 

acabam por englobar os tipos penais que abarcam adolescentes acima de 14 anos e até 

18 anos incompletos, além das pessoas adultas, mesmo que não seja possível distinguir 

nos dados obtidos. 

 No gráfico abaixo (Gráfico 11), reúnem-se os dados repassados dos dois 

marcadores trabalhados. Ressalva-se que os dados de 2014 não continham o recorte 

geracional devido ser o ano de transferência do cadastramento e gestão das informações 

relativas às crianças e aos adolescentes da Delegacia Geral (Superintendência Regional 

do Xingu) para a DEAM, inserida no PROPAZ.  
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Gráfico 11. Estupro geral e casos específicos envolvendo crianças e adolescentes 

 

 

 Segundo Oliveira e Pinho, em relação aos dados gerais de estupro (em azul) 

“percebe-se crescimento continuado entre os anos de 2010 até 2013, numa taxa de 

crescimento de 31% de 2010 para 2011, de 7% de 2011 para 2012, e, por fim, de 18% 

de 2012 para 2013” (2014, p. 115). Porém, de 2013 para 2014 houve redução de 55,2% 

na quantidade de casos, passando de 85 para 38, quantitativo que se manteve 

basicamente o mesmo para o ano de 2015. Tal variação dos últimos anos dois apresenta 

aspecto similar ao verificado com os dados do CREAS (item 6.2 do relatório) e do 

FJCA (item 6.3 do relatório), apesar destes conterem quantidade ainda menor de casos 

atendidos ou judicializados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 

Por outro lado, o recorte geracional dos dados (de vermelho) só permite uma 

análise histórica parcialmente comprometida com a ausência de dados de 2010 e 2011, 

quando a PCPA não realizava o recorte geracional para sistematização dos dados, além 

do ano de 2014, conforme explicação anterior, mas evidencia um crescimento de 

quantidade de casos atendidos de 2013 para 2015, passando a quantidade verificada em 

2015 ser semelhante ao identificado no ano de 2012, em ambas tendo tais casos um 

destaque considerável numa análise comparativa com os dados gerais de estupro. 

 

6.5. Saúde 

As informações apresentadas nesse tópico foram obtidas no site da SAGE do 

Ministério da Saúde. Trata-se de indicadores operacionais (Gráficos 12, 13 e 14) que 

trabalham numa lógica de aglutinação de duas categorias de violências mais amplas, a 
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violência doméstica e a violência sexual, além de um elemento variável e não detalhado 

de “outras” violências.  

Por isso, a análise dos dados é feita com a ressalvada de que não apresentam 

detalhamento específico das situações ligada

só serem acessíveis em termos de porcentagem, sem a possibilidade de acesso aos dados 

números da quantidade de casos atendidos.

Gráfico 12. Percentual de casos de 

No gráfico acima, percebe

da maior parte dos casos de vítimas na faixa etária de 20

foi sendo modificada ao longo desses anos, chegando, nos anos de 2012 e 2013, a 

predominância de vítimas da fai

presente relatório. Porém, nos anos de 2014 e 2015, a configuração observada em 2010 

e 2011 retornou, trazendo predominância de pessoas atendidas ligadas à faixa etária de 

adultos de 20-59 anos, além de uma quantidade

de 60 anos ou mais. 

Em termos de porcentagem

atendidas era da faixa etária de 20

2011, começou a ocorrer a modificação do cenário, ainda com a predominância de 

vítimas na faixa etária de 20

adolescentes na faixa etária de 10

etária de 0-9 anos, portanto, num empata de 50% para as faixas etárias que 

compreendem crianças e adolescentes (0

violência doméstica e a violência sexual, além de um elemento variável e não detalhado 

Por isso, a análise dos dados é feita com a ressalvada de que não apresentam 

detalhamento específico das situações ligadas unicamente à violência sexual, além deles 

só serem acessíveis em termos de porcentagem, sem a possibilidade de acesso aos dados 

números da quantidade de casos atendidos. 

 

Gráfico 12. Percentual de casos de violência – Por faixa etária 

 

No gráfico acima, percebe-se que nos anos de 2010 e 2011 havia uma tendência 

da maior parte dos casos de vítimas na faixa etária de 20-59 anos. Porém, está tendência 

foi sendo modificada ao longo desses anos, chegando, nos anos de 2012 e 2013, a 

predominância de vítimas da faixa etária de 10-19 anos, que é um dos público

presente relatório. Porém, nos anos de 2014 e 2015, a configuração observada em 2010 

e 2011 retornou, trazendo predominância de pessoas atendidas ligadas à faixa etária de 

59 anos, além de uma quantidade pequena relacionada às pessoas idosas 

de porcentagem, em 2010 uma quantidade de 75% das pessoas 

da faixa etária de 20-59 e outras 25% eram da faixa etária de 10

começou a ocorrer a modificação do cenário, ainda com a predominância de 

vítimas na faixa etária de 20-59, sendo 50%, mas com 37,50% sendo crianças ou 

adolescentes na faixa etária de 10-19 anos, além de 12,50% serem de crianças na faixa 

, portanto, num empata de 50% para as faixas etárias que 

compreendem crianças e adolescentes (0-19 anos) e de adulto (20-59 anos). 
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 Tal modificação se intensificou em 2012, 

foram de crianças ou adolescentes na faixa etária 

pessoas adultas na faixa etária de 20

Em 2013, as projeções foram de 58% da faixa etária de 10

faixa etária de 20-59 anos, já revelando que

em curso, que viria a se cristalizar em 2014 e 2015, com a definição, respectivamente, 

de 76% e 74% das vítimas atendidas na faixa etária de 20

os anos, para a faixa etária de 10

2014, e 3%, em 2015, para a faixa etária de 0

etária de 60 anos ou mais, com 1% em 2014, e 3,8% em 

Pois bem, nesta perspectiva de tendência de redução consistente de atendimento 

de vítimas de violência sexual ou doméstica na 

partir de 2014, parece haver sintonia desses dados com o verificado tanto no FJCA 

(item 6.3 do presente relatório), quanto do CREAS (item 6.2 do relatório)

6.4 do relatório), o que tende a reforçar a an

casos de VSCA advinda com a implantação da UHE Belo Monte estaria em fase final 

de ocorrência, ainda que os números presentes agora sejam maiores do que o patamar 

verificado antes da entrada em operação das obras da 

 Os dois gráficos (Gráficos 13 e 14) a seguir dizem respeito à identificação dos 

casos de violência pelos marcadores de sexo e de raça/cor.

 

Gráfico 13. Percentual de casos de 

 O gráfico acima revela a predominância de pessoas do gênero feminino como 

vítimas atendidas em casos de violência sexual e doméstica, situação que se torna 

absoluta nos anos de 2010, 2012 e 2013, e que possui porcentagens de 92%, 95% e 96% 

Tal modificação se intensificou em 2012, quando 77% das vítimas atendidas 

foram de crianças ou adolescentes na faixa etária de 10-19 anos, enquanto 23% de 

pessoas adultas na faixa etária de 20-59 anos.  

Em 2013, as projeções foram de 58% da faixa etária de 10-19 anos e de 42% à 

59 anos, já revelando que uma nova modificação de cenário

ria a se cristalizar em 2014 e 2015, com a definição, respectivamente, 

de 76% e 74% das vítimas atendidas na faixa etária de 20-59 anos, e de 18%, em ambos 

os anos, para a faixa etária de 10-19 anos, além de uma porcentagem menor de 4%, em 

015, para a faixa etária de 0-9 anos, e a presença inaugural da faixa 

etária de 60 anos ou mais, com 1% em 2014, e 3,8% em 2015.  

Pois bem, nesta perspectiva de tendência de redução consistente de atendimento 

de vítimas de violência sexual ou doméstica na faixa etária de 10-19 anos, verificada a 

partir de 2014, parece haver sintonia desses dados com o verificado tanto no FJCA 

(item 6.3 do presente relatório), quanto do CREAS (item 6.2 do relatório) e PCPA (item 

, o que tende a reforçar a análise de que a “onda de crescimento” de 

casos de VSCA advinda com a implantação da UHE Belo Monte estaria em fase final 

de ocorrência, ainda que os números presentes agora sejam maiores do que o patamar 

verificado antes da entrada em operação das obras da hidrelétrica.  

Os dois gráficos (Gráficos 13 e 14) a seguir dizem respeito à identificação dos 

casos de violência pelos marcadores de sexo e de raça/cor. 

. Percentual de casos de violência – Por sexo 
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Gráfico 14. Percentual de casos de 

 Em termos de marcador racial, o perfil das vítimas é majoritariamente parda, 

com a variação da presença de pessoas da cor branca e preta, e sem nenhuma 

identificação de indígena ou pessoa da cor amarela como atendidas no setor de saúde ao 

longo do período histórico identificado no gráfico acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos anos de 2011, 2014 e 2015, respectivamente, o que, por outro lado, torna visível a 

presença de vítimas do gênero masculino que também precisam de atenção específica, 

sobretudo em sendo crianças ou adolescentes.  

. Percentual de casos de violência – Por raça/cor 
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o identificado no gráfico acima.  
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Os dados e as análises desenvolvidos no presente relatório possuem a finalidade 

de subsidiar o poder público e a sociedade no processo de avaliação e atualização 

permanente do enfrentamento da VSCA no contexto do município de Altamira, 

antevendo que os cenários aqui apresentados são dinâmicos e mutáveis, portanto, não 

podem ser apreendidos como encapsulados em rígidas condições de produção, mas em 

fatores e contextos que se transformaram (e continuam se transformando) ao longo do 

ciclo histórico das pesquisas empreendidas, mas que nem por isso podem deixar de ser 

levadas a sério, a cada (e a todo) momento, para que a garantia de direitos sexuais e a 

prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes sejam sempre o ideal final a se 

concretizar, sobretudo em locais de implantação de grandes obras, como no contexto do 

caso da UHE Belo Monte. 

 Por isso, um novo grupo de proposições foi elaborado para renovar o quadro de 

preocupações prioritárias que o Estado e a sociedade necessitam apropriar-se para 

conseguir ampliar o campo de intervenção sobre a VSCA. Tais proposições estão direta 

ou indiretamente presentes ao longo do texto do presente relatório, e foram reunidas 

nesta parte final com a finalidade de facilitar a comunicação e a repercussão junto aos 

agentes responsabilizados, assim como possibilitar a compreensão geral das demandas 

identificadas com a pesquisa. 

1. Desenvolver ações integradas e intersetoriais de enfrentamento à exploração 

sexual no município de Altamira, objetivando não apenas a intervenção judicial-

policial, mas o apoio socioassistencial, psicológico e educacional às 

adolescentes envolvidas e seus familiares. 

2. Promover os investimentos necessários para a melhoria das condições estruturais 

do CRAS I, do SCFV/Aparecida, do CTDA, da GMA e da DPE, todas estas 

instituições identificadas com necessidades de fortalecimento para desenvolver 

os serviços com qualidade. 

3. Implantar equipe multidisciplinar do NAECA/DPE e do MPE, de modo a 

garantir o atendimento qualificado às vítimas de VSCA e seus familiares nos 

referidos órgãos. 
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4. Ampliar os espaços de formação continuada aos órgãos da rede de proteção do 

município sobre a temática dos direitos sexuais e da VSCA, com especial 

atenção à participação de profissionais da Educação, do Sistema de Justiça, da 

Segurança Pública, de médicos e agentes Comunitários de Saúde (ACS), via 

financiamento público e/ou das empresas relacionadas ao contexto de construção 

e operacionalização da UHE Belo Monte. 

5. Governo do Estado do Pará garantir a operacionalização do PROPAZ/Criança 

de Altamira, com contratação da equipe de profissionais, preferencialmente via 

concurso público, de modo a retirar a sobrecarga de atividades existentes no 

PROPAZ/Mulher.  

6. Instituições públicas de atendimento direto de crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual precisam padronizar o horário de atendimento e ampliá-lo para 

cobrir também o período noturno e os finais de semana. 

7. Promover a revisão dos fluxos de atendimento do município de Altamira para 

atualização dos cenários atuais da rede de proteção, assegurando a ampla 

divulgação e o monitoramento do seu cumprimento. 

8. CTDA, FJCA, PCPA e CREAS necessitam realizar reunião conjunta para 

discutir as competências institucionais e o arranjo da atuação em rede, 

combinado à revisão dos fluxos de atendimento. 
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