
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
COORDENADORIA SETORIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORDEM DE SERVIÇO SMASDH Nº 01 DE 09 DE OUTUBRO DE 2020
(publicada no DOM em 13 de outubro de 2020)

Dispõe  sobre  o  Protocolo  CREAS  (Centro  de  Referência
Especializado de Assistência Social), para inclusão de famílias
nos  serviços  da  Proteção  Social  Especial  de  Média
Complexidade do município de Campinas.

A  Secretária  Municipal  de  Assistência  Social,  Pessoa  com  Deficiência  e  Direitos
Humanos, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando  que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), modelo de gestão
que visa promover e ampliar o acesso e cobertura do atendimento às demandas e
necessidades  sociais  de  responsabilidade  da  Assistência  Social,  estabelecendo
inovadores procedimentos técnico-operacionais para a promoção de uma política de
excelência, organiza o atendimento segundo a natureza em Proteção Social Básica
(PSB)  e  Proteção  Social  Especial  (PSE),  sendo  a  Especial  dividida  por  nível  de
complexidade em Média (PSE-MC) e Alta Complexidade (PSE-AC),

Considerando que a Proteção Social Especial de Média Complexidade, no município
Campinas,  tem como objetivo oferecer acompanhamento,  apoio e orientações às
famílias com um ou mais membros em situação de violação de direitos, no âmbito
doméstico/intrafamiliar,  compreendendo  atenção  e  orientações  direcionadas  à
promoção  destes  direitos,  à  preservação  e  fortalecimento  de  vínculos  familiares,
comunitários e sociais,

Considerando que  se  compreende  como  violação  de  direitos  a  ocorrência  de
violência  física,  psicológica,  negligência,  abuso  ou  exploração  sexual,  abandono,
vivência do trabalho infantil e outras formas de violações que provocam danos ou
agravos à condição de vida,

Considerando  que,  no  Município  de  Campinas,  os  Centros  de  Referência
Especializados  em  Assistência  Social  (CREAS)  ofertam  os  Serviços  de  Proteção  e
Atendimento  Especializado  a  Famílias  e  Indivíduos  (PAEFI)  e  vinculam-se  a  estas
unidades o Serviço Especializado de Proteção Social à Família (SESF),  o  Serviço de
Proteção Social Especial no Domicílio para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas
Famílias (Serviço Domiciliar) e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência e Suas Famílias em Centro Dia de Referência (Centro Dia),

Considerando  os  conteúdos  da  Resolução  nº109/2009  do  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais,
da Lei Federal nº 8.742/93 e posteriores modificações, especialmente a Lei nº12.435
de 06 de julho de 2011 – Lei  do  Sistema Único de Assistência  Social  (SUAS),  da
Resolução  nº  006/  2001  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e
Adolescente (CMDCA), que dispõe sobre a atendimento às famílias no município de
Campinas  e  da  Resolução  nº  009/2005  do  CMDCA,  que  dispõe  sobre  normas  e
procedimentos  da  política  de  prevenção,  atenção  e  proteção  a  crianças  e
adolescentes em situação de violência doméstica e a seu grupo familiar, 

Considerando os Parâmetros para o Trabalho Social com Famílias na Proteção Social
Especial  de Média Complexidade,  do Município de Campinas,  estabelecendo uma
proposta metodológica para os serviços deste nível de complexidade,



Considerando  que a execução  dos  serviços da  Proteção Social  Especial  de Média
Complexidade  ocorre tanto  pela  unidade  pública  do  CREAS  quanto  pela  rede
parceira, havendo a necessidade de padronização da forma de entrada de novos
casos bem como a qualificação das informações,

DETERMINA

Artigo  1º  - Os  referenciamentos  recebidos  pelos  CREAS deverão  seguir  os
procedimentos  dispostos  na  tabela  do  Anexo  I,  restando  por  obrigatória  a
fundamentação da violação de direitos, conforme Anexo III.

Artigo  2º  -  A  relação  de  conceitos  utilizados  para  subsidiar  o  Protocolo  CREAS
encontra-se no Anexo IV desta Ordem de Serviço.

Artigo 3º -  As documentações que compõem a solicitação de inclusão nos serviços
deverão ser encaminhadas seguindo a sistemática dos fluxogramas apresentados no
Anexo II desta Ordem de Serviço.

Artigo  4º  -  Caberá aos  CREAS  verificar  se  os  referenciamentos  apresentam  os
requisitos definidos e fazer as orientações pertinentes em casos de não seguimento
dos procedimentos dispostos na tabela do Anexo I.

Artigo 5º - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 09 de outubro de 2020.

SÍLVIA JENI LUIZ PEREIRA DE BRITO

Diretora do Departamento de
Operações da Assistência Social

ELIANE JOCELAINE PEREIRA

Secretária Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos



ANEXO I

DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA REFERENCIAMENTO
DE FAMÍLIAS AO CREAS

Geral: para PAEFI, SESF, Serviço Domiciliar e Centro Dia
REDE DE ATENDIMENTO CONSELHOS TUTELARES SISTEMA DE JUSTIÇA

1- Ficha de Referenciamento ao 
CREAS, com todos os campos de 
registro preenchidos.

1- Ficha de Referenciamento ao 
CREAS, com todos os campos de 
registro preenchidos.

1- Ficha de Referenciamento ao 
CREAS, com todos os campos de 
registro preenchidos.

2- Relatório técnico, contendo:
– identificação da família (nomes, 
endereço completo com ponto de 
referência, número de telefone para 
contato);
– caracterização da violação de 
direitos que coloca a pessoa e/ou 
família em risco;
– parecer técnico indicando a 
necessidade de atendimento nos 
Serviços do CREAS;
– identificação da rede de 
atendimento da família (escola, 
centro de saúde, cultura, programa 
de transferência de renda, etc);
– identificação e caracterização da 
referência de cuidados da pessoa 
idosa e/ou com deficiência e da 
potencialidade de reorganização 
familiar para provimento dos 
cuidados, no caso de Serviço 
Domiciliar e Centro Dia.

2- Ofício, contendo:
– identificação da família (nomes, 
endereço completo com ponto de 
referência, número de telefone para
contato);
– caracterização da violação de 
direitos que coloca a pessoa e/ou 
família em risco;
– identificação da rede de 
atendimento da família (escola, 
centro de saúde, cultura, programa 
de transferência de renda, etc);
– identificação e caracterização da 
referência de cuidados da pessoa 
idosa e/ou com deficiência e da 
potencialidade de reorganização 
familiar para provimento dos 
cuidados, no caso de Serviço 
Domiciliar e Centro Dia.

2- Relatório técnico, contendo:
– identificação da família (nomes, 
endereço completo com ponto de 
referência, número de telefone para
contato e número de processo junto
à Vara e/ou Ministério Público);
– caracterização da violação de 
direitos que coloca a pessoa e/ou 
família em risco;
– parecer técnico indicando a 
necessidade de atendimento nos 
Serviços do CREAS;
– identificação da rede de 
atendimento da família (escola, 
centro de saúde, cultura, programa 
de transferência de renda, etc);
– identificação e caracterização da 
referência de cuidados da pessoa 
idosa e/ou com deficiência e da 
potencialidade de reorganização 
familiar para provimento dos 
cuidados, no caso de Serviço 
Domiciliar e Centro Dia.

3- Cópia do Registro no SISNOV 
(Sistema de Notificação de Violência).

3- Cópia do histórico familiar 
registrado no SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência)

3- Cópias de outros documentos 
importantes (se houver).

4 - Cópias de Boletim de Ocorrência 
(B.O.), Laudo do Instituto de 
Medicina Legal (IML), solicitação de 
atendimento pelos Conselhos 
Tutelares, Vara da Infância e 
Juventude e outros (se houver).

4 - Cópia do Registro no SISNOV  -
Sistema de Notificação de Violências
(se houver).

5 - Cópias de documentos dos 
membros da família: Número de 
Identificação Social (NIS), Registro 
Geral (RG) ou Cadastro de Pessoas 
Física (CPF) (se houver).

5 - Cópias de Boletim de 
Ocorrência-B.O., laudo do Instituto 
de Medicina Legal-IML, solicitação 
de atendimento pelos Conselhos 
Tutelares, Vara da Infância e 
Juventude e outros (se houver)

6 - Cópia da Notificação ao Conselho 
Tutelar, quando criança e 
adolescente (se houver).

6 - Cópia das Medidas de Proteção
aplicadas pelo Conselho Tutelar (se
houver)



Específico para Serviço Domiciliar  (complementar aos documentos gerais)
REDE DE ATENDIMENTO CONSELHOS TUTELARES SISTEMA DE JUSTIÇA

7- Relatório de Saúde da pessoa 
idosa e/ou com deficiência e 
identificação da pessoa de referência 
de cuidado.

7- Relatório de Saúde da pessoa 
idosa e/ou com deficiência e 
Identificação da pessoa de referência
de cuidado.

4 - Relatório de Saúde da pessoa 
idosa e/ou com deficiência e 
Identificação da pessoa de referência
de cuidado.

8 - Atestado Médico com 
identificação da deficiência e Código 
Internacional de Doenças (CID), 
quando houver pessoa com 
deficiência.

8 - Atestado Médico com 
identificação da deficiência e Código 
Internacional de Doenças (CID), 
quando houver pessoa com 
deficiência.

5 - Atestado Médico com 
identificação da deficiência e Código 
Internacional de Doenças (CID), 
quando houver pessoa com 
deficiência.

Específico para Centro Dia (complementar aos documentos gerais)
REDE DE ATENDIMENTO CONSELHOS TUTELARES SISTEMA DE JUSTIÇA

8 - Relatório de Saúde da pessoa com
deficiência e identificação da pessoa 
de referência de cuidado.

9 - Relatório de Saúde da pessoa 
com deficiência e identificação da 
pessoa de referência de cuidado.

6 - Relatório de Saúde da pessoa 
com deficiência e identificação da 
pessoa de referência de cuidado.

10 - Atestado Médico com 
identificação da deficiência e Código 
Internacional de Doenças (CID).

10 - Atestado Médico com 
identificação da deficiência e Código 
Internacional de Doenças (CID).

7 - Atestado Médico com 
identificação da deficiência e Código 
Internacional de Doenças (CID).



ANEXO II

FLUXOGRAMAS

a) Rede de Atendimento

Serviços da rede acolhem e avaliam a
necessidade de atendimento /

acompanhamento na PSE-MC e indicam o
serviço a ser ofertado através dos CREAS.

Encaminham documentação referente ao
Anexo I para os CREAS.

CREAS realizam avaliação técnica dos
referenciamentos, de acordo com o

protocolo estabelecido.

CREAS inclui a família no atendimento/
acompanhamento no serviço.

CREAS contrarreferencia à rede
comunicando a inclusão da família no

serviço.

Em caso de atendimento 
aos parâmetros estabelecidos 

no Anexo I.

Em caso de NÃO atendimento 
aos parâmetros estabelecidos 

no Anexo I.

CREAS contrarreferencia à rede
comunicando o motivo da NÃO
inclusão da família no serviço.



b) Conselhos Tutelares

Conselhos Tutelares acolhem e avaliam a
necessidade de atendimento/

acompanhamento na PSE-MC e indica o
serviço a ser ofertado através dos CREAS.

Encaminham documentação referente ao
Anexo I para os CREAS.

CREAS realizam avaliação técnica do
referenciamento, de acordo com o

protocolo estabelecido.

CREAS inclui a família no atendimento/
acompanhamento no serviço.

CREAS contrarreferencia ao Conselho
Tutelar comunicando a inclusão da

família no serviço.

Em caso de atendimento 
aos parâmetros estabelecidos 

no Anexo I.

Em caso de NÃO atendimento 
aos parâmetros estabelecidos 

no Anexo I.

CREAS contrarreferencia ao Conselho
Tutelar comunicando o motivo da NÃO

inclusão da família no serviço.



c) Sistema de Justiça

Sistema de Justiça acolhe e avalia a
necessidade de atendimento/

acompanhamento na PSE-MC e indica o
serviço a ser ofertado através do CREAS.

DOAS encaminha documentação referente ao
Anexo I para os CREAS.

CREAS realizam avaliação técnica do
referenciamento, de acordo com o

protocolo estabelecido.

CREAS inclui a família no atendimento/
acompanhamento no serviço.

CREAS contrarreferencia ao DOAS
comunicando a inclusão da família no

serviço.

Em caso de atendimento 
aos parâmetros estabelecidos 

no Anexo I.

Em caso de NÃO atendimento 
aos parâmetros estabelecidos 

no Anexo I.

CREAS contrarreferencia ao DOAS
comunicando o motivo da NÃO
inclusão da  família no serviço.

Encaminha documentação referente ao
Anexo I para o DOAS/SMASDH.



ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

FICHA DE REFERENCIAMENTO AO CREAS 

CREAS REFERENTE À REGIÃO DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA (Assinale uma das opções abaixo):

(    ) CREAS Leste            (    ) CREAS Norte            (    ) CREAS Sul            (    ) CREAS Noroeste           (    ) CREAS Sudoeste

SERVIÇO PARA O QUAL A FAMÍLIA SERÁ INDICADA (Assinale uma das opções abaixo):

1- Serviço de Acompanhamento às Famílias em Situação de Violação de Direitos**:
(    ) PAEFI / SESF 

2- Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoa com Deficiência e/ou Idosa e suas Famílias*:
(   ) Serviço Domiciliar
(   ) Centro Dia 

A SITUAÇÃO FAMILIAR / INDIVIDUAL JÁ FOI DISCUTIDA COM O CREAS?
(   ) Sim                                      (   ) Não

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA:

Nome completo/social da pessoa de referência familiar:________________________________________________________ 

________________________________________________ Data de Nascimento: ____________________________________

NIS (Número de identificação social):__________________________________ CPF: _________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________ nº ____________________

Complemento: ____________________________________ Bairro:_______________________________________________

Telefones: _____________________________________________________________________________________________

Nº processo VIJ e/ou MP (se houver):_______________________________________________________________________

Nº notificação SISNOV: _______________________________     Nº SIGM (se houver): ________________________________ 

Outros documentos anexos (B.O., laudos técnicos, relatórios, etc):________________________________________________

*ATENÇÃO para os critérios e documentos necessários ao referenciamento, constantes no Protocolo CREAS, através da ORDEM DE SERVIÇO
Nº 01 de 09 DE OUTUBRO DE 2020 publicada no DOM em 13 de outubro de 2020.



Composição familiar (pessoas que residam ou não no mesmo domicílio):

Nome Completo 
(para pessoa trans, deve-se registrar o Nome Social)

Gênero
(Masc., Fem.,

Outros)

Data de
Nascimento

Relação ou parentesco com
a pessoa de referência

PÚBLICO-ALVO DO REFERENCIAMENTO POR CICLO DE VIDA E SEGMENTO.

Assinale com “X”: Assinale com “X”:

Ciclo de vida
Criança (até 11 anos)
Adolescente (de 12 a 17 anos)
Adulto (de 18 a 59 anos)
Idoso (acima de 60 anos)

TIPOS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS E/OU VIOLÊNCIA(S)  IDENTIFICADA(S),  SEGUNDO A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIÇOS   SOCIOASSISTENCIAIS  . 

Assinale com “X”:

Violência sexual, abuso e/ou exploração sexual
Violência física
Violência psicológica
Negligência
Abandono 
Trabalho infantil
Violência/Exploração Financeira e/ou Patrimonial
Exploração comercial e/ou da imagem
Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção
Situação de rua e mendicância com manutenção dos vínculos familiares
Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia
Descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família e/ou PETI, em decorrência de situações de risco pessoal e 
social
Cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade por adolescentes
Outras formas de violação de direitos decorrentes de: discriminações, submissões, situações que provocam danos e 
agravos à sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem-estar.
Tráfico de pessoas

 Segmento
Pessoa com deficiência
Mulher/Gênero
LGBTQI+
Étnico-racial
Migrante/Imigrante



OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS E INDICADORES QUE PODEM AGRAVAR A SITUAÇÃO FAMILIAR:
   
GERAL (para todos os segmentos). Assinale com “X” as violações e/ou os indicadores e preencha quando necessário:

Família procedente de outro serviço da Proteção Social Especial. Qual?_____________________________________
Uso frequente, abusivo ou dependência de substâncias psicoativas. Quem? _________________________________
Quais?_________________________________________________________________________________________
Doença crônica ou deficiência diagnosticada. Quem?___________________________________________________ 
Qual(is)?_______________________________________________________________________________________
Transtorno mental diagnosticado. Qual? Quem?_______________________________________________________
Violência doméstica transgeracional. Qual? ___________________________________________________________
Histórico de:        (   ) acolhimento familiar ou institucional               (   ) separação conjugal conflituosa   
                               (   ) violência de gênero                                              (   ) violência fatal
                               (   ) situação de rua                                                      (   ) mendicância

Família não incluída ou com dificuldade de vinculação à rede institucional.
Afastamento do convívio familiar.
Cárcere privado.
Existência de conflitos familiares intensos.
Convivência de vários familiares na mesma unidade habitacional, terreno ou vizinhança.
Renda familiar insuficiente para garantir a subsistência e/ou extrema pobreza.
Envolvimento de familiar com o crime.
Desaparecimento de algum membro da família.
Morte e/ou perda significativa recente.
Presença de cicatrizes e/ou sequelas decorrentes da violência física e/ou sexual sofrida.
Tentativa de suicídio e/ou ideação suicida.
Isolamento social.
Violação de direitos confirmada pela família.
Outro(s). Qual(is)?_______________________________________________________________________________

 ESPECÍFICO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.  Assinale com “X” as violações e/ou os indicadores:

Negligência com bebê, criança ou adolescente com deficiência e/ou doença crônica.
Suspeita de exploração sexual de criança/adolescente. 

Violação de direitos confirmada pela/o criança/adolescente.
Criança/adolescente com exacerbação:    (   ) da sexualidade ;    (   ) da agressividade.
Uso (atual ou pregresso) de substâncias psicoativas pela criança/adolescente.
Automutilação.
Não observância de regras/limites pela criança/adolescente:   (   ) no ambiente familiar ;   (   ) no ambiente escolar.
Criança/adolescente circula habitualmente pelas ruas e/ou pernoita fora de casa sem autorização do responsável.
Histórico de fugas de casa pela criança/adolescente.
Criança/adolescente com número excessivo de faltas na escola.
Evasão escolar da criança/adolescente.
Gravidez na infância/adolescência.
Adolescente autor de ato infracional.   Cumpre medida?  (   )Sim;  (   )Não.      Qual?  (   )LA;  (   )PSC;  (   )Fund. Casa
Responsável com histórico ou em situação de rua.
Responsável com histórico ou em situação de mendicância.
Histórico de adoção.
Disputa pela guarda da criança/adolescente.
Envolvimento de responsável com a prostituição.
Responsável cumprindo pena ou egresso do sistema prisional.
Histórico de mudança ou alternância de guarda da criança/adolescente.



ESPECÍFICO PARA PESSOA IDOSA E/OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Assinale com “X” as violações e/ou os indicadores:

Autonegligência.

Renda da pessoa idosa/PCD é a única da família.

A pessoa reside sozinha.

Relação conflituosa com a pessoa referência dos cuidados.

Falta de apoio familiar, social e financeiro.

Impossibilidade dos familiares trabalharem em decorrência da necessidade de prestar cuidados.

Sobrecarga do cuidador.

Dificuldade ou impossibilidade de acesso, circulação e mobilidade da pessoa idosa ou PCD.

Desassistência da pessoa com deficiência e/ou pessoa idosa.

Ausência de referência familiar e/ou de rede social significativa para os cuidados com a pessoa idosa ou PCD.

Precariedade dos cuidados familiares em virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis.

Dificuldade ou impossibilidade da família custear os cuidados necessários. 

Pessoa idosa ou PCD é interditada ou em processo de interdição.

Curatela:   (    ) ausência;    (    ) disputa.

ESPECÍFICO PARA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. Assinale com “X” as violações e/ou os indicadores:

Histórico de repetidas separações e reconciliações entre o casal.

Relatos frequentes de ameaça de morte.

Presença de arma de fogo em casa.

Passividade da vítima diante da situação de violência vivida (esperança de mudança do companheiro/a).

Não reconhecimento da situação vivida como violência.

Ausência de reação/postura de proteção em relação à família.

ESPECÍFICO PARA PESSOA LGBTQI+. Assinale com “X” as violações e/ou os indicadores:

Falta de apoio familiar e social.

Dificuldade de inclusão e/ou vinculação à rede de proteção social.

Dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Não aceitação da Identidade de Gênero e/ou Orientação Sexual:   (   ) pelo usuário ;     (   ) pela família.

Dificuldade em ter o Nome Social reconhecido e respeitado.

Vínculo familiar rompido ou extremamente fragilizado.

Sem moradia fixa e/ou em circularidade de rua

RESPONSÁVEL PELO REFERENCIAMENTO

Serviço/órgão: __________________________________________________________________________________________

Telefones para contato: __________________________________________________________________________________

E-mail para contato: _____________________________________________________________________________________

Data do referenciamento: ______ /______ /__________.

Assinatura e carimbo do(s) responsável(is) pelo referenciamento:



ANEXO IV

GLOSSÁRIO

Automutilação: ato que consiste na agressão direta e deliberada sobre o próprio corpo, ainda que sem 
intenção de suicidar-se (BRASIL, 2005).

- Automutilação grave: ato de cortar dedos, mãos, braços, pés, pernas ou genitália (BRASIL, 
2005).
- Automutilação estereotipada: designa os gestos repetidos de se machucar, tais como bater a 
cabeça, morder-se, arrancar cabelos (BRASIL, 2005). 
- Automutilação superficial ou moderada: distingue-se das categorias anteriores por seu menor 
grau de gravidade, como arranhar-se, queimar-se ou perfurar levemente a pele, por exemplo 
(BRASIL, 2005).

Autonomia:  capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as
próprias regras. (MORAES, 2012). Está relacionada não somente ao nível do autocuidado, mas também à
participação na sociedade enquanto cidadão de plenos direitos (PORTUGAL, 2009). Verificar os conceitos
de funcionalidade e independência.

Crianças e adolescentes em situação de rua, com manutenção de vínculos familiares e comunitários:
crianças  e  adolescentes  que  buscam  renda  para  seu  próprio  sustento  e/ou  para  sua  família  (via
mendicância ou furtos),  que se alimentam, têm lazer e eventualmente,  dormem na rua.  Apresentam
abandono progressivo da escola, uso de drogas e não retorno diário à família (RIZZINI, 2003). 

Exploração Sexual Comercial: “caracteriza-se pela utilização de pessoas, independentemente da idade,
do sexo ou da identidade de gênero, com fins comerciais e de lucro, seja para a prática de atos sexuais
(…); a exposição do corpo nu e de relações sexuais ao vivo (...),  ou mediante imagens publicadas em
revistas, filmes, fotos, vídeos ou sítios na internet. No caso de pessoas adultas, considera-se exploração
sexual quando, nessas situações, não há o consentimento da vítima ou este é obtido com base na força,
no engano, na intimidação ou em qualquer outra forma de coerção. É considerado explorador sexual,
portanto, qualquer um que obtenha, mediante qualquer forma de pagamento ou recompensa, serviços
sexuais, de forma direta ou com recurso de intermediários (agenciamento direto, indução, facilitação)”.
(BRASIL, 2011)

Família:  “(...) é  o  grupo de pessoas  que se  acham unidas  por  laços  consanguíneos,  afetivos e/ou de
solidariedade. A família, independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações
entre os sujeitos e a coletividade. Caracteriza-se como um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana
de convivência é marcada por conflitos e geralmente, também, por desigualdades, sendo a família a base
fundamental no âmbito da proteção social” (BRASIL, 2015). 

Funcionalidade é um termo que engloba as funções do corpo, atividades e participação do indivíduo na 
vida familiar e na sociedade (OMS, 2003). Verificar os conceitos de autonomia e independência.

Ideação suicida: pensamentos, ideias e desejos de cessar a própria vida. (OMS, 1993) 

Independência: “capacidade de realizar algo com os próprios meios, permitindo que o indivíduo cuide de
si e de sua vida” (RIBEIRO e ARAÚJO, 2012). Verificar os conceitos de autonomia e funcionalidade.

LGBTQI+: sigla utilizada para identificar a população que ultrapassa os padrões heteronormativos e de
gênero ainda  dominantes  em nossa  sociedade.  Esta  população  é  compreendida  por  pessoas  que  se
identificam  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis,  transexuais,  queers, intersexuais,  ou  outra  forma  de



identificação não convencional. A sexualidade humana, formada por uma múltipla combinação de fatores
biológicos, psicológicos e sociais, é basicamente composta por: 

-  Sexo  Biológico:  “conjunto  de  informações  cromossômicas,  órgãos  genitais,  capacidades
reprodutivas e características fisiológicas secundárias que distinguem ‘machos’ e ‘fêmeas’.  Há
também pessoas  que  nascem com uma combinação  diferente  destes  fatores,  e  que  podem
apresentar características de ambos os sexos. Essas pessoas são chamadas de Intersexos” (SÃO
PAULO, 2018).
- Orientação Sexual: atração afetiva e/ou sexual “que uma pessoa manifesta em relação à outra,
para  quem  se  direciona,  involuntariamente,  o  seu  desejo”.  Existem  três  tipos  majoritários
convencionados: heterossexual, ou seja, pessoa que se sente atraída afetiva e/ou sexualmente
por pessoas do gênero oposto; homossexual, ou seja, pessoa que se sente atraída afetiva e/ou
sexualmente por pessoas do mesmo gênero; e bissexual, ou seja, “pessoa que se sente atraída
afetiva e/ou sexualmente por pessoas de ambos os gêneros (SÃO PAULO, 2018). 
-  Expressão  e  identidade  de  gênero: “modo  como  a  pessoa  manifesta  publicamente  a  sua
identidade  de  gênero,  por  meio  do  seu  nome,  da  vestimenta,  do  corte  de  cabelo,  dos
comportamentos, da voz e/ou características corporais e da forma como interage com as demais
pessoas”. Independente do marcador biológico, as pessoas podem identificar suas expressões de
gênero como masculinas, femininas ou como não binárias, ou seja, que não se localiza nem no
masculino nem no feminino (SÃO PAULO, 2018). 

Negligência:  a  negligência  é uma  violência  interpessoal  em  que  o  autor  tem  uma  relação  de
responsabilidade  pelo  cuidado  e/ou  proteção,  que  pode  ser  legal  ou  não,  por  relações  de
consanguinidade e/ou afetividade, e que geralmente estão em uma relação desigual de poder. Ocorre
quando os  pais  ou responsáveis  deixam de prover  –  em dispondo de condição para  tal  –  os  meios,
recursos e cuidados necessários ao desenvolvimento físico, psíquico e social de crianças, adolescentes,
idosos  e  pessoas  com  deficiência  sob  sua  guarda  e/ou  responsabilidade.  Exemplos:  “privação  de
medicamentos; falta de cuidados necessários com a saúde; descuido com a higiene; ausência de proteção
contra as inclemências  do meio,  como o frio e o calor;  ausência de estímulo e de condições para a
frequência à escola. O abandono é uma forma extrema de negligência” (BRASIL, 2011).

Pessoa com Deficiência (PCD): “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais  pessoas”,  conforme a Lei  Federal  13146/2015,  em seu Artigo 2º.   Para  inclusão nos  serviços
socioassistenciais  –  Serviço  Domiciliar  e  Centro  Dia  para  Pessoa  com  Deficiência  e  suas  Famílias  –
considera-se aquelas pessoas com deficiência que, por uma condição existencial, dado longo histórico de
exclusão de vários processos sociais, sejam estes na educação, saúde, habitação, convivência familiar e
comunitária,  dentre  outros,  apresentam maiores  impedimentos  de participação  e  consequentemente
maiores níveis de vulnerabilidade e risco social. 

Rede  de  Atendimento: Composta  por  um  ou  vários  serviços  socioassistenciais  e  intersetoriais,  com
objetivos  comuns e  ações  articuladas  e  integradas,  visando  o  atendimento,  cuidado  e  proteção  de
famílias, indivíduos, grupos e comunidades.

Substancias  psicoativas:  substâncias  que  atuam  no  sistema  nervoso  central  e  causam
alterações/modificações nas emoções, no humor, no pensamento e no comportamento. (OMS, 1995) 

- Uso Frequente: uso, em 6 ou mais vezes, nos últimos 30 dias (SENAD, 2011).
-  Uso abusivo: padrão de uso que tenha causado um dano real  à saúde física ou mental  do
usuário, mas não preenche ainda os critérios de dependência (SENAD, 2011).
-  Dependência:  forte  desejo  ou  compulsão  pelo  consumo,  dificuldade  de  controlar  o
comportamento de uso,  sinais  e  sintomas de abstinência,  evidência de tolerância,  abandono



progressivo  de  prazeres  em  favor  do  uso  da  substância  psicoativa,  persistência  no  uso  da
substância a despeito  de evidência clara de consequências nocivas (OMS, 1993).

Tentativa de Suicídio:  ato de tentar cessar a própria vida, porém, sem consumação da morte. (OMS,
1993)

Transtorno mental: termo usado para indicar existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos
clinicamente reconhecível e associado, na maioria dos casos, a sofrimentos e interferência nas funções
pessoais.  Desvio  ou  conflito  social  sozinho,  sem  disfunção  pessoal,  não  deve  ser  confundido  com
transtorno  mental  (OMS,  1993).  Partindo  de  uma  perspectiva  biopsicossocial,  multidimensional  e
sistêmica, podemos entendê-lo como “vivência da ameaça de ruptura da unidade/identidade da pessoa”,
geralmente  descritas  e  categorizadas  como  sofrimento  psíquico  comum  ou  transtornos  graves  e
persistentes, como as psicoses.  (BRASIL, 2013)

Trabalho Infantil: A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define como trabalho infantil aquele que
priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade. É também a forma de trabalho prejudicial
ao desenvolvimento físico e mental das crianças, aquela as priva de oportunidades de frequentar a escola.
A Constituição brasileira determina que o trabalho é permitido apenas a partir dos 16 anos, desde que
não seja em condições insalubres, perigosas ou no período noturno. Nesses casos, é terminantemente
proibido até os 18 anos. A partir dos 14 anos, é permitido contrato especial de trabalho na condição de
aprendiz, com o objetivo de oferecer ao jovem formação profissional compatível com a vida escolar. A
proibição  é  reforçada  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT),  que  restringe  a  possibilidade  de
trabalho a menores de 16 anos apenas a casos autorizados pela Justiça e estabelece os critérios para a
contratação  de aprendizes.  O direito  à  profissionalização  e  proteção  no trabalho para  os  aprendizes
também  está  disposto  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA).  Alguns  tipos  e  lugares  de
ocorrência de trabalho infantil: panfletagem, trabalho doméstico, lava rápido, varejão, agricultura, olarias,
exploração sexual comercial, venda de balas, etc.

Violação de Direitos:  “atentado aos direitos do cidadão,  por ação ou omissão, que infrinja norma  ou
disposição legal ou contratual, podendo se dar através de negligência, discriminação, violência, crueldade
ou opressão” (BELO HORIZONTE, 2007).

Violência: é caracterizada pela ação ou omissão e/ou pelo uso intencional da força e do poder, real ou sob
forma de ameaça, contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resulta ou
tem grande probabilidade de causar dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral,
psicológico, social, político, financeiro ou patrimonial  (OMS, 2002).

Violência  autoinfligida e autonegligência:  atos  ou omissões que comprometam a própria integridade
física e/ou vida. Um dos primeiros sinais de autonegligência é a atitude de isolar-se, de se recusar tomar
banho, de não alimentar-se direito e de não tomar os medicamentos, indicando direta ou indiretamente a
vontade de morrer; pode manifestar-se também através de ideações e/ou tentativas de suicídio (BRASIL,
2013).

Violência doméstica/intrafamiliar: a que ocorre entre os parceiros íntimos e entre os membros da família
ou pessoas  que passam a assumir  função parental,  ainda que sem laços  de consanguinidade,  e  que
tenham relação de poder. A violência doméstica/intrafamiliar não se refere apenas ao ambiente da casa,
mas às relações constituídas entre os membros (MINAYO, 2006).

Violência Fatal: atos e/ou omissões praticados por pais, parentes e/ou responsáveis, que sendo capazes
de causar danos físicos, sexuais e/ou psicológicos podem ser condicionantes, únicos ou não, de sua morte
(AZEVEDO e GUERRA, 2005).



Violência financeira/econômica/patrimonial: “é o ato de violência que implica dano, perda, subtração, 
destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, bens e valores da 
pessoa atendida/vítima. Consiste na exploração imprópria ou ilegal, ou no uso não consentido de seus 
recursos financeiros e patrimoniais” (BRASIL, 2011).

Violência  Física:  corresponde ao emprego de força física,  capaz de provocar dor,  sofrimento,  lesão e
ferimentos,  representando  um  continuum de  violência  (AZEVEDO & GUERRA, 2005).  De  acordo com
Faleiros e Faleiros (2008), a violência física manifesta-se de várias formas: disciplina com fins corretivos
(tapas, surras e agressões com qualquer tipo de objeto), tortura, privações físicas deliberadas e restrições
de movimentos.  A  violência física severa caracteriza-se  por  atos  com alto potencial  de causar  danos
físicos, enfermidades ou morte.

Violência  psicológica:  “é  toda  forma  de  rejeição,  depreciação,  discriminação,  desrespeito,  cobrança
exagerada,  punições  humilhantes  e  utilização  da  pessoa  para  atender  às  necessidades  psíquicas  de
outrem.  É  toda  ação  que  coloque  em  risco  ou  cause  dano  à  autoestima,  à  identidade  ou  ao
desenvolvimento  da  pessoa.  Esse  tipo de  violência  também pode  ser  chamado  de  violência  moral”.
(BRASIL, 2011)

Violência sexual: qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder e fazendo uso
de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, com uso ou não de armas ou drogas, obriga
outra pessoa, de qualquer sexo, gênero e/ou idade, a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de
interação sexual (OMS, 2002). De acordo com Azevedo e Guerra (2007), a violência sexual pode ocorrer
através de toques, carícias, sexo oral ou relações com penetração (digital, genital ou anal) e situações em
que não há contato físico, tais como voyerismo, exibicionismo, assédio, exposição a imagens ou eventos
sexuais  e pornografia.  Tais  interações são impostas por meio de coerção (violência física,  ameaça ou
indução da vontade).

Violência  transgeracional:  refere-se  ao  processo  de  transmissão  entre  gerações  sucessivas  de  uma
família, de padrões de funcionamento violadores de direitos (FALCKE & WAGNER, 2005).
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