
 



IMPLEMENTAÇÃO DA ESCUTA ESPECIALIZADA JUNTO 
AOS MUNICÍPIOS



• Articulação da rede de proteção – políticas públicas 
• Comitê de Gestão Colegiada 
• Resolução do Comitê de Gestão Colegiada – CMDCA
• Plano de Trabalho/Ação do Comitê de Gestão Colegiada 
• Construção do Fluxo 
• Protocolo da Escuta Especializada 
• Capacitações da Rede de Proteção 



TRANVERSALIDADE DO ATENDIMENTO - ESCUTA 
ESPECIALIZADA 



• Importância da integração e da qualificação de
políticas, programas, equipamentos e serviços
voltados para o atendimento a crianças e
adolescentes, que deverão trabalhar de forma
coordenada – política de saúde, assistência social,
educação e demais órgãos que compõe o Sistema
de Garantia de Direitos.

• Os profissionais envolvidos no sistema de garantia
de direitos da criança e do adolescente vítima ou
testemunha de violência primarão pela não
revitimização da criança ou adolescente e darão
preferência à abordagem de questionamentos
mínimos e estritamente necessários ao
atendimento (art. 15, Decreto n.º 9.603/2018).

POLÍTICAS INTERSETORIAIS



Nas políticas intersetoriais é imprescindível que haja integração dos
serviços e o estabelecimento de fluxo de atendimento, no mesmo prazo
acima,mediante os seguintes requisitos (art. 9º, II):

a) Os atendimentos devem ser realizados de maneira articulada;

b) A superposição de tarefas deve ser evitada;

c) Prioridade na cooperação entre os entes;

d) Fixação de mecanismos de compartilhamento das informações;

e) Definição do papel de cada instância/serviço e do profissional de
referência que supervisionará as atividades.



Devem ser realizadas pactuações com 

gestores locais e profissionais que 

integram a rede de atendimento, 

acompanhadas dos devidos momentos de 

formação e capacitação para um trabalho 

integrado, com foco na preservação da 

integridade física e emocional da criança ou 

adolescente, assegurando-lhe a proteção 

integral e a possibilidade de superar essa 

violação, abrindo caminhos para novas 

trajetórias de vida.



ESTADOS E MUNICÍPIOS

Devem se articular para:

• Criar mecanismos de integração dos fluxos de atendimento às crianças e
adolescentes vítimas de violências, se possível na modalidade de Centros
Integrados de Atendimento;

• Estabelecer normas técnicas para a escuta especializada de crianças e
adolescentes;

• Capacitar os profissionais da rede de proteção em metodologias não
revitimizantes de atenção às crianças e adolescentes.
.



1. Ao profissional responsável pelo atendimento cabe assegurar o 

atendimento humanizado, mantendo uma postura de ouvinte atento e 

comprometido com o respeito aos direitos da criança e do adolescente. 

2. É importante ressaltar que os profissionais da rede de proteção 

realizam a escuta especializada cujo objetivo central é o provimento dos 

cuidados de atenção, e a criança ou adolescente não é responsável pela 

produção da prova. 

3. O ambiente deve ser adequado, em termos de espaço físico, social, 

profissional e a relação interpessoal, proporcionando a privacidade sem 

intimidação, a individualidade e a confidencialidade, favorecendo a 

participação da criança e do adolescente. 









4. A atuação intersetorial deve se pautar pelo aproveitamento das 

informações coletadas nas redes da assistência social, da educação, 

da saúde e junto aos sistemas de segurança pública e de justiça, 

Conselho Tutelar e Conselhos de Direitos, prevenindo a revitimização

e a contínua exposição da intimidade da vítima, e pela integralidade da 

atenção, defesa, proteção e garantia de seus direitos e de suas famílias. 

5. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada e 

coordenada, as informações coletadas junto à vítima e seus 

responsáveis legais, por meio de relatórios, diagnósticos, relatos de visitas 

ou reuniões presenciais, em conformidade com o fluxo estabelecido no 

território, preservando-se o caráter de confidencialidade das 

informações. 



6. É recomendável a criação de espaços intersetoriais de discussões dos 

casos, com reuniões periódicas definidas e a possibilidade de encontros 

extraordinários em situações de urgência. 



COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA 



● Art. 9º Os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos 

trabalharão de forma integrada e coordenada, garantidos os cuidados 

necessários e a proteção das crianças e dos adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência, os quais deverão, no prazo de cento e oitenta 

dias, contado da data de publicação deste Decreto:

I - instituir, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e 

dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de 

proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar 

as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de 

atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê;



PASSO A PASSO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCUTA 
ESPECIALIZADA

1º Passo: Levar a demanda da escuta especializada ao CMDCA

2º Passo: O CMDCA publicar Resolução compondo e deliberando 
sobre o “Comitê de Gestão Colegiado da Rede de Cuidado e 
Proteção Social das Crianças e Adolescentes ou testemunhas de 
violência. 



3º Passo: Reunião do Comitê Gestor, definir Plano de 
Trabalho/Ação – Modelo

Art. 9º inciso I, II....Fluxo, protocolo, instrumentos, capacitação da 
rede, ações de cada política 

4º Passo: Elaboração e aprovação do Protocolo da Escuta 
Especializada 

5º Passo: Execução e Monitoramento da Execução do Protocolo



I - COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA 

da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência – ÂMBITO DO CMDCA

RESOLUÇÃO MUNICIPAL 

Considerandos, conceito da escuta, quem compõe o comitê (políticas 

intersetoriais), atribuições do Comitê

definir o fluxo de atendimento, observados os 

seguintes requisitos:

I criar grupos intersetoriais locais para discussão, 

acompanhamento e encaminhamento de casos de suspeita ou 

de confirmação de violência contra crianças e adolescentes.

Elaborado por Janice Merigo, Assessora em Políticas Públicas da FECAM, 2019.  

ELABORAR PLANO DE TRABALHO 



Os municípios, visando a implementação das determinações 

da lei, definem os procedimentos para esse atendimento 

integrado, o qual deve incluir o desenho dos fluxos integrados, 

os protocolos da escuta de crianças e adolescentes e 

parâmetros para a criação de ambientes amigáveis e para a 

capacitação dos profissionais da rede de proteção, devem o 

mais breve possível, considerando o prazo de 10/06/2019, 

urgentemente criar o Comitê Gestor Intersetorial!



A ELABORAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO 



REVELAÇÃO ESPONTÂNEA

CONSELHO TUTELAR 
SAÚDE 

Art. 13 do ECA

EDUCAÇÃO

Art. 56 do ECA

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
COMUNIDADE 

FORMULÁRIO DA REVELAÇÃO ESPONTÂNEA 

toda a rede pronta para ouvir – capacidade de ouvir  

ESCUTA ESPECIALIZADA – Art. 9 e Art. 19

Profissionais capacitados na rede 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 

adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências

legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014)

Elaborado por Janice Merigo, Assessora em Políticas Públicas da FECAM, 2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art2


ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DA ESCUTA 
ESPECIALIZADA



PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO, CONSIDERAR:

● A corresponsabilidade dos programas e serviços de cada política pública;

● A definição clara de cada órgão/ programa/setor/serviço (todos devem saber o

que, por que e como fazer);

● O atendimento prioritário, especializado e qualificado;

● A indicação de profissionais que sirvam de "referência" para os demais;

● Situações específicas de atendimento devem estar previstas e planejadas com a

devida justificativa técnica;

● Os serviços e profissionais devem permanecer em articulação para o

desenvolvimento contínuo de fluxos e protocolos locais que visem a efetiva

solução de problemas e não apenas o mero encaminhamento de casos,

lembrando que a proteção integral supõe o acompanhamento da

criança/adolescente até mesmo após concluída fase judicial;



● Cada caso deve ter um plano individual de atendimento;

● Necessidade de reavaliação permanente da eficácia dos protocolos adotados,

evitando o improviso;

● A integração dos serviços/setores/profissionais supõe o uso da mesma linguagem

e dos mesmos objetivos, bem como sua articulação com outros setores da

sociedade, especialmente aqueles que costumam figurar como portas de entrada

das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes.

● Diante da inexistência de equipamentos e serviços no município, sugere-se a

regionalização do protocolo através de acordos e convênios.

● O protocolo e os serviços de referência devem ser amplamente divulgados na

comunidade e na rede de atenção.



PERGUNTAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROTOCOLO

1. Quem é a rede de proteção e os atores que executam/materializam a escuta 

especializada junto aos Municípios!?

2. Quais são as atribuições e funções de cada política pública envolvida no 

atendimento de crianças vítimas ou testemunhas de violência?

3. Como articulamos as ações de cada um dos atores da rede de proteção? 

4. Como eu me vejo hoje na rede de atendimento a criança e adolescente?



Capa

I – Apresentação (Introdução da escuta especializada, Justificativa da 

importância da escuta e do protocolo, Metodologia de como foi elaborado o 

protocolo, quem envolveu, como, onde, quantos encontros....)

II – Marco Legal (Legislações que embassaram o protocolo) 

III – Objetivo Geral 

IV – Objetivos específicos 

V – Alinhamentos Conceituais (tipos de violência, revelação espontânea, 

denúncia anônima, acolhida, atendimento inicial, escuta especializada, 

encaminhamentos, compartilhamento de informações, ocorrência policial 

entre outros)

ROTEIRO PROPOSTO: 



VI – Financiamento das ações (fundos das políticas e fundo da criança e 

adolescente – FIA)

VII – Capacitações 

VIII - Atuação específica de cada órgão (Secretaria de Saúde, 

Secretareia de AS, Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Segurança 

Pública, CMDCA)

IX - Fluxo de Atendimento

X – Acompanhamento dos encaminhamentos realizados pela Rede 

XI – Critérios aos profissionais de referência aptos para a realização 

da entrevista da escuta  (aqui pode-se definir quais os critérios serão 

considerados para os profissionais estarem aptos a escuta)
ANEXOS:

1. Resolução do Comitê de Gestão Colegiada

2. Profissionais de Referência e Suplentes 

3. Modelo do Formulário de Registro para compartilhamento de Informação na 

Rede 





CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO 





Conteúdo mínimo para validação de capacitação dos profissionais de 

referência das diferentes políticas que irão realizar a entrevista de 

escuta esepcializada, conforme normativas vigentes:

1) a importância do fluxo local para definir necessidade de realização da 

escuta: formas de encaminhamento, articulação da rede de proteção, 

prioridade do atendimento. 

2) Noções básicas sobre memória e sugestão: funcionamento da 

memória, formas de distorção e contaminação da memória, boas 

práticas x práticas sugestivas de abordagem.

3) Procedimento de entrevista: fases, tipos de perguntas (técnicas de 

entrevista) e setting.

4) Compartilhamento de informações e acompanhamento do caso: 

verificação de intervenções anteriores e outras fontes de informação, 

preenchimento e encaminhamento do formulário, providências de 

acompanhamento do caso. 



Conteúdo mínimo para validação de cursos ou sensibilizações para os 

demais profissionais de referência:  

1) fluxo local e intersetorial frente à suspeita ou revelação de violência, 

incluindo ferramenta de compartilhamento de informações

2) boas práticas de acolhida e escuta diante da revelação espontânea

3) especificiadades dos fluxos internos (dadas as especificiadades dos 

serviços, sugere-se que todas as políticas capacitem internamente e 

intersetorialmente seus profissionais)

4) planejamento conjunto de campanhas para informar e sensibilizar a 

comunidade geral quanto às ações adequadas diante da suspeita e/ou 

confirmação de violência, de modo a proteger e não constranger a 

criança/adolescente. 



PLANEJAMENTO

O QUE DEVO FAZER EM MEU MUNICÍPIO PARA A 
IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DA ESCUTA?
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