


 

                                                       

  HISTÓRICO 1998 a 2004 

 Fomento para o desenvolvimento de parcerias com IPPUC, Secretarias da Criança, da 

Educação, da Saúde, Conselhos Tutelares e outras Instituições para a criação de um sistema 

integrado, intersetorial para enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.  

 

 Reuniões – 2 por semana, com as instituições, para: 

 -Desenvolvimento da Ficha de Notificação Obrigatória da suspeita de violência 

 -Implantação da ficha na Regional do Portão 

 -Elaboração de Plano de Enfrentamento da Violência contra mulher, crianças e adolescentes 

 - Elaboração do Manual de Atendimento e de Preenchimento da Ficha de Notificação 

 

 REDE DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA 
VIOLÊNCIA 

 

 



Graves e Gravíssimos ? 



    HISTÓRICO 2004 A  2014 
 

 

- Programas de assistência aos casos graves e gravíssimos 

- Atendimento por profissionais voluntários das áreas da 

Pediatria, Psicanálise, Psicologia, Serviço Social e Justiça: 

  Ambulatório SAM 3  - tarde   

  Ambulatório SAM 1 - manhã 

 
 







 





ASSISTÊNCIA 
 

Avaliação inicial – atendimentos  
 Pediatria    1.068 
 Psicanálise/psicologia   3.754 
 Direito        417 
 

      Total          5.239  
                   SAM 546-HC; abril de 2008 a abril de 2014 

PROGRAMA HC DEDICA 





 PROGRAMA DEDICA 
 

 Associação Amigos do HC 

 Propiá – Hospital de Clínicas de Curitiba – UFPR 

 CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

Adolescente 

     









 OBJETIVOS 
 

 Prevenção, orientação, proteção, assistência e 

provimento de instrumentos legais para defesa da 

criança e do adolescente, como também o combate a 

todas as formas de violência a eles impostas. 

        

       

 



 

 

          

    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 

 Sensibilização, orientação e capacitação de 
profissionais da área da infância e adolescência, pais 
e responsáveis sobre as apresentações da violência, 
inclusive a praticada  pelos meios virtuais, bem como  
sobre suas consequências em seres em especial fase 
de desenvolvimento. 

 



Desenvolvimento esperado do ser humano 
 

Desenvolvimento motor 
Imagem corporal  
Constituição psíquica 
 
 
Eu sou o que dizem de mim 
 

  
Valores morais, éticos, da verdade, do certo e do errado 

     



Valores  
Revistos na adolescência 
 
-Oportunidades do meio 
-Observação dos comportamentos 
-Absorção e elaboração de tudo o que vem  
   dos pais,  
   da família, 
   do grupo,  
   da sociedade 
 
 

Do enxoval de ao menos três gerações 

 

Luci Pfeiffer 



Valores  

 
Absorção, nem sempre com elaboração  
 
 DO WHAT’S, FACE, MSM, INTERNET…..  
   

Luci Pfeiffer 



QUINO 

VIOLÊNCIA VIRTUAL 
 

CRIANÇAS DE RUA, DE SHOPPING ... DE INTERNET 

 

 
 

APRESENTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO ABANDONO 

 

 

 



http://www.blogdomauro.com.br/wp-content/uploads/2015/03/110.jpg 



APARELHO VISUAL 
 

 

 

 

WWW.SAUDECURIOSA.COM.BR 

http://www.saudecuriosa.com.br/10-razoes-para-os-dispositivos-eletronicos-serem-banidos-das-criancas-menores-de-12-anos-veja-mais-em-httpdespertarcoletivo-com10-razoes-para-os/
http://www.centoequatro.org/2011/11?cat=1




                              

 Nomofobia - No  Mobyle Phobia 

 Ad internet 

 Despersonalisação 

 Celibato 

                             

   VÍCIO 

 

 

SÍNDROMES 



Campanha  

“Conecte-se ao que importa” 

 

 

          



“Conecte-se ao que Importa” 

1. Fase: Negligência  

2. Fase: Danos a seres em peculiar fase de desenvolvimento 

3. Fase: Riscos - Violência Virtual 

 





Hoje a substituição do afeto e atenção 

pelas máquinas está muito grande 



66% das crianças entre 3 e 5 anos de 

idade conseguem usar jogos de 

computador… 

Fonte: AVG Technologies 

 



… mas apenas 14% é capaz de 

amarrar os sapatos sozinha 



É por aqui que vamos começar 
nossa conversa 
 



 

Conecte-se com o que 
realmente importa. 























 Convite: 
 

 
•  E-mail 
•  WhatsApp 
•  Facebook 
•  Instagram 
•  Twiter 
• Google+ 
• YouTube 
• Linkedin 
• Pinterest 
• Badoo 
• Qzone 
• WeChat 
• Line 
• Tumblr 
• E ...... 

 
 
 

PARTICIPE DESTA CAMPANHA.... 


