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A situação de violação do sigilo em denúncias anônimas no território do Habiteto para o Conselho Tutelar acarretam
 resistência dos profissionais da saúde, da assistência e da educação em denunciar situações de risco de crianças e
adolescentes em situação de violência no território. Destaca-se a importância da atuação e articulação com o Conselho
Tutelar tendo em vista ser o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).

Os profissionais desacreditam na atuação  do Conselho Tutelar e ainda apontam  que o descrédito dos profissionais
acarreta a subnotificação ao Conselho Tutelar por parte destes, sendo mais corriqueiro denúncias de vizinhos através de
telefonemas anônimos , não garantindo respostas das ações tomadas pelo Conselho e trocas de informações sobre a
situação familiar que fomentem a discussão e construção de possíveis intervenções. (DESLANDES, 1993 apud ANDRADE,
p.150, 2011),

O presente estudo se faz relevante tendo em vista o fraco vínculo e resistência dos profissionais da saúde, assistência e
educação do Habiteto em denunciar situações de risco de crianças e adolescente do território ao Conselho Tutelar por
receio de exposição e violação de anonimato da denúncia.

 

Objetivo Geral: 

Fortalecer a rede de proteção a criança e adolescente

 

 

Objetivos Específicos:

1. Construir uma ferramenta a ser utilizada via correspondência e/ou correio eletrônico pelos profissionais da rede de
saúde, educação e assistência do território do Habiteto a fim de realizar notificações ao Conselho Tutelar.;

2. Garantir o anonimato dos profissionais da saúde , educação e assistência social nas denúncias realizadas ao
Conselho Tutelar;

3. Padronizar fluxos de denúncia ao Conselho Tutelar por parte do território;
4. Garantir articulação e retorno das ações tomadas pelo Conselho Tutelar frente a demanda da rede do território;
5. Assegurar direitos violados das crianças e adolescentes do território.

 

Método

Local: Unidade de Saúde Dr. Victor Pedroso. Município de Sorocaba.

Público-alvo/Participantes:: Profissionais da Unidade de Saúde, da educação,  da assistência social do território do
Habiteto e Conselho Tutelar, Coordenação dos equipamentos de saúde, educação e assistência social do território do
Habiteto.

 

Ações

1. Discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente  para que os trabalhadores tenham conhecimento dos diretos de
crianças e adolescentes ;

2. Conhecer a atuação do Conselho Tutelar, tal como sua materialização na realidade social;

3. Garantir a interlocução entre os equipamentos envolvidos por meio de reuniões mensais para discussão dos casos;

4. Garantir escuta qualificada dos  sujeitos envolvidos na rede de saúde, assistência e educação do território do Habiteto e
que direta ou indiretamente participam da interlocução entre o equipamento e o Conselho Tutelar;

5. Construir e pactuar com a rede de proteção os fluxos para denúncias buscando proteção da crianças e adolescentes
vítimas de violência, tal como dos profissionais envolvidos;



6- Criar  ferramenta que garanta o sigilo do equipamento que acionar o Conselho Tutelar.

 

 Avaliação / Monitoramento.

A avaliação e monitoramento do PI será dado por meio de reuniões mensais para com a rede de proteção articulada para
discutir as ações implantadas no território adaptando as quando necessário.

 

Resultados esperados:

Espera-se com a implantação do PI o fortalecimento do vínculo entre rede de saúde, educação e assistência do território do
Habiteto com o Conselho Tutelar assim como o  maior acesso e garantia dos direitos de crianças e adolescentes a partir da
aproximação da rede de saúde, educação e assistência do território do Habiteto e do Conselho Tutelar.
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