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APRESENTAÇÃO 

 

A Resolução n°161, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) orienta os estados, o Distrito Federal e os municípios a 

elaborarem seus Planos Decenais dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, com base no Plano Decenal Nacional. A referida Resolução é fruto de 

deliberação da 220ª Assembleia Ordinária do CONANDA, realizada em agosto de 

2013, e define que estados, o DF e os municípios terão 12 meses para a finalização 

de seus respectivos planos decenais e deverão ser elaborados por uma Comissão 

Intersetorial, coordenada pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e 

formada por representantes dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de 

Garantia de Direito. 

Em conformidade com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a família, a sociedade e o Estado são corresponsáveis 

por assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, bem como 

por resguardá-los de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  Ao propor um planejamento de longo prazo para o 

período 2015-2025, com compromissos firmados, pretende-se transcender gestões, 

garantindo-se sua continuidade. Nesse sentido, o presente projeto de lei é fruto da 

congregação de esforços, propostas e ações, visando fortalecer uma estrutura 

interligada de políticas públicas e do Sistema de Garantia de Direitos, direcionadas à 

efetivação dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes.  

O Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Teresina (CMDCAT), foi elaborado a partir de ampla participação do 

poder público, da sociedade civil e do sistema de garantia de direitos como um todo, 

bem como dos adolescentes, por meio da realização de plenárias, visando 

assegurar a proteção à infância e à adolescência. 

A elaboração do presente Plano contempla as seguintes etapas: a) Instituição 

da Comissão Interinstitucional composta por representantes das políticas públicas, 

sistema de justiça, ONG’s, dentre outros, responsável pela elaboração e 

acompanhamento do Plano Decenal, seguindo os parâmetros da Resolução 
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Conjunta CNAS/CONANDA de 09 de junho de 2010; b) realização de 04 plenárias 

territorializadas nas zonas norte, sul, leste e sudeste de Teresina, com a 

participação de diversos representantes do poder público e da sociedade civil, bem 

como de diversos atores sociais envolvidos; c) Aprovação do Conselho Municipal de 

Assistência Social, após análise e discussão do material produzido; d) Aprovação da 

Câmara Municipal de Teresina. 

 Portanto, o Plano aqui apresentado expressa um conjunto de ações 

propostas por diversos atores e instituições interessados e que atuam junto à 

infância e adolescência, a serem executadas no decênio 2015-2025 no município de 

Teresina, fundamentadas na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, nas diretrizes do Plano Nacional dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes, bem como em outros instrumentos correlatos, buscando criar 

estratégias intersetoriais com objetivos, metas e resultados estratégicos, tendo como 

foco a política de direitos humanos da criança e do adolescente, utilizando-se de 

indicadores municipais de avaliação de desempenho, especificando as atividades a 

serem desenvolvidas e acompanhadas, submetendo-se os compromissos de gestão 

contidos no citado Plano a todos os envolvidos. 
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1 MARCO LEGAL  E CONCEITUAL 

 

 

Considerando que a moderna construção da concepção de 

infância e de adolescência ocorreu a partir de diversas pactuações, 

sobretudo a partir da Declaração Universal dos Direitos humanos de 

1948 e da Declaração dos Direitos Humanos da Criança de 1959, os 

referidos documentos se constituem em conformidade com Trindade 

(1998) em pilares básicos das Nações Unidas no sentido do 

reconhecimento dos direitos humanos fundamentais. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente dispõem que crianças e os adolescentes são sujeitos 

de direitos humanos, dignos de tratamento diferenciado em função da 

maior vulnerabilidade inerente à peculiar condição de pessoas em 

desenvolvimento. Assim, garante-se o direito à proteção integral e à 

prioridade absoluta para crianças e os adolescentes, visando o 

desenvolvimento de suas potencialidades humanas. 

Nessa perspectiva, a família, a sociedade e o Estado são 

responsáveis pela garantia de que à criança e ao adolescente seja 

assegurado, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além do dever de protegê-los contra qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da 

CF/1988). 

Os direitos humanos devem ser compreendidos como sendo 

aqueles que dizem respeito aos indivíduos independentemente de 

vinculação a um determinado Estado.  

Neste sentido, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes do município de Teresina representa a congregação de 
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esforços e conteúdos com ações interligadas, visando à efetivação dos 

direitos humanos das crianças e dos adolescentes, buscando alcançar 

um planejamento, a partir da firmação de compromissos que possam 

assegurar uma política com contínua e efetiva. 

Desse modo, o reconhecimento das crianças e dos adolescentes 

como sujeitos de direitos remete à compreensão de rol de direitos que 

dizem respeito à pessoa humana. 

Encontram-se ratificados e em vigor no Brasil um conjunto de 

tratados internacionais sobre direitos humanos (PIOVESAN, 1997, 2006), 

que dizem respeito à família e a seus membros, pertencentes ao sistema 

global, dentre os quais são exemplos a “Convenção para a Prevenção e 

a Repressão do Crime de Genocídio (1948), a Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados (1951), o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados (1966)” (GOMES; MAZUOLLI, 2015, p. 2). 

Com a Constituição Federal de 1988 os municípios assumiram 

competências e atribuições até então privativas e centralizadas na União 

e nos Estados, contexto em que o município passou a ser o lócus de 

execução das ações visando impactar junto à realidade local, com o 

desenvolvimento de estratégias para atender às suas necessidades de 

execução direta de atendimento (MACHADO, 2003). 

Diante das diretrizes legais que regem as ações públicas voltadas 

para crianças e adolescentes, a política de atendimento deverá ser 

formulada e implementada por meio da descentralização político-

administrativa, e, em conformidade com o artigo 204, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988, compreendendo a “coordenação e a 

elaboração de normas gerais à esfera federal, e a gestão e execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social”. 

Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a 

elaboração das políticas públicas de atendimento aos direitos humanos 
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das crianças e dos adolescentes, bem como o controle das ações 

desenvolvidas, tem como diretriz a participação popular.  

Desse modo, o atendimento às crianças e aos adolescentes deve 

ser realizado de forma articulada e intersetorial, considerando a previsão 

legal do art. 86 do ECA que estabelece que a “política de atendimento 

será implementada por meio de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, em conformidade com Digiácomo; Digiáomo 

(2012), o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

tem como base a concepção de que a articulação setorial ocorre a partir 

dos diversos órgãos, entidades e atores sociais, com uma atuação 

integrada e interdependente na construção da rede de serviços de 

proteção social e de defesa de direitos. 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

determinam os deveres da família, do Estado e da sociedade em relação 

aos segmentos infanto-juvenis, estabelecendo-se as responsabilidades 

em casos de inserção em programas de apoio à família e de defesa dos 

direitos humanos deste segmento da sociedade. Diante das situações de 

conflito no âmbito da família ou fora dela, deve prevalecer o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente. 

Em conformidade com o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente deve funcionar em três eixos: 

promoção, defesa e controle social. Nesse sentido, o eixo da promoção 

refere-se à formulação de políticas públicas de atendimento aos direitos 

humanos, de promoção e proteção de direitos humanos, de medidas de 

proteção, de medidas socioeducativas, com caráter transversal e 

intersetorial, sendo que o eixo da Defesa visa assegurar a defesa de 

direitos, por meio da atuação do Poder Judiciário, Ministério Público, 
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Defensorias Públicas, Segurança Pública, Conselhos Tutelares, 

Ouvidorias, Entidades Sociais de Defesa de Direitos humanos. 

Em conformidade com o que dispõe o CONANDA o eixo do 

controle social compreende a atuação dos Conselhos de Direitos; 

Conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas e os 

Órgãos de Controle interno e externo.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 25 define a 

família como a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes. 

Embora a família tenha um papel importante no âmbito da proteção 

e cuidado, cabe ao Estado assegurar o acesso à Justiça especializada, 

nas situações de violação aos direitos infanto-juvenis. 

No âmbito das políticas públicas, a Constituição Federal de 1988 

definiu a criação de sistemas públicos e integrados de saúde, previdência 

e de assistência  no âmbito da Seguridade Social. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1990, compreende 

atendimentos visando assegurar o acesso integral e gratuito. Já o 

sistema de educação passou a ser regido pela Lei 9394/96, de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, com conteúdos de universalização, 

gratuidade e descentralização político administrativa na oferta de 

serviços a crianças e adolescentes. 

No âmbito da assistência social o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) foi criado em 2005, com a implementação de um sistema 

integrado com a participação da União, dos Estados e dos municípios e 

oferta de serviços preventivos Proteção Social Básica exercida a partir 

dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), bem como de 

enfrentamento a riscos e violações, no âmbito da Proteção Social 

Especial, tendo como porta de entrada os Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS). 
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Direito humano à vida e à saúde de crianças e 

adolescentes em Teresina(PI) 

 

 

Marco situacional: gravidez na 

adolescência, mortalidade infantil, 

situações de drogadição e homicídios de 

crianças e adolescentes 
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DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TERESINA(PI) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 

8.069/ 1990, dando cumprimento à Constituição Federal, 

apresentou em seus artigos um tratamento diferenciado à 

saúde da criança e do adolescente, visando alterar os 

conteúdos de menoridade que prevaleceram nas 

legislações anteriores. 

 

Em conformidade com a Constituição federal de 

1988 (artigo 7º, XXXIII), proíbe o trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho 

antes de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

quando trata do Direito à Vida e à Saúde, estabelece que a 

criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 

que permitam o nascimento e o desenvolvimento em 

condições dignas de existência. 

Nesse sentido, na realidade brasileira ocorreu 

uma progressiva adequação e legal no que se refere à 

proteção à vida e a saúde de crianças e adolescentes. 

 

DIREITO HUMANO 

À VIDA E À SAÚDE 

O art. 7º do Capítulo I do 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Do 

Direito à Vida e à Saúde, 

afirma que a criança e o 

adolescente têm direito a 

proteção à vida e à 

saúde, mediante a 

efetivação de políticas 

sociais públicas que 

permitam o nascimento 

e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em 

condições dignas de 

existência. 
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Considerando o período 2000-2010 na realidade brasileira, a 

pesquisa intitulada “Estatísticas de Gênero – Uma análise dos resultados 

do Censo Demográfico 2010”, realizada pelo IBGE, mostra que houve 

uma redução do percentual de mulheres jovens de 15 anos a 19 anos 

com ao menos um filho. 

 Em conformidade com as diretrizes do Sistema Único da 

Saúde (SUS), durante a gestação devem ser realizadas 07 ou mais 

consultas de pré-natal. No entanto, em Teresina (PI), no ano de 2012 

apenas 34,47% adolescentes grávidas realizaram todas as consultas 

esperadas, sendo que no geral de mulheres grávidas 51,84% realizam 

07 ou mais consultas de pré-natal. 

Em Teresina (PI), as causas de internação no período 2010-

2013 devido a abortos, outros motivos associados à gravidez, parto e 

puerpério vem sendo reduzida, conforme mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 01 - Causas de internação de Adolescentes do Sexo Feminino – 

Gravidez, parto e puerpério em Teresina (PI) – 2010-2013 

 

Lista do CID-10 Ano de Processamento % 

2010 2011 2012 2013 Total 

Abortos 318 311 271 272 1467 12,6 

Outros motivos 
associados ao  
puerpério 

491 514 451 453 1.909 16,4 

Parto único 
espontâneo 

1.349 1.434 1.248 1.217 5.248 45,0 

Outras causas 826 809 841 959 3035 26,0 

Gravidez na adolescência em Teresina(PI) 
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Total 2.879 3.068 2.811 2.901 11.659 100 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2010, 2011, 2012 e 2013. 

 

O quadro 01 mostra que apesar de ter havido uma redução de 

abortos, aumentou as causas de internação de adolescentes do sexo 

feminino por outros motivos, em decorrência de gravidez, parto ou 

puerpério. Do ponto de vista físico-biológico, a gravidez na adolescência 

é de alto risco. A incidência de hipertensão, doença freqüente na 

gravidez, é cinco vezes maior nas adolescentes que também são mais 

propensas a ter anemia. Muitas já estavam anêmicas quando 

engravidaram e têm o problema agravado durante a gestação o que 

aumenta o risco de bebês prematuros, com peso menor e a necessidade 

de cesáreas. 

 

Quadro 02 - Nascimento por Idade da mãe e Consulta pré-natal em 

Teresina(PI) – Ano 2012 

 

Nascimento por Idade da mãe e Consulta pré-natal – Ano 2012 

Idade da 

mãe 

Nenhuma De 1 a 3 

consultas 

De 4 a 6 

consultas 

7 ou mais 

consultas 

Ignorado Total 

10 a 14 

anos 

10 18 58 31 2 119 

15 a 19 

anos 

205 248 839 714 36 2042 

 Total 215(10%) 266(12%) 897(42%) 745(34%) 38(2%) 2.161 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2012. 

 

O quadro 03 mostra que 10% das adolescentes grávidas em 

Teresina no ano de 2012 não fizeram o pré-natal, o que representa um 

elevado índice. O início precoce de pré-natal evita as complicações de 

uma gravidez de risco como é a das adolescentes. A hipertensão que 
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incide mais frequentemente na gravidez, se diagnosticada cedo e a 

gestante for orientada, pode deixar de ser problema, pois será possível 

exercer algum controle sobre o ganho excessivo de peso. O mesmo se 

pode dizer em relação à restrição do crescimento fetal. Uma avaliação 

correta do estado nutricional dessas adolescentes e de sua ingestão 

proteico-calórica pode corrigir distorções importantes. Além disso, quanto 

mais cedo a anemia for detectada, mais fácil será combatê-la (COSTA, 

2010). 

 

Quadro 03 - Nascimento por cor/ raça e idade da mãe em Teresina(PI) – 

Ano 2012 

Nascimento por cor/ raça e idade da mãe – Ano 2012 

Cor/raça 10 a 14 anos 15 a 19 anos Maior de 20 anos Total 

Branca 12 161 1.872 2.045 

Preta 2 113 507 622 

Amarela 0 11 69 80 

Parda 84 1.449 7.681 9.214 

Indígena 0 5 6 11 

Ignorado 21 303 1.517 1.841 

Total 119 (0,86%) 2.042 (14,78%) 11.652(84,35%) 13.813 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2012. 

 

 

Em conformidade com o quadro supracitado o maior número de 

gravidez na adolescência ocorridas em 2012 são de adolescentes de cor 

parda. Nesse sentido, cabe destacar que a gravidez nesse ciclo de vida 

traz problemas, principalmente devido do pré-natal tardio ou da não 

realização deste, sendo que as patologias mais freqüentes são: pré-

eclampsia ou eclampsia, anemia, infecção urinária ou vaginal e parto pré-

maturo, que podem ser amenizadas ou evitadas com um pré-natal bem 

feito. 
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Quadro 04 - Nascimentos por estado civil e idade da mãe em Teresina (PI) 

– Ano 2012 

 

Estado civil 

mãe 

10 a 14 anos 15 a 19 anos Total 

Nº % Nº % 

Solteira 66 55,5 716 35,1 782 

Casada 7 5,9 372 18,2 379 

Viúva - - 6 0,3 6 

Separada 

judicialmente 

- - 1 0,0 1 

União 

consensual 

38 31,9 882 43,2 920 

Ignorado 8 6,7 65 3,2 73 

Total 119 100 2.042 100 2.161 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2012. 

 

O quadro 03 mostra que quanto ao estado civil da mãe 55% são 

solteiras e 31,9% mantém união estável, sendo em menor número as que são 

casadas (5,9%). 
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Para romper a problemática supramencionada e assegurar que 

adolescentes e jovens alcancem seu pleno potencial e exercer seus 

direitos humanos, é preciso: 

• Promover políticas, programas e ações que favoreçam 

a garantia dos direitos humanos de adolescentes e jovens para 

que possam viver e se desenvolver de forma saudável. 

• Assegurar o acesso de adolescentes e jovens à 

informação sobre os seus direitos humanos, inclusive o direito à 

saúde sexual e reprodutiva; 

• Assegurar o acesso às ações e aos insumos de saúde 

sexual e reprodutiva, tais como preservativos e contraceptivos, 

para que gravidezes não planejadas sejam evitadas; 

• Envolver as famílias, comunidades, serviços e 

profissionais de saúde na resposta adequada às necessidades e 

demandas de adolescentes e jovens, incluindo aquelas 

relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. 

• Garantir a participação de adolescentes e jovens nos 

processos de tomada de decisões, como condição fundamental 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: perspectivas e desafios da 

superação dessa problemática em Teresina(PI) 
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para os avanços democráticos e para a realização de seus direitos 

humanos. 
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Com os avanços tecnológicos e científicos no contexto do 

capitalismo, a mortalidade infantil, compreendendo a morte de crianças 

no primeiro ano de vida, bem como as taxas de natalidade, tiveram 

queda nos últimos anos no Brasil. É o que mostram os gráficos a seguir. 

 

 

Gráfico 01 - Taxa bruta de natalidade por mil habitantes – Brasil – 2000 a 

2014 

 

Fonte: Disponível em http://brasildebate.com.br/brasileiras-tem-filhos-mais-tarde-e-e-alto-o-indice-e-cesareas/.  

 

Os gráficos mostram que a taxa de mortalidade infantil caiu no 

Brasil, sendo que este vem atingindo a meta da Organização das Nações 

Unidas (ONU) de reduzir em dois terços os indicadores de mortalidade 

de crianças em até cinco anos. O índice, que era de 53,7 mortes por 1 

000 nascidos vivos em 1990, passou para 17,7 em 2011. 

Por sua vez, a realidade de Teresina mostra que cuidar da 

saúde das crianças desde os primeiros minutos de vida evita problemas 

futuros e, sobretudo, a mortalidade infantil, visto que é principalmente na 

Mortalidade Infantil em Teresina (PI) 
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primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, que os pequenos crescem e 

desenvolvem a capacidade cognitiva. 

 

Gráfico 02 - Nº de Óbitos infantis em Teresina – 1999-2012. 

 

n 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS | Óbitos infantis por município. 

 

Em Teresina a taxa de mortalidade infantil em 2013 ficou em 14,44 

óbitos por 1.000 nascidos vivos, destes 66,7% foram neonatal precoce 

(de zero a 6 dias), sendo que 90,45% foram investigados.  

 

Quadro 05 - Mortalidade infantil em Teresina(PI) – série história – 2009-

2013 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mortalidade  

infantil por 1000 

nascidos vivos 

15,8 16,4 16,1 16,67 14,4 

Fonte: FMS/CAE/GERIS/NUINSA/SIM, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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                 Em Teresina, considerando o período 2012-2013, as taxas de 

mortalidades estão sendo reduzidas graças às ações realizadas. 

Enquanto que 16,67% das crianças, de até um ano, morreram em 2012; 

em 2013, esse número caiu para 14,40% - o que representa uma 

redução de 2,27%. 

 

Quadro 06 - Taxa de Mortalidade de crianças (zero a 9 anos) e 

adolescentes de 10 a 19 anos por causas externas por 100.000 hab. em 

Teresina(PI) - 2012 

Faixa Etária Crianças e 
Adolescentes 

Nº óbitos Óbitos 
causas  

externas 

Tx 
Mortalidade 

causas 
externas 

Zero a 9 anos 122.920 271 12 9,76 

10 a 19 anos 140.020 129 83 59,28 

Total 262.940 400 95 36,13 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2012. 

 

Em conformidade com informações dos órgãos responsáveis 

pela atenção básica em Teresina, ao ser detectado o risco das gestantes 

é feito o referenciamento para o ambulatório de alto risco da Maternidade 

Dona Evangelina Rosa, que faz o acompanhamento das pacientes a 

partir de fatores como: possibilidade de aborto repetido, diabetes 

gestacional, pressão arterial alta e outros de grande complexidade para a 

mãe e para o bebê.  As pacientes podem voltar para o acompanhamento 

das equipes de saúde da família novamente à medida que de alto risco 

para leve. 
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Quadro 07 - Taxa de Mortalidade de crianças (zero a 9 anos) e 

adolescentes de 10 a 19 anos do sexo masculino por causas externas por 

100.000 hab. em Teresina(PI) 

 

Faixa Etária Crianças e 
Adolescentes 

Nº óbitos Óbitos 
causas  

externas 

Tx 
Mortalidade 

causas 
externas 

Zero a 9 
anos 

62.636 143 9 14,37 

10 a 19 anos 73.239 95 72 98,31 

Total 135.875 238 81 59,61 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2012. 

 

Através da estratégia Rede Cegonha, lançada em 2011, o 

Ministério da Saúde vem reforçando as ações para intensificar e 

qualificar a assistência integral à saúde de mães e filhos, desde o 

planejamento reprodutivo, passando pela confirmação da gravidez, pré-

natal, parto, pós-parto, até o segundo ano de vida do filho. Essas ações 

têm ajudado a diminuir a mortalidade infantil, neonatal e materna em 

Teresina. 

 

Quadro 08 - Taxa de Mortalidade x Gravidez na adolescência em Teresina 

(PI)  

 

Indicador Valor Atual 

Taxa de Mortalidade Infantil por 1000 nascidos vivos 2013 14,4 

Percentual de Mulheres Grávidas com 7 ou mais atendimentos de pré-

natal  

51,8 

Percentual de Mulheres Grávidas com 7 ou mais atendimento de pré-

natal na faixa etária de 10 a 19 anos  

34,5 
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Percentual de Óbitos Maternos Investigados  100,0 

Percentual de Óbitos Infantis Investigados  90,4 

Cobertura Vacinal Pentavalente  84,0 

Percentual de gestantes que fizeram o teste de HIV e Sífilis até a 20ª 

Semana de gestação. Sisprental 2013. 

38,5 

Percentual de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos  -2012 15,6 

Taxa de Mortalidade de entre crianças (um a 9 anos) por causas 

externas por 100.000  

09,8 

Taxa de Mortalidade de entre adolescentes de 10 a 19 anos por causas 

externas por 100.000  

59,3 

Taxa de Mortalidade de entre crianças (um a 9 anos) do sexo 

masculino por causas externas por 100.000  

14,4 

Taxa de Mortalidade de entre adolescentes de 10 a 19 anos do sexo 

masculino por causas externas por 100.000  

98,3 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – 2012/2013 

 

 

Atualmente, 59,20% dos partos das maternidades da Prefeitura 

de Teresina são normais e 40,80% são cesáreos. Em 2014, as 

maternidades municipais realizaram aproximadamente 5.041 partos. 

Para melhorar o atendimento nas maternidades da Prefeitura de 

Teresina foram acrescentados mais profissionais nas escalas médicas 

com dois obstetras, anestesistas, pediatras e neonatologistas. Também 

foi garantida a realização do pré-natal, exames e vaga para as gestantes 

na realização do parto. O atendimento para os bebês teve melhorias 

visando o diagnóstico precoce de possíveis doenças com a realização do 

teste do pezinho em 100% dos bebês, testes da orelhinha e do 

coraçãozinho. 
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De acordo com o UNICEF (2009), as principais causas de 

mortalidade e morbidade materna e neonatal são as infecções graves, os 

problemas que ocorrem entre o terceiro trimestre de gravidez e a primeira 

semana após o parto e as causas indiretas de mortalidade materna que 

ocorrem em decorrência de doenças crônicas ou não, além das causas 

estruturais, relacionadas à pobreza e à violência (Relatório Situação Mundial da 

Infância, publicado pelo UNICEF em 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDADE INFANTIL: perspectivas e desafios para 

continuar enfrentando essa problemática em Teresina(PI) 
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A política nacional sobre drogas, definida pelo Conselho 

Nacional antidrogas por meio da Resolução de nº 03 de 27 de outubro de 

2005, de modo geral, tem como objetivo a construção de uma sociedade 

protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas. 

Nesse sentido, tanto a prevenção quanto a redução dos danos 

relativos ao uso indevido de drogas, representam importantes estratégias 

de trabalho junto ao público alvo a partir de um conjunto de ações 

protetivas.  

Esse conjunto de ações é articulado por intermédio do 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) na instância federal com 

articulação com Estados e Municípios e com o desenvolvimento de 

estratégias de planejamento e avaliação nas políticas de educação, 

assistência social, saúde e segurança pública, em todos os campos 

relacionados às drogas. 

Assim, a ação do Estado visa a promoção de ações visando a 

prevenção, o tratamento, a recuperação e a reinserção social, de 

indivíduos e famílias. 

 

 

 

 

 

 

Tráfico e uso de Crack e Outras drogas em Teresina(PI) 
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ALGUMAS LEIS ESTADUAIS DO PIAUÍ, ALUSIVAS ÀS DROGAS1 

. 

• Lei Nº 5.734/2008: Obriga a veiculação de mensagens 

contra o uso de drogas nos sítios provedores de informações na 

Internet, de responsabilidade de órgãos e entidades da 

Administração Pública estadual. 

• 5.434/2004: Institui, na rede pública e privada de 

Ensino Fundamental do Estado do Piauí, o estudo da dependência 

química e suas consequências e o programa permanente de 

orientação e prevenção ao uso de drogas. 

• .433/2004: Dispõe sobre a criação do Programa 

Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência no Estado do Piauí. 

• 5.394/2004: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

publicação de mensagens educativas sobre os males e os 

riscos do tabaco e do álcool em cadernos e livros escolares, e 

dá outras providências 

• 5.740/2008: Dispõe sobre a proibição da venda 

de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis instalados 

nas rodovias 

estaduais. 

• 5.775/2008: Institui o Sistema Estadual de 

Políticas Públicas sobre Drogas do Piauí e dá outras 

providências. 

• 6.005/2010: Obriga a inserção de mensagens 

educativas sobre o uso indevido das drogas e substâncias 

                                                           
1 As informações contidas nesta secção foram retiradas do site da Assembleia Legislativa do Piauí: 

www.alepi.gov.pi.br, acessado em 10 de junho de 2010. 
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entorpecentes durante shows, eventos culturais e esportivos 

voltados para o público infanto-juvenil realizados no Estado. 
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DEMONSTRATIVO DE ALGUMAS LEIS MUNICIPAIS DE TERESINA 

ALUSIVAS ÀS DROGAS:  

4.042/2010:  Institui a semana municipal de prevenção às 

drogas. 

4.034/2010: Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, 

charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou 

não do tabaco, e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Teresina-PI 

38 

 

A proteção a crianças e adolescentes e suas famílias em 

Teresina(PI) em relação à prevenção e enfrentamento do uso e 

tráfico de drogas, compreende o envolvimento da família, 

representantes de entidades governamentais e não-governamentais, 

iniciativa privada, educadores, religiosos, líderes estudantis e 

comunitários, conselheiros estaduais e municipais e outros atores 

sociais, capacitação continuada sobre prevenção do uso indevido de 

drogas lícitas e ilícitas, objetivando engajamento no apoio às atividades 

preventivas e de enfrentamento a essa problemática, com base na 

filosofia da responsabilidade compartilhada, com ênfase, dentre outros, 

nos seguintes aspectos: 

 

• Promover as ações de educação preventiva, visando a 

sensibilização e a mobilização, de forma continuada, em diversos 

espaços institucionais e da sociedade civil visando a 

desconstrução dos contextos que levam ao uso de substâncias 

psicoativas, incentivando a diminuição do consumo e a redução de 

riscos. 

• Apoiar e desenvolver a capacitação continuada, tendo como  base 

um trabalho interdisciplinar e multiprofissional, visando o 

fortalecimento das redes integradas de prevenção e de promoção 

da saúde. 

DROGADIÇÃO: perspectivas e desafios para enfrentamento 

dessa problemática em Teresina(PI) 
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• Disseminar informações acerca da prevenção e sobre o uso 

indevido de drogas, sobretudo as que são produzidas pelo 

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID), 

visando o desenvolvimento de ações de prevenção e de 

enfrentamento dessa problemática. 

• Avaliar permanentemente das ações de prevenção em âmbito 

municipal, considerando as realidades regionais. 

• Promover as campanhas e programas de prevenção, bem como 

pesquisas e levantamentos sobre o uso de drogas e suas 

conseqüências, de acordo com a população-alvo, respeitadas as 

características regionais e as peculiaridades dos diversos 

segmentos populacionais. 

• Propor a inclusão, na educação básica e superior, de conteúdos 

relativos à prevenção do uso indevido de drogas.  

• Promover ações interdisciplinares de cunho preventivo, com a 

elaboração de programas de saúde para o trabalhador e seus 

familiares. 

• Recomendar a criação de mecanismos de incentivo para que 

empresas e instituições desenvolvam ações de caráter preventivo 

e educativo sobre drogas. 

• Assegurar o acesso a tratamento e reinserção social aos usuários, 

dependentes e seus familiares. 
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Figura 01 - Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) no Brasil - 2010 

 

 

Fonte: Disponível em http://pt.slideshare.net/redacaojornaldocommercio/unicef-violncia. 

 

A violência apresenta-se como um fenômeno multifacetado, com 

diversos atores e causas, afetando os espaços de vivência interpessoal, 

Homicídios de crianças, adolescentes e jovens em Teresina(PI) 

 



 

 

41 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Teresina-PI 

41 

familiar ou institucional, tanto no meio urbano e rural, inclusive nas grandes 

metrópoles. 

 

 

Fonte: Observatório de favelas, 2012. 

 

 

O número de homicídios vem crescendo no Brasil. Os dados 

apontam a existência desse fenômeno em todas as regiões, com 

crescente elevação, em decorrência de vários fatores que se relacionam 

com  questões econômicas, sociais, políticas e culturais.  
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Figura 02 - Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) em Teresina(PI) 

em relação às demais capitais do Brasil - 2010 

 

 Fonte: Observatório de favelas (2012). 

 

 

Os estudos apontam para um crescimento da violência em 

Teresina, tendo sido publicado pelo Conselho Cidadão para a Segurança 

Pública e Justiça Penal em janeiro de 2015 um estudo feito pela ONG 

Seguridad, Justicia y Paz que mostra as 50 cidades mais violentas do 

mundo. Nesse contexto Teresina é apontada como a 20ª cidade mais 

violenta do mundo, dentre os municípios com pelo menos 300 mil 

habitantes, considerando-se o contingente populacional e número de 
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homicídios (CONSELHO CIDADÃO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA E 

JUSTIÇA PENAL, 2015). 

De acordo com a referida ONG, 416 pessoas morreram em 

Teresina no ano de 2014, tendo sido registrada uma taxa de 79,41 

homicídios para grupo de 100 mil habitantes. 
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TERRITÓRIOS DA CIDADE DE TERESINA 
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Os estudos mostram a relação entre o crescimento urbano e o 

aumento das taxas de criminalidade e violência, notadamente no meio 

urbano. Nesse sentido, os processos de industrialização e urbanização 

provocam intensos movimentos migratórios, com elevada concentração de 

pessoas nos  centros urbanos, muitas vezes em  condições de extrema 

pobreza. É o que ocorre em Teresina (PI), capital piauiense, por ser a 

maior cidade do Estado 

. 

 

Tabela 01: Quantidade de homicídios dolosos por zona da cidade de 

Teresina  (PI) - 2013 

 

Fonte: Relatório da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí, 2013, apud Luz (2014, p. 14). 

 

De acordo com as informações acima, a zona sul é a que concentra o 

maior número de registro, 118. Um detalhamento desses registros por bairros de 

ocorrência identificou um total de 40, dentre esses os bairros Santo Antônio, 

Promorar e Vila Irmã Dulce são aqueles com registro de índices de maior 

número de violência no período. O primeiro aparece com 14 casos; o segundo 

com 12, e o terceiro com oito. Esses bairros estão localizados muito próximos 

um do outro, representando uma “faixa que se estende no sentido centro sul da 

cidade”, que concentra uma população de mais de 100 mil habitantes (LUZ, 

2014, p. 14).  
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De acordo com as informações constantes no quadro supracitado, a 

região norte é a que ocupa o segundo lugar em registro desse tipo de violência, 

e também é onde a violência está espalhada por vários bairros, ao todo 30. 

Nessa referência, entre os bairros da referida zona encontra-se aquele 

considerado o mais violento da cidade, o Santa Maria da Codipi, com 19 casos. 

Tomando como referência os três bairros com maior incidência, além do Santa 

Maria, consta do Relatório o Água Mineral com seis e o Buenos Aires, e o Santa 

Rosa com quatro. 

Em terceiro lugar em número de casos e de bairros com registro de 

homicídios dolosos no Relatório, consta a zona leste, com 28 bairros, onde dois 

aparecem com o maior número de caso: o Satélite com oito, o Piçarreira com 

sete. Já o Vale Quem Tem apresenta cinco casos. Na zona sudeste, 49 casos 

estão espalhados em 19 bairros, sendo os três com maior incidência: o Alto da 

Ressurreição com 12, Dirceu I e Dirceu II com seis cada um. Na zona centro tem 

registro de seis casos. 

 

Tabela 02 - Quantidade de homicídios dolosos por instrumento utilizado 

em Teresina(PI) - 2013 

 

Fonte: Relatório da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí, 2013, citado por Lila Xavier Luz (2014, p. 13). 
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Tabela 03 - Quantidade de homicídios dolosos por bairros em Teresina(PI) - 

2013 

 

Fonte: Relatório da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí, 2013, citado por Lila Xavier Luz (2014, p. 15). 

 

O quadro mostra que a distribuição das mortes violentas em Teresina 

incide sobre diversos territórios, o que requer o investimento em políticas 

públicas para enfrentar o problema da violência. 

Nesse sentido, a Prefeitura de Teresina vem discutindo a questão da 

violência, inicialmente, criação do Fórum de Prevenção à Violência, em alusão 

ao Dia Mundial à Não Violência, cujo slogan é “Uma vida sem violência é um 

direito da juventude!”, visando discutir as estratégias para a diminuição dos 

índices de violência em Teresina, principalmente envolvendo a juventude.  

Com essa bandeira a Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria 

Municipal da Juventude (SEMJUV), realizou em Janeiro de 2015 o Fórum de 

Prevenção à Violência em alusão ao Dia Mundial à Não Violência. A atividade 

ocorreu na Estação Piauí Digital, na Rua Francisco Magnólio N° 1434, no bairro 

Santa Maria da Codipi, um dos bairros de maior índice de homicídios, conforme 

dados supracitados. 
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Tabela 04 - Perfil etário das vítimas de homicídio doloso em Teresina(PI) - 

2013 

 

Fonte: Relatório da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí, 2013, citado por Lila Xavier Luz (2014, p. 12). 

 

Como é possível constatar, a faixa etária que mais sofre 

violência abrange jovens com idade entre 18 a 24 anos, o que demonstra 

que a redução da criminalidade e da violência não se dará simplesmente 

por ações de policiamento. 
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Os adolescentes, devido às particularidades dessa fase da vida, 

repleta de inseguranças, conflitos, desafios e potencialidades, precisam de um 

ambiente que lhes ofereça apoio. O poder público e a sociedade devem proteger 

esses adolescentes por meio do desenvolvimento de ações integradas, 

compreendo que: 

• Os assassinatos de adolescentes desafiam a sociedade e o poder público 

pela sua dimensão e pelo fato de não diminuírem na mesma medida do 

que os homicídios no conjunto da população, considerando que existe 

uma intrínseca relação entre esses homicídios e as situações de uso e 

tráfico de drogas, a prática de delitos, dentre outros.  

• Nesse sentido, faz-se necessário pensar conjuntamente essas situações, 

levando em consideração a sua devida gravidade, com o objetivo de 

implementar políticas públicas, priorizando os grupos mais vulneráveis, 

sobretudo a violência letal que tem vitimizado crianças e adolescentes; 

• A grande maioria dos assassinatos de jovens com idade entre 12 e 18 

anos foi cometida por arma de fogo, o que remete à discussão sobre o 

controle das armas de fogo e das munições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMICÍDIOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS: 

perspectivas e desafios para a prevenção e enfrentamento dessa 

problemática em Teresina(PI) 
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Direito humano à segurança alimentar e 

nutricional de crianças e adolescentes em 

Teresina (PI) 

 

 

  

Marco situacional: Insegurança 

alimentar/ obesidade de 

crianças e adolescentes  
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Fonte: Google. 

 

 

 

Apesar de complementares as dimensões 

alimentar e nutricional são categorias distintas. 

A dimensão alimentar se refere produção e 

disponibilidade de alimentos de forma suficiente para 

atender a demanda, bem como de forma estável e 

continuada. A dimensão nutricional compreende as 

relações entre o homem e o alimento, implicando em uma 

alimentação saudável. 

O Direito Humano à alimentação adequada é importante para a 

sobrevivência das pessoas. Nesse sentido, as legislações em âmbito mundial 

DIREITO HUMANO 

À SEGURANÇA 

ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

A Constituição Federal 

em seu artigo 196 define 

com exatidão o direito à 

saúde como (1) "direito 

de todos" e (2) "dever do 

Estado" (3) "garantido 

mediante políticas sociais 

e econômicas" (4) "que 

visem à redução do risco 

de doença e de outros 

agravos" (5) "regido pelo 

princípio do acesso 

universal e igualitário" 

(6) "às ações e serviços 

para sua promoção, 

proteção e recuperação." 

 

Como se vê, os serviços 

de saúde são de 

relevância pública e de 

responsabilidade do 

Poder Público, integrado 

em uma rede 

regionalizada e 

hierarquizada de ações e 

serviços federais, 

estaduais e municipais, o 

chamado Sistema Único 

de Saúde, que tem no 

pólo ativo qualquer 

pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO 

INTEGRAL. 
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reconhecem o referido direito como condição primária e necessária para o 

acesso aos demais direitos. 
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De acordo com a Lei Orgânica Nº 11.346/2006 a Segurança 

Alimentar consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como 

base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis. 

Em Teresina, o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) vem sendo organizado com a criação do Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em 2014, o que 

permitirá formular, articular e implementar, de maneira intersetorial e com 

a participação da sociedade civil organizada, políticas, planos, programas 

e ações de segurança alimentar e nutricional em âmbitos nacional, 

estadual e municipal, com vistas em assegurar o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), bem como monitorar e avaliar as 

mudanças que ocorreram na área de alimentação e nutrição, de forma a 

verificar o impacto dos programas e ações de segurança alimentar e 

nutricional sobre a população a qual se destinavam a política. 

 

 

 

 

 

 

 

Insegurança alimentar/ obesidade de crianças e adolescentes em 

Teresina (PI)  
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Figura 03 - Modelo institucional do Sistema Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) que deverá ser implementado em 

Teresina(PI)  

 

 

  

 

 

 

 

Em Teresina, as ações do SISAN ainda estão mais centradas na 

promoção de alimentação adequada e saudável, por meio das ações 

setoriais e intersetoriais, nas políticas de assistência social, de educação e 
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de saúde. Contudo, os demais eixos de ação supracitados também 

precisam ser implementados. 

No âmbito da assistência social, essas ações ocorrem mais 

efetivamente em Teresina (PI) na garantia de segurança alimentar e 

nutricional ao público atendido nos serviços, às famílias em situação de 

vulnerabilidade, após estudo e parecer técnico e social, bem como , por 

meio das ações do Restaurante Popular de Teresina,  com a oferta de 

800 refeições diárias e a articulação de cursos de formação profissional, 

bem como da transferência de renda por meio do Programa Bolsa 

Família com 66.442 famílias recebendo benefícios com valor médio de 

R$ 167,23, para garantia, dentre outros, da segurança alimentar de suas 

crianças e adolescentes.   

Na política de educação as ações de segurança alimentar e 

nutricional de crianças e adolescentes ocorrem mais efetivamente por 

meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), presente na 

totalidade das escolas públicas e escolas de ensino fundamental de 

Teresina, como um serviço ao qual podem ser incorporadas estratégias de 

intervenção, com vistas ao reconhecimento e consolidação de hábitos 

alimentares saudáveis. Não é possível ignorar, também, a importância de 

orientar os alunos sobre os alimentos que são comercializados pelas 

cantinas, especialmente nas escolas particulares de Teresina. 

O PNAE é um programa público de suplementação alimentar, 

com ações de distribuição de refeições durante o intervalo das atividades 

escolares, visando atender às necessidades nutricionais dos alunos, 

objetivando o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, bem 

como o crescimento e desenvolvimento harmônico.  

Na política de saúde em Teresina, essas ações ocorrem, 

principalmente, no âmbito da atenção básica, com orientações e 

acompanhamentos nutricionais e acerca de alimentação saudável, mas 

também na especial, no atendimento a morbidades, tais como a 

obesidade e das doenças dela decorrentes. Contudo, os estudos vem 
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mostrando uma tendência crescente de obesidade da população, 

notadamente nos países com melhores índices de desenvolvimento 

econômico. 

 

Gráfico 02 - Evolução do excesso de peso e obesidade em crianças e 

adolescentes no Brasil (1974-2009)  

 

Fonte: Melo, Maria Edna de. Diagnóstico da Obesidade Infantil. Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica – ABESO. Disponível em:<http://www.abeso.org.br/pdf/Artigo%20-

%20Obesidade%20Infantil%20Diagnostico%20fev%202011.pdf&gt;. Acesso em: 08 jul. 2012). 

 

Conforme pode ser verificado, a situação nutricional de crianças, 

adolescentes e jovens no Brasil aponta para um excesso de peso. Entre 

as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza encontram-se 

os beneficiários do Programa Bolsa Família, visando a transferência de 

renda para o enfrentamento da problemática da fome e da miséria 

(CHAVES JUNIO; OLIVINDO, 2014). 
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Gráfico 03 - Índice de Massa Corporal (IMC) de mulheres beneficiárias do 

Programa Bolsa Família  – Teresina, SISVAN, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011. 

Fonte: SISVAN  

Os dados apontam para uma mudança de paradigma, qual seja, o 

reconhecimento da obesidade como uma das faces da insegurança alimentar.  

 

Gráfico 04 - Evolução da frequência do excesso de peso – Brasil 2006-2014 
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Fonte: Disponível em http://www.viomundo.com.br/blog-da-saude/excesso-de-peso-cresce-no-brasil-voce-

sabe-qual-o-seu-indice-de-massa-corporal.html.  

 

Os gráficos apontam a necessidade de implementação de uma 

agenda de Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil, instituída pela 

portaria nº 2.387 de 18 de outubro de 2012, a partir de um conjunto de 

ações articuladas, visando um adequado acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil.  
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A promoção do direito à segurança alimentar e nutricional em 

Teresina passa pelo desenvolvimento de ações envolvendo as políticas 

públicas, a família e a sociedade como um todo, que, dentre outras podem 

ser citadas: 

 

• A mudança de paradigma, qual seja, o reconhecimento da 

obesidade como uma das faces da insegurança alimentar.  

• O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e da alimentação 

complementar saudável, com continuidade do aleitamento materno 

até os 2 anos, fortalecida pela Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil;  

INSEGURANÇA ALIMENTAR/ OBESIDADE: perspectivas e 

desafios para o enfrentamento dessas problemáticas em 

Teresina(PI) 
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• A prevenção de deficiências nutricionais específicas, com a 

Suplementação de Ferro e Ácido Fólico e Vitamina A;  

• O acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 

cinco anos, com a utilização do SISVAN, com especial atenção às 

crianças pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família;  

• A promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, tendo em 

vista a determinação multifatorial da desnutrição. 

• Atualmente uma das ferramentas utilizadas para combater distúrbios 

nutricionais, como a obesidade, é o investimento em hábitos 

saudáveis, boa alimentação e cuidados com a saúde, o que pode 

ser possibilitado por meio de mudanças nas propagandas de 

alimentos e guloseimas destinadas ao público infantil e 

modificações no teor de gordura e açúcar dos alimentos; 

• Estímulo às crianças, adolescentes e suas famílias à prática de 

atividades físicas, fazendo com que a escola seja um espaço de  

debate acerca das questões nutricionais. 

• Inserção da educação alimentar/ nutricional no ambiente escolar, 

considerando ser este um importante local para a formação de bons 

hábitos alimentares e para a educação nutricional, sobretudo, nos 

serviços de alimentação presentes nas escolas: o Programa de 

Alimentação Escolar e as cantinas. 
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Direitos humanos à educação, à profissionalização, à 

cultura e ao esporte e lazer de crianças e 

adolescentes em Teresina(PI) 

 

 

  

Marco situacional: Escolarização de 

crianças e adolescentes; ações de 

esporte e lazer  
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DIREITOS HUMANOS À EDUCAÇÃO, 

PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

TERESINA (PI) 

 

 

Fonte: Google. 

 

Em conformidade com o artigo 205 da 

Constituição Federal de 1988 a “educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

Com a Constituição Federal de 1988 dispõe 

que cabe ao Estado e à família a obrigação de garantir 

a educação de qualidade, com oferta de ensino 

público.  

Assim, o  Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) buscam assegurar os conteúdos, as 

diretrizes e as estratégias de garantia dos processos 

de educação e de proteção desses segmentos sociais. 

DIREITOS HUMANOS 

À EDUCAÇÃO, 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

Além da Constituição 

Federal, de 1988, existem 

ainda duas leis que 

regulamentam e 

complementam a do direito 

à Educação: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

(ECA), de 1990; e a Lei de 

Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), de 1996. 

Juntos, estes mecanismos 

abrem as portas da escola 

pública fundamental, já que 

nenhuma criança, jovem ou 

adulto pode deixar de 

estudar por falta de vaga. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
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Constitui-se em direito da criança e do adolescente: 

• Acessar a escola pública e gratuita de qualidade, próxima de sua 

residência, com condições para o acesso e permanência.  

 

Constitui-se em dever da família: 

• Fazer a matrícula dos filhos na escola, promovendo-se o 

acompanhamento da freqüência e desenvolvimento.  

 

• Ao Estado cabe assegurar à criança e ao adolescente: 

• Oferta de ensino fundamental obrigatório e gratuito, com a ampliação 

gradativa da oferta do ensino médio e do atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade, dentre outros. 
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De acordo com o censo escolar do INEP (2010), 54 milhões de 

pessoas estão matriculadas na escola. Contudo, no Brasil há mais alunos 

com deficiência fora da escola regular do que em sala de aula. A cada 10 

crianças ou adolescentes em idade escolar, apenas 4 delas tem aquilo 

que lhes é direito previsto nas leis nacionais. 

 

 

Tabela 06 - Inclusão de PCD’s na escola -  Brasil – 2007 a 2011 

 

  

A educação inclusiva se apoia na premissa de que é preciso 

olhar para o aluno de forma individualizada e colaborativa, contemplando 

suas habilidades e dificuldades no aprendizado em grupo. Na realidade de 

Teresina, a análise dos questionários aplicados pela SEMTCAS junto às 

pessoas com deficiência e suas famílias mostra que a inclusão das 

pessoas com deficiência por meio do Programa BPC na escola no período 

2011-2012, mostra que, apesar dos avanços nesse processo de inclusão 

e dos programas específicos que estão sendo viabilizados, a o referido 

Escolarização de crianças e adolescentes em Teresina (PI) 
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trabalho ainda apresenta alguns desafios, conforme demonstra o quadro e as 

análises a seguir: 

 

Tabela 07 -  Inclusão de PCD’s beneficiários do BPC na escola - Teresina – 

2011/2012 

 

Fonte: SAGI/ MDS, 2014. 

 

Em relação aos motivos da não inclusão ou da desistência 

escolar, considerando os desafios que se apresentam, pode-se destacar: 

a) recomendação da gestão da escola - diretor(a), coordenador(a), 

supervisor(a) e orientador(a) ou do(a) professor(a) - para que o(a) 

beneficiário(a) procurasse outra escola; b) exigências da escola difíceis de 

serem cumpridas pelo(a) beneficiário(a) saúde debilitada; c) iniciativa 

própria dos pais ou familiares de retirar o(a) beneficiário(a) da escola d) 

inexistência de mobiliário adequado na escola; e) inexistência de materiais 

didáticos e pedagógicos que atendam às necessidades de aprendizagem 

do(a) beneficiário(a); f) barreiras físicas dentro da escola; ausência de 

profissionais de apoio para auxílio nas atividades diárias (administração de 

medicamentos, alimentação, higiene); ausência de profissionais para 

auxílio na comunicação (intérprete de LIBRAS, guia intérprete para 

surdos, cegos, etc); dentre outras barreiras.  
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A inclusão deve ser feita respeitando-se, acima de tudo, o ser 

humano que ali se encontra, levando-se em conta que sua deficiência não 

deve criar barreiras e impedimentos para seu convívio, participação, 

aprendizagem, socialização, autoestima e realização. Neste sentido, é 

preciso vencer resistências e preconceitos dentro do grupo no qual esta 

pessoa está inserida e isso somente acontece com acesso à informação, 

cursos, intercâmbio de experiências, leituras e vivências. 

 

 

Figura 04 - Percentual de crianças de 0 a 03 anos que frequenta a escola 

em Teresina(PI) - 2010 

 

 

 

Em Teresina (PI), dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD 2013) informa que apenas 29,5% das crianças de 0 a 

03 anos frequenta a escola. Isso mostra que para a efetiva inserção 

desses segmentos sociais na Educação Infantil, ou seja, no sistema 

regular de ensino deve ser feito a partir de instituições educativas, sejam 

elas públicas, particulares, responsáveis, junto com as famílias, pela 

promoção do desenvolvimento das crianças, bem como pela ampliação de 

suas experiências e conhecimentos, socialização, interação e convívio.  

Em relação à educação infantil, a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu 
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artigo 4º, inciso IV, confirmou, mais uma vez, o atendimento gratuito de 

crianças de 0 a 03 anos em  creche e de 04 a 05 anos em pré-escolas, 

enquanto dever do Estado. Também estabeleceu que todas as instituições 

de Educação Infantil, públicas e privadas, estejam inseridas no sistema de 

ensino. 

No que se refere ao ensino fundamental, enquanto etapa 

essencial da educação básica, este tem duração de nove anos, sendo a 

matrícula obrigatória para todas as crianças e adolescentes com idade 

entre seis e 14 anos. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária 

implica a responsabilidade conjunta: dos pais ou responsáveis, pela 

matrícula dos filhos; do Estado pela garantia de vagas nas escolas 

públicas; da sociedade, por fazer valer a própria obrigatoriedade. 

 

Figura 05 - Percentual de crianças de 04 a 05 anos que frequenta a escola 

em Teresina(PI) - 2010 

 

 

A figura 05 mostra que 96,0% das crianças de 04 a 5 anos em 

Teresina(PI) frequentam pré-escolas. Nessa perspectiva, a meta 1 relativa 

à educação  infantil contida na Lei Municipal 3.183 de 25 de abril de 2003 

que aprovou o  Plano educacional de Teresina, prevê a universalização 

até 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) 
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a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.  

 

Figura 06 - Percentual de crianças e adolescentes de 06 a 14 anos que 

frequenta a escola em Teresina(PI) - 2010 

 

 

Por outro lado, a meta 2 prevê a universalização do ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PNE. Nesse sentido, a figura supra mostra 

que 97,8% das crianças e adolescentes de 06 a 14 anos frequenta a 

escola em Teresina(PI). Contudo, não se pode perder de vista que o 

direito ao ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao 

ensino de qualidade, até a conclusão. Deste modo, a universalização do 

atendimento ao ensino fundamental, considerando o princípio da 

indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade, configura-se 

ainda um grande desafio a ser enfrentado pelo atual sistema educacional. 
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Figura 07 - Número de crianças e adolescentes de 04 a 17 anos fora da 

escola em Teresina(PI) - 2010 

 

Fonte: site Fora da escola não pode, 2014. 

 

Os dados mostram que 8.185 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos 

estão fora da escola em Teresina (PI). Não obstante os avanços registrados, a 

educação municipal ainda se vê diante de grandes desafios em termos de 

ampliação da prestação educacional, considerando que ao município cabe, 

atualmente, a responsabilidade principal da oferta do ensino fundamental, 

enquanto escolarização obrigatória fixada constitucionalmente. 

 

Figura 08 - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino 

fundamental concluído - Teresina(PI) - 2010 
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Os dados da PNAD 2013 mostram que apenas 64,9% dos 

adolescentes de 16 anos concluíram o ensino fundamental. Por sua vez, a meta 

5 do Plano de Educação do Município de Teresina, prevê a alfabetização de 

todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. No entanto, os dados da PNAD 2013 mostram que apenas 86,7% 

das crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental estão 

alfabetizadas. 

 

Figura 09 - Escolaridade média dos adolescentes e jovens de 18 a 29 anos 

em Teresina(PI) - 2010 

 

 

Em relação à educação de jovens e adultos, Meta 10 (EJA Integrada) 

do Plano Municipal de Educação de Teresina, prevê a oferta de, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos 

ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

 

Figura 10 - Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do 

ensino fundamental em Teresina(PI) 
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No que se refere à meta 8 (elevação da 

escolaridade/diversidade), O plano supramencionado prevê a elevação da 

escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, 

de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano 

de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE.  Nesse sentido, a escolaridade média dos adolescentes e jovens de 

18 a 29 anos em Teresina(PI) é de 9,6, ficando acima da média regional e 

do Piauí. 

Por outro lado, no que se refere à meta 9 do Plano de Educação 

do Município de Teresina (alfabetização de jovens e adultos), este prevê a 

elevação da taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 

2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. 

 

Figura 11 - Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade 

em Teresina(PI) - 2010 
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Em conformidade com Ferreiro (2000), a alfabetização consiste 

na ação de aprendizagem da língua, o que nos leva à compreensão de 

que um sistema de representações e de significados socialmente 

construídos Nesse sentido, os dados da PNAD (2013), com base nos 

dados do IBGE (2010) mostram que a taxa de alfabetização da população 

de 15 anos ou mais de idade em Teresina (PI) é de 90,9%, o que nos leva 

a uma reflexão acerca da necessidade de investimentos públicos no 

sentido da efetividade dos processos de letramento e de alfabetização, 

considerando o conjunto das competências e capacidades que devem ser 

desenvolvidas pelas crianças e adolescentes. 

 

Figura 12 - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais de idade em Teresina(PI) -  2010 

 

 

 

Os gráficos com informações da PNAD (2013) com base no 

IBGE (2010) mostram que a taxa de alfabetização da população de 15 

anos ou mais de idade é de 90,9%. No entanto, a taxa de analfabetismo 

funcional ainda chega a 19,8% em Teresina (PI).  
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Figura 13 - Percentual de matrículas na educação de jovens e adultos na 

forma integrada à educação profissional em Teresina(PI) – Ano 2013 

 

 

Conforme já ficou demonstrado, o percentual de matrículas de 

educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional 

em Teresina é de 7,3%, o que demonstra maiores investimentos nessas 

ações. 

O Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

possui uma proposta de integração da educação profissional à educação 

básica, sendo que o de outros documentos do PROEJA, define que os 

cursos Proeja devem ser os seguintes: a) profissional técnica integrada ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos; b) 

Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos; c) Formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino fundamental 

na modalidade de educação de jovens e adultos; d) Formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino 

fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos; e) 

Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos; f) 

Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. 



 

 

74 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Teresina-PI 

74 

Quanto às ações de cultura, esporte e lazer desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teresina – SEMEC, 

destacam-se: Escola Aberta; Mais Educação; Olimpíadas Esportivas (Jet’s 

e Jet’s Kids); Convênios com ONG’s do município (Fundação Taquari, 

Fundação Barão de Itararé, Centro da Juventude Santa Cabrine, 

Biblioteca Bruno Soares, Judô); Oficinas de Xadrez, Balé, capoeira, 

digitação, contador de história, leitura, dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Teresina-PI 

75 

 

Apesar dos avanços no processo de qualificação da educação 

básica em Teresina (PI), faz-se necessário investimentos no sentido de 

trabalhar a baixa escolaridade, a evasão escolar e o analfabetismo que 

atinge principalmente as crianças e adolescentes que encontram-se em 

situação de vulnerabilidade, risco ou com direitos violados (situações de 

trabalho infantil, adolescentes em conflito com a lei, dentre outros). 

• É importante também o investimento em ações que venham a 

promover efetivamente a inclusão de crianças e adolescentes com 

deficiência, de forma a superar as barreiras físicas, sociais, 

atitudinais e culturais que impedem o acesso e a permanência 

desses segmentos sociais na escola. 

• Inserir no âmbito escolar a discussão sobre direitos, respeito à 

diversidade, dentre outros incentivando a participação e o 

protagonismo de crianças e adolescentes. 

• Desenvolvimento de projetos de prevenção e enfrentamento à 

violência e ao uso de drogas, com a participação da família e da 

comunidade. 

• Promover o desenvolvimento de ações intersetoriais, que venha a 

fortalecer a família, tornando-a protagonista no processo de 

educação e socialização de crianças e adolescentes, 

compreendendo a importância do afeto e do convívio para o 

desenvolvimento desses segmentos sociais.  

BAIXA ESCOLARIDADE, EVASÃO ESCOLAR E 

ANALFABETISMO: perspectivas e desafios da superação dessas 

problemáticas em Teresina(PI) 
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Direitos humanos ao respeito, à igualdade, à liberdade, 

à dignidade e à convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes em Teresina(PI) 

 

 

 Marco situacional: situações de risco, violações 

a direitos e violência intra e extrafamilair 

(homicídios, drogadição, trabalho infantil, 

situação de rua, violência física, psicológica e 

sexual, conflito com a lei) 
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DIREITOS HUMANOS AO RESPEITO, À IGUALDADE, À 

LIBERDADE, DIGNIDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

EM TERESINA (PI) 

 

A convivência familiar e comunitária é um direito 

fundamental de crianças e adolescentes garantido pela 

Constituição Federal (artigo 227) e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  

 

Fonte: Google. 

Em seu artigo 19, o ECA estabelece que toda 

criança e adolescente tem direito a ser criado e educado 

por sua família e, na falta desta, por família substituta.  

 

Fonte: Google. 

DIREITOS 

HUMANOS AO 

RESPEITO, À 

IGUALDADE, À 

LIBERDADE, 

DIGNIDIDADE E À 

CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA 

O Direito da Criança e do 

Adolescente demarcou 

um campo especial no 

ordenamento brasileiro. 

A partir de 1988 crianças 

e adolescentes são 

reconhecidos na 

condição de sujeitos de 

direitos e não meros 

objetos de intervenção 

no mundo adulto. 

Assim, com base na 

supremacia que o valor 

da dignidade da pessoa 

humana recebeu na 

Constituição da 

República Federativa do 

Brasil de 1988, foi 

inaugurado um sistema 

especial de proteção à 

infância, expressamente 

referido no parágrafo 3º 

do artigo 227, também 

no artigo 228, artigo 226, 

caput §§ 3º, 4º, 5º e 8º e 

229, primeira parte da 

CF/88. Ainda, XXX e 

XXXIII do artigo 7º, e § 3º 

do artigo 208. 
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A violência intra e extrafamiliar contra crianças e adolescentes 

envolve a família e a sociedade, podendo ocorrer a partir de situações de riscos 

e de violações de direitos tais como maus-tratos, negligências e violências 

 

Figura 14 - Pirâmide etária – População de Teresina(PI) – Ano 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A figura supra mostra a pirâmide etária da população de 

Teresina(PI), revelando um progressivo envelhecimento da população e 

um redução nas taxas de natalidade, com redução do número de crianças 

e adolescentes em relação ao Censo de 1991.  

Nesse sentido, para a efetivação do valor da dignidade da 

pessoa humana dessas crianças e adolescentes a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, definiu um sistema especial de 
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proteção à infância, notadamente no parágrafo 3º do artigo 227, cuja 

materialização se fazem necessários esforços e mudanças. 

 

Quadro 09 - População de Teresina(PI) – Ano 2010 

Descrição Valor(percentual) Unidade Percentual 

População residente 814.230 pessoas 100,0 

População residente urbana 767.557 pessoas 94,3 

População residente rural 46.673 pessoas 5,7 

Homens 380.612 homens 46,7 

Homens na área urbana 356.607 homens 93,7 

Homens na área rural 24.005 homens 6,7 

Mulheres 433.618 mulheres 53,2 

Mulheres na área urbana 410.950 mulheres 94,8 

Mulheres na área rural 22.668 mulheres 5,2 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Os direitos previstos no artigo 227 e 228 da CF/88 são fundamentais 

da pessoa humana em condições especiais de desenvolvimento, qual seja 

pessoa humana em fase de desenvolvimento. Neste sentido, Bobbio (2002, 

p.35) aponta como sendo singular a proteção destinada às crianças e 

adolescentes, visando prevenir e enfrentar as situações de risco e de violações 

de direitos que se apresentam. 

 

Quadro 10 - Crianças e adolescentes em Teresina(PI) – Ano 2010 

Idade Masculino Feminino Total % % 

Menor de 1 ano 6.528 6.155 12.683 51,47 48,53 

1 ano 6.244 5.945 12.189 51,23 48,77 

2 anos 6.066 5.819 11.885 51,04 48,96 

3 anos 5.984 5.767 11.751 50,92 49,08 

4 anos 5.982 5.783 11.765 50,85 49,15 

5 anos 6.050 5.855 11.905 50,82 49,18 

6 anos 6.172 5.975 12.147 50,81 49,19 

7 anos 6.337 6.133 12.470 50,82 49,18 

8 anos 6.531 6.322 12.853 50,81 49,19 

9 anos 6.742 6.530 13.272 50,80 49,20 

10 anos 6.985 6.771 13.756 50,78 49,22 
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Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

O quadro apresenta um significativo número de crianças e 

adolescentes em Teresina. Considerando que a criança e o adolescente tem 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, por serem pessoas em 

desenvolvimento e sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, cabe ressaltar a 

necessidade de atuação do Estado por meio de políticas públicas no sentido de 

assegurar que crianças e adolescentes exerçam os seus direitos 

constitucionalmente garantidos. Em conformidade com os conteúdos dispostos 

na constituição a família é a base da sociedade e compete a ela, ao Estado, à 

sociedade em geral assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus 

direitos humanos. 

Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais de 

cidadania pressupõe a criação de um Sistema de Garantia de Direitos, que atue 

na perspectiva da promoção, da defesa e do controle. Os referidos direitos 

devem ser produzidos na sociedade, onde se experimenta um intenso processo 

de correlações de forças, considerando a histórica postura de negligência e 

arbitrariedade com os referidos segmentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 anos  7.276 7.055 14.331 50,77 49,23 

12 anos 7.457 7.271 14.728 50,63 49,37 

13 anos 7.456 7.367 14.823 50,30 49,70 

14 anos 7.347 7.397 14.744 49,83 50,17 

15 anos 7.255 7.439 14.694 49,37 50,63 

16 anos 7.126 7.448 14.574 48,90 51,10 

17 anos 7.143 7.596 14.739 48,46 51,54 

Total 120.681 118.628 239.309 50,43 49,57 
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A prática de violência contra crianças e adolescentes, 

compreendendo situações de maus tratos, de abandono, de negligência, e de 

violência sexual dentre outras possuem raízes sociohistóricas. Considerando a 

trajetória histórica brasileira, observa-se que os referidos segmentos sociais tem 

sido alvo de políticas assistencialistas que não tem sido capazes de assegurar 

direitos.  

Em conformidade com as diretrizes normativas, a violência intra e 

extrafamiliar consistem na ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a 

integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 

desenvolvimento de outro membro da família, podendo ocorrer dentro ou fora da 

família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações e violência intra e extrafamiliar identificadas em Teresina(PI) 

 



 

 

82 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Teresina-PI 

82 

Gráfico 05 - Casos de violência intra e extrafamiliar identificados pelo 

Conselho Tutelar I de Teresina (PI) – Ano 2013 
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Fonte: Relatório do Conselho Tutelar - Ano 2013
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 Fonte: Relatório do Conselho Telar, 2012, Apud França, 2015, p. 165-166. 

 

O relatório do Conselho Tutelar I referente ao ano de 2013 elaborado 

pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social mostra 
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que foram identificadas em Teresina, dentre outras, situações de negligência, 

suspeita de abusos sexuais, privação de acesso a serviços de saúde, conflitos 

familiares, privação de acesso a serviços de educação, situações de risco 

pessoal e social, abandono parcial de incapaz, dentre outras situações.  

Nesse sentido, é importante destacar a importância do papel que 

deve ser exercido pelo Estado na proteção aos indivíduos, diante dos problemas 

que afetam esses indivíduos, gerados no contexto do capitalismo. 

De modo que o conjunto protetivo da infância e da adolescência e as 

situações de risco que afetam significativa parcela dos referidos segmentos 

sociais, exige do Estado o papel de garantidor de políticas públicas de 

qualidade, visando a superação das vulnerabilidades e riscos que se 

apresentam. 
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Gráfico 06 - Casos de violência intra e extrafamiliar identificados pelo 

Conselho Tutelar II de Teresina (PI) – Ano 2013 
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Fonte: Relatório do Conselho Tutelar - Ano 2013
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 Fonte: Relatório do Conselho Telar, 2012, Apud França, 2015, p. 165-166. 

 

O relatório do Conselho Tutelar II referente ao ano de 2013 elaborado 

pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social aponta 

que foram identificadas em Teresina principalmente as seguintes situações 

envolvendo crianças e adolescentes: negligência familiar, conflitos familiares, 

suspeitas de abuso sexual, uso de substâncias psicoativas. 
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Gráfico 07 - Casos de violência intra e extrafamiliar identificados pelo 

Conselho Tutelar III de Teresina(PI) – Ano 2013 
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Fonte: Relatório do Conselho Tutelar - Ano 2013
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 Fonte: Relatório do Conselho Telar, 2012, Apud França, 2015, p. 165-166. 

 

O relatório do Conselho Tutelar III referente ao ano de 2013 elaborado 

pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social aponta 

que foram identificadas em Teresina principalmente as situações de negligência, 

conflitos familiares e suspeita de abuso sexual.  
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Gráfico 08 - Casos de violência intra e extrafamiliar identificados pelo 

Conselho Tutelar IV de Teresina(PI) – Ano 2013 
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Fonte: Relatório do Conselho Telar, 2012, Apud França, 2015, p. 165-166. 

 

O relatório do Conselho Tutelar III referente ao ano de 2013 

elaborado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de 

Assistência Social aponta que foram identificadas em Teresina 

principalmente as situações de negligência;  conflitos familiares; violência 

sexual e violência psicológica.   
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Faz-se necessário investir na qualificação da identificação e 

atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação de violência 

intra e extrafamiliar, com estrutura, espaços e aparato técnico profissional 

adequado, com atendimento multiprofissional e enfoque interdisciplinar, e, 

sobretudo, com investimento no fortalecimento e ampliação da rede de 

apoio social, interinstitucional e intersetorial que favoreça a parceria com a 

comunidade. 

 

• A violência sexual não é uma violência unilateral e sim multifacetada. 

Nesse sentido, faz-se necessária a participação de diversos 

profissionais e segmentos sociais para a prevenção e enfrentamento 

dessa problemática, bem como de suas conseqüências, de forma a 

sensibilizar, mobilizar e envolver a todos nesse processo. 

 

• São diversos os fatores que contribuem para que ocorra a violência, 

dentre os quais destacam-se: as relações de poder, as 

desigualdades de gênero, as características da(s) pessoa(s) que 

atuam como agressor, bem como da pessoa vítima, aspectos 

culturais, dentre outros. 

 

• É importante a criação de blogs e perfis em redes sociais visando 

dialogar sobre direitos humanos de crianças e adolescentes, 

inclusive com incentivos para que os mesmos sejam alimentados e 

administrados pelas próprias crianças e adolescentes. 

VIOLÊNCIA INTRA E EXTRAFAMILIAR: perspectivas e desafios 

da superação dessa problemática em Teresina(PI) 
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Os dados sobre crianças e adolescentes em situação de rua nas capitais 

brasileiras em 2010, mostram a existência de um número elevado de crianças e 

adolescentes em situação de rua no Brasil. 

Nos termos da Política Nacional para a População em Situação de Rua, 

Decreto n.7.053 de 23 de dezembro de 2009, a População em situação de Rua, 

é considerada, 

como grupo populacional heterogêneo que possuem em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e 
a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia 
e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 
unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 
provisória (BRASIL, 2009, p. 07). 

 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é ofertado para 

aqueles que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem 

a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de 

vida. Além disso, assegura trabalho técnico para análise das demandas dos 

usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços 

socioassistenciais, demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos que 

possam contribuir para a construção da autonomia, inserção social e em rede de 

proteção social.  

Em Teresina(PI), o Serviço Especializado em Abordagem Social 

(SEAS), identificou 112 crianças e adolescentes em situação de rua (em trânsito, 

pedintes, mendicância, em trabalho infantil na rua, etc.) no ano de 2014. 

Esses casos foram identificados pela rede de serviços e por meio de 

05 equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, sendo atendidos 

através de uma retaguarda de serviços socioassistenciais de proteção social 

Situações de rua de crianças e adolescentes em Teresina(PI) 
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básica e de proteção social especial de média (04 CREAS, 01 Centro Pop, 01 

Centro Dia para PCD’s) e de alta complexidade (Casa do Caminho, Casa de 

Punaré, Abrigo Reencontro). 

A metodologia desse trabalho voltado para as pessoas em situação 

de rua, compreende, dentre outras, das seguintes estratégias:  oferta das 

condições de acolhida na rede socioassistencial;  construção de novos 

projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do 

atendimento;  desenvolvimento de ações visando restaurar e preservar a 

integridade e a autonomia da população em situação de rua;  Promoção de 

ações para a reinserção familiar e/ou comunitária;  Desenvolvimento da 

segurança de acolhida, para que o usuário seja acolhido nos serviços em 

condições de dignidade;  Fortalecimento do convívio social e comunitário. 

Nesse sentido, é realizado o seguinte fluxo de serviços: 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Semtcas, 2010. 

 
1ª etapa – Aproximação e 
abordagem 
 
 

2ª etapa – Encaminhamento do usuário para 
atendimento psicossocial e inserção na rede 
de serviços 

4ª etapa – Estudo social com diagnóstico 
sociofamiliar e elaboração do Plano de 

Atendimento Individual e Familiar –,  e 
inclusão na rede socioassistencial setorial/ 

intersetorial 

5ª etapa: Acompanhamento / desligamento  

Ao receber o usuário encaminhado 

realiza-se os procedimentos para o 

estudo social, com a elaboração de 

um Plano de Atendimento Individual 

e Familiar com e para o 

usuário/família. 

Com o estudo social é realizado um 

diagnóstico da situação, com vistas à 

inclusão do usuário na rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas; 

viabilização do acesso à documentação 

pessoal, CADÚNICO, dentre outros.  

Acompanhamento dos usuários com visas à 

superação da situação de rua vivenciada . 

As ações de identificação, abordagem, 

encaminhamento e acolhimento na rede de serviços, 

com o desenvolvimento de um conjunto de atividades 

no sentido de despertar para a vivência de novos 

experiências diferentes das vivenciadas no espaço da 

rua. 
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As situações de rua constituem-se numa afronta aos direitos, 

considerando as multifaces da questão social. Nesse sentido, as ações 

desenvolvidas no âmbito do serviço supracitado visam, dentre outros, possibilitar 

condições de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para a construção de 

novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as 

especificidades do atendimento; e, ainda, contribuir para restaurar e preservar a 

integridade e a autonomia da população em situação de rua; promover ações 

para a reinserção familiar e/ou comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Teresina-PI 

91 

Considerando o exposto e a análise da realidade de Teresina, 

coloca-se, de modo geral, os seguintes desafios a serem enfrentados: 

• Fortalecimento do núcleo protetivo da família por meio de ações de 

proteção social básica e das demais políticas públicas (saúde, 

educação, trabalho e renda, habitação, etc.), visando o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, seja para 

prevenir ou enfrentar as situações de ruas de crianças e 

adolescentes. 

• Fortalecimento da articulação com o município de Timon(MA), de 

onde provém significativa parcela das crianças e adolescentes que 

ficam nos semáforos e em locais de maiores concentrações de 

pessoas em Teresina(PI); 

• Fortalecimento da rede de serviços socioassistenciais, das demais 

políticas públicas e do sistema de garantia de direitos, visando 

prevenir e enfrentar as situações de rua de crianças e adolescentes. 

• Desenvolvimento de ações que venham a promover a construção de 

novos projetos e vida, favorecendo a saída das ruas de crianças e 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DE RUA: perspectivas e desafios da superação 

dessas problemática em Teresina(PI) 
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O trabalho infantil apresenta-se como uma das principais formas de 

violação aos direitos humanos infanto juvenis e que contribui significativamente 

para a fragilização/ ruptura dos vínculos familiares. 

Teresina possui 814.230 mil habitantes, com 239.309 são crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos. Considerando esse contexto, o Plano de 

Erradicação do trabalho infantil elaborado em 2012 e revisto em 2013 prevê um 

conjunto de ações voltadas para a prevenção e enfrentamento do trabalho 

infantil, com ações em prol de crianças, adolescentes e suas famílias, visando, 

dentre outros, a promoção dos direitos humanos no âmbito das políticas de 

saúde, educação, assistência social, trabalho e renda e habitação. 

Nesse contexto, destaca-se como importante o trabalho de 

sensibilização e mobilização social (campanhas educativas, cartilhas, folderes, 

etc.), a atuação das escolas de tempo integral, bem como dos 19 Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), dos 04 Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS) e do Centro Especializado para 

População em situação de rua em Teresina(PI), além do trabalho realizado nos 

Centros de Convivência no contraturno à escola, visando fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários. 

Considerando a população infantil ocupada entre 10 e 15 anos, 

apesar de ter havido um decréscimo, ainda é significativo o número de situações 

de trabalho infantil em Teresina.  

 

 

 

 

 

 

Trabalho infantil em Teresina (PI) 
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Gráfico 09- Nº de crianças e adolescentes em trabalho Infantil em Teresina 

– Período 1991-2010 

 

Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010. 

 

O trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e 

adolescentes entre zero e 13 anos; a partir dos 14 anos pode-se trabalhar como 

aprendiz; já dos 16 aos 18, as atividades laborais são permitidas, desde que não 

aconteçam das 22h às 5h, não sejam insalubres ou perigosas e não façam parte 

da lista das piores formas de trabalho infantil. Em Teresina, o gráfico 1 mostra 

que em 1991 havia 8.861 crianças e adolescentes de 10 a 15 anos com alguma 

ocupação, sendo reduzido para 6581 em 2000 e para 5.213 em 2010.  

Tomando-se como referência a razão da população infantil ocupada 

pelo total da população entre 10 e 15 anos, a evolução da taxa de trabalho 

infantil (proporção ou o percentual da população infantil ocupada em relação à 

população infantil total) em Teresina(PI) apresenta-se da seguinte forma: 
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Gráfico 10 - Evolução da taxa de trabalho infantil em Teresina – 2000 a 2010 

 

 

Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010. 

 

O gráfico revela que em 1991 a taxa de trabalho infantil no Brasil era de 

13,89 e em Teresina 9,77; em 2000 no Brasil era de 12,1 e em Teresina 6,76; e 

em 2010 a taxa do Brasil era de 9,42 e de Teresina 6,15, mostrando que apesar 

de ter sido reduzido no período e  estar abaixo da média nacional, ainda 

permanece elevados índices de trabalho infantil em Teresina(PI). 

Na área urbana, as situações rua e de trabalho infantil na rua identificadas 

pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, mostram a existência de 

significativo fluxo de crianças e adolescentes provenientes de Timon (MA), que 

vem em busca de sobrevivência nos espaços das ruas de Teresina.  

Por outro lado, existe também o trabalho infantil doméstico, com forte 

ingrediente cultural, pelo qual, majoritariamente, as meninas tem a obrigação de 

ficar em casa cuidando da limpeza, da alimentação ou mesmo dos irmãos mais 

novos. São casos difíceis de serem percebidos porque acontecem dentro da 

própria casa onde a criança mora, de modo a ser visto por poucas pessoas.  

Em áreas rurais, os trabalhos mais comuns são em torno de atividades 

agrícolas, mineração e carvoarias, além do trabalho doméstico.  
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Gráfico 11 - Percentual (%) de Participação de Teresina (PI) no total do 

trabalho infantil registrado no Brasil – 1991 a 2010 

 
Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010. 

 

Por outro lado, os dados do IBGE (2010) mostram que a taxa de trabalho 

infantil envolvendo crianças negras - população entre 10 e 15 anos declarada da 

cor parda ou preta,  

A pesquisa foi elaborada considerando a população brasileira entre 10 e 

15 anos de idade que se encontra trabalhando ou procurando trabalho. Para 

comparar a taxa de trabalho infantil envolvendo a população negra - crianças 

entre 10 e 15 anos declaradas da cor parda ou preta, segundo classificação do 

IBGE. 

 

Tabela 08 - Trabalho infantil envolvendo crianças negras e da cor parda em 

Teresina(PI)  

  

Ano 

 

CRIANÇA PARDA CRIANÇA PRETA 

 

2010 
 

Nº 3.318 Nº 605 
 

2000 
 

Nº 4.844 Nº 521 
 

1991 
 

Nº 7.057 Nº 643 
 

Fonte: IBGE (1991, 2000 e 2010). 
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Tabela 09 - Taxa de  trabalho infantil envolvendo crianças negras e da cor 

parda de 10 a 15 anos em relação à população infantil total em Teresina(PI)  

  

Ano 
 

MUNICIPAL MÉDIA NACIONAL 

 

1991 
 

10,45% 14,81% 
 

2000 
 

7,55% 13,94% 
 

2010 
 

6,25% 9,90% 
 

Fonte: IBGE (1991, 2000 e 2010). 

 

Tabela 10 - Percentual de crianças negras e pardas de 10 a 15 anos 

ocupadas em relação ao total da população infantil em Teresina(PI)  

Ano 

 

MUNICIPAL MÉDIA NACIONAL 

 

2010 
 

75,25% 59,58% 
 

2000 
 

81,52% 54,24% 
 

1991 
 

86,90% 56,39% 
 

Fonte: IBGE (2010). 

  

Os gráficos supracitados mostram significativa parcela de crianças e 

adolescentes pardas ou negras em situações de trabalho infantil, que demanda 

ações específicas para os seu enfrentamento. 
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Para o enfrentamento dessa problemática, recomenda-se o 

desenvolvimento das ações do Plano de Erradicação do Trabalho Infantil de 

Teresina(PI) pelas diversas políticas públicas/ SGD, bem como do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS para União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

com vistas à erradicação do trabalho infantil, conforme as Convenções nº 138 e 

182 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, compreendendo, dentre 

outras, as seguintes ações: 

 

I - sensibilização dos diversos atores e segmentos sociais constituídos 

que são afetos a desenvolver ações de erradicação do trabalho infantil; 

II - mobilização social dos agentes públicos, movimentos sociais, centrais 

sindicais, federações, associações e cooperativas de trabalhadores e 

empregadores para as ações de erradicação do trabalho infantil; 

III - realização de campanhas voltadas principalmente para difundir os 

agravos relacionais e de saúde no desenvolvimento de crianças e 

adolescente sujeitas ao trabalho infantil, considerando as principais 

ocupações identificadas; 

IV - apoio e acompanhamento da realização de audiências públicas 

promovidas pelo Ministério Público para firmar compromissos para com a 

finalidade de erradicar o trabalho infantil nos territórios. 

V - busca ativa e identificação realizadas pelas equipes técnicas do SUAS 

e de forma articulada com as demais políticas públicas; 

VI - registro obrigatório no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – Cadastro Único de crianças e adolescentes e suas 

famílias identificadas em situação de trabalho infantil. 

TRABALHO INFANTIL: perspectivas e desafios da superação 

dessas problemática em Teresina(PI) 
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VI - encaminhamento das crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil e suas famílias, registradas no Cadastro Único para os 

serviços de saúde, educação, cultura, esporte e lazer; 

VII – encaminhamento das famílias de crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil para as ações de inclusão produtiva. 

VIII- articulação com as Superintendências, Gerências e Agências 

Regionais do Trabalho e Emprego para fomento das ações de 

fiscalização; 

IX- acompanhamento das famílias com aplicação de medidas protetivas; 

X – articulação com o Poder Judiciário e Ministério Público para garantir a 

devida aplicação de medida de proteção para crianças e adolescente em 

situação de trabalho infantil; e 

XI - articulação com os Conselhos Tutelares para garantir aplicação de 

medida de proteção para a criança e o adolescente em situação de 

trabalho infantil; 

XII - registro das crianças e adolescentes inseridos em serviços de 

assistência social, saúde, educação, dentre outros, em sistema de 

informação pertinente ao PETI. 
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Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes em Teresina 

 

 

Quando a família não consegue proteger a criança e o 

adolescente, e, diante da ocorrência de violação de direitos humanos, 

devem ser aplicadas as medidas previstas no artigo 101 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com a aplicação de medidas protetivas e, 

excepcional e provisoriamente o abrigamento em instituição.  

Em conformidade com os artigos 22 e 24 do ECA, somete 

deverá ser aplicada a medida de suspensão do poder familiar nas 

situações em que os pais ou responsáveis não estiverem cumprindo os 

deveres de proteção e cuidado, também nas situações de maus-tratos, 

dentre outras. 

Enquanto medida excepcional e provisória, o acolhimento 

institucional deve ser realizado somente nas situações em que a situação 

exige como medida de proteção à criança e ao adolescente, tomando-se o 

cuidado para o atendimento às disposições dos artigos 92 e 100 do ECA 

que no que se refere à preservação dos vínculos familiares e 

comunitários. 

Em conformidade com o Diagnóstico do Acolhimento 

Institucional realizado pela SEMTCAS (2014)2, o Município de Teresina 

                                                           
2 As informações aqui contidas foram extraídas no referido Diagnóstico realizado pela SEMTCAS em 2014. 

Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes em Teresina 

(PI) 
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possuía 07 unidades de atendimento em 2014, com acolhimento 

institucional a 203 crianças, adolescentes e jovens. 

 

Gráfico 12 - Crianças de 0 a 5 anos em Serviço de Acolhimento 

Institucional em Teresina(PI)  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

 

O gráfico mostra que apenas as unidades 04, 05, 06 e 07 

atendem crianças de 0 a 05 anos em Teresina. Nessa perspectiva, vale 

destacar que o acolhimento institucional é um serviço de alta 

complexidade de caráter transitório, onde as pessoas - vítimas de 

violência e com direitos violados ou ameaçados - são acolhidas com 

atendimento integral. Direitos são violados ou ameaçados nos casos de 

abandono, maus tratos, negligência, quebra ou suspensão momentânea 

do vínculo familiar e comunitário.  

O objetivo é proporcionar proteção integral aos indivíduos em 

situação de risco, assegurar seus direitos, restabelecer vínculos e 

referências familiares e comunitários, e promover a inclusão social. 
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Gráfico 13 - Crianças de 6 a 12 anos em Serviço de Acolhimento 

Institucional em Teresina(PI)  
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Acolhidos

 Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

O gráfico mostra que as unidades 04, 05, 06 e 07 atendem a 

crianças de 06 a 12 anos de idade. Cabe destacar que, uma criança ou 

adolescente somente deve encaminhados a um serviço de acolhimento 

institucional quando foram esgotadas as outras possibilidades que 

permitiriam colocá-los em segurança. 

Nesse sentido, o encaminhamento de uma criança ou 

adolescente para uma instituição ou para uma família acolhedora deve ser 

um recurso utilizado em último caso, diante da ameaça à sua integridade 

física e/ou psíquica. Assim, por exemplo, se uma criança for encontrada 

sozinha na rua, sem responsáveis, em situação de abandono, ela será 

encaminhada para um dos serviços de acolhimento disponíveis até que se 

encontrem seus familiares e se verifique a situação que ensejou a sua 

saída para a rua e expôs sua vida a risco. Da mesma forma, se um 

adolescente está sendo vítima de maus-tratos por sua família e nenhum 
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outro familiar capaz de responsabilizar-se por ele é encontrado, a 

colocação em um serviço de acolhimento também é a alternativa, naquele 

momento. 

 

Gráfico 14 - Crianças e adolescentes de 13 a 17 anos em Serviço de 

Acolhimento Institucional em Teresina(PI)  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

O gráfico revela que em relação ao atendimento de crianças e 

adolescentes de 13 a 17 anos em Teresina é realizado por 07 unidades de 

atendimento. Desse modo, cabe salientar que a criança ou adolescente 

que está em um serviço de acolhimento deve ter um processo na Vara da 

Infância e da Juventude, para que seu caso seja devidamente 

acompanhado pela autoridade judiciária. Ao ser acolhido, a criança ou 

adolescente deve receber toda a atenção necessária à garantia do seu 

bem-estar. É indispensável que o serviço de acolhimento realize 

avaliações que atestem o estado de saúde físico e emocional da criança 

ou adolescente, bem como verifique a sua documentação pessoal. A 

entidade responsável pelo serviço de acolhimento deve zelar pelo bem-

estar do acolhido, a fim de que ele se sinta protegido e de que haja 

continuidade no seu desenvolvimento de forma plena e saudável. 
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Gráfico 15 - Adolescentes e jovens de 17 a 24 anos em Serviço de 

Acolhimento Institucional em Teresina (PI)  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

O gráfico mostra a existência de acolhimento institucional a 

adolescentes e jovens de 17 a 24 anos, necessitando-se de um 

reordenamento desses serviços, considerando que após os 18 anos os 

jovens devem ser atendidos em repúblicas. Além disso, cabe ao gestor do 

serviço de acolhimento, com o auxílio da equipe técnica, avaliar a situação 

da família do acolhido e tomar as providências necessárias para promover 

o seu retorno ao convívio familiar, com a maior brevidade possível. 

Quando não há essa possibilidade, ou quando a família não apresenta 

melhoras mesmo depois de tentadas todas as maneiras de promovê-la, 

cabe à entidade informar a situação ao juiz para que ele decida se é o 

momento de cadastrar a criança ou o adolescente para adoção. 

As entidades que desenvolvem programa de acolhimento 

institucional devem ser localizadas em áreas residenciais, procurando 

aproximar-se da realidade de origem das crianças e adolescentes 

acolhidos, tanto do ponto de vista geográfico (locais próximos às famílias 

dos atendidos) como do ponto de vista socioeconômico. O número 

máximo recomendado de atendimento a crianças e adolescentes é de 20 
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por entidade, devendo-se evitar especializações ou atendimentos 

exclusivos, como faixas etárias muito estreitas ou atendimento a apenas 

determinado sexo. 

 

Gráfico 16 - Quantidade de acolhidos acima de 24 anos no Serviço de 

Acolhimento Institucional em Teresina (PI)  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

O gráfico aponta que apenas 01 unidade atende a adultos acima 

de 24 anos junto com as crianças e adolescentes. Nesse sentido, também 

deve reordenar os seus serviços, com a adequação da oferta às diretrizes 

do SUAS.  
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Gráfico 17 - Tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens 

acolhidos em Serviço de Acolhimento Institucional em Teresina(PI)  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

 

Quanto ao tempo de permanência dos acolhidos, significativa 

parcela dos acolhidos estão há mais de 02 anos na unidade. Por outro 

lado, cabe ressaltar que o Juiz da Infância e da Juventude é o único 

autorizado a determinar a retirada de uma criança ou adolescente de um 

serviço de acolhimento, seja ele institucional ou familiar. 

Se o Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, 

entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará o fato 

ao Ministério Público, prestando esclarecimento sobre os motivos de tal 

entendimento e as providências já tomadas para a orientação, o apoio e a 

promoção social da família (ECA, art. 136, parágrafo único).  
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Gráfico 18 - Situação escolar e laboral das crianças e adolescentes 

acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional em Teresina(PI)  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

 

Quanto à situação escolar e laboral das crianças e adolescentes 

acolhidos em Teresina (PI), o gráfico mostra que 158 estão matriculados 

na escola, mas apenas 117 frequentam, 77 estão com defasagem escola, 

56 estão fora da escola, 08 estão inseridos em cursos profissionalizantes 

e 09 em atividades laborais.  

Cabe destacar ainda, que, somente em casos excepcionais e de 

emergência, as entidades que mantenham programas de acolhimento 

poderão atender crianças e adolescentes sem pré-via determinação da 

autoridade competente, comunicando o fato, em até 24 horas, ao Juiz da 

Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. Importante 

destacar que a entidade deve ser local de acolhida e proteção, sendo 

inadequada a prática de triagem das crianças e adolescentes que deverão 

ou poderão ser atendidos pelo serviço. 
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Gráfico 19 - Crianças e adolescentes do Acolhimento Institucional 

inseridos em atividades comunitárias em Teresina (PI) – Ano 2014  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela SEMTCAS, ano 2014. 

 

 

Quando à inserção das crianças e adolescentes em atividades 

comunitárias identificou-se que significativa parcela dos acolhidos 

participam  de atividades comunitárias em Teresina.  

Enfim, conclui-se que, de modo geral, um serviço de 

acolhimento, institucional ou familiar, não é lugar ideal para nenhuma 

criança ou adolescente crescer e se desenvolver. Ele é uma medida 

excepcional e deve ser provisório na vida de qualquer pessoa. O lugar 

ideal é a família, seja ela a biológica ou a adotiva. 
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Considerando o exposto, destaca-se como necessário o(a): 

• Adequação do Serviço de Acolhimento Institucional às diretrizes do 

SUAS (espaços, nº de acolhidos, equipamentos, recursos humanos, 

fluxo de serviços, etc.), promovendo-se o reordenamento do serviço 

em Teresina(PI); 

• As medidas devem ser no sentido de verificar a possibilidade de 

encontrar um grupo de pertencimento, na família de origem ou não,  

antes e depois do acolhimento institucional e/ou familiar, visando 

proteger o direito das crianças e adolescentes à convivência familiar 

e comunitária. 

• As unidades de acolhimento familiar precisam ser um ambientes 

compatíveis com o serviço, no qual as crianças e adolescentes 

tenham atividades que proporcionem aconchego e 

desenvolvimento, com planos de trabalho individualizado conforme 

as diretrizes estabelecidas do SUAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: perspectivas e 

desafios para a efetivação do direito à convivênica familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes emTeresina 
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Em que pese os avanços no âmbito das políticas públicas 

voltadas para  crianças e adolescentes, nas áreas de saúde e de 

educação, a realidade brasileira ainda mostra a presença de crianças e 

adolescentes expostos à violência e à marginalização.  

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, houve uma redução 

do número de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de 

internação, semiliberdade e internação provisória. Em Teresina, o número 

de adolescentes nos referidos regimes ainda supera o que cumprem as 

medidas socioeducativas em meio aberto.   

 

Gráfico 20 - Número de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas (LA e PSC) em Teresina(PI) - Período 2013-2014 

 

Fonte: Relatório dos CREAS de Teresina, 2013/ 2014, apud França, 2015, p. 170. 

 

Atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas em Teresina(PI) 
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Os Centros de Referência Especializados da Assistência Social 

realizam o acompanhamento de medidas socioeducativas em meio aberto 

em Teresina, visando realizar orientação e acompanhamento a 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), conforme 

as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE). 

De acordo com as orientações do órgão gestor, o adolescente 

encaminhado ao CREAS passa por uma escuta qualificada da equipe 

técnica (psicólogo, assistente social e advogado), sendo elaborado o 

Plano Individual de Atendimento (PIA), visando o conhecimento dos dados 

pessoais do adolescente, relativos à documentação civil e à situação 

jurídica do atendimento, além da coleta de informações relativas a saúde e 

escolarização, profissionalização, trabalho e composição do núcleo 

familiar do adolescente (TERESINA, 2008). 

 

Gráfico 21 - Número de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio fechado em novembro de 2014 em Teresina (PI)  

 

Fonte: Dados informados pela SASC, ano 2014. 

 

 

Em relação à análise do atendimento socioeducativo a adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado, no Estado 
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do Piauí, a execução das políticas de proteção e promoção de crianças e 

adolescentes, é realizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

(SASC) desde 2003 por meio das seguintes unidades: Centro Educacional 

Masculino (CEM), Centro Educacional de Internação Provisória (CEIP), 

Semiliberdade, Complexo em Defesa da Cidadania, Centro Educacional 

Feminino (CEF).  
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Do exposto, destaca-se que: 

 

• A violência sexual tem recebido tratamento específico em meio às 

diversas situações de violência que atingem crianças e 

adolescentes, no entanto, a prevenção, a identificação e o 

enfrentamento de sua incidência e implicações ainda demandam 

muito investimento do poder público e da sociedade civil. 

 

• Apesar de uma política nacional antidrogas ter sido aprovada em 

2005 pelo Conselho Nacional Antidroga, as ações de prevenção, 

comunicação, produção de conhecimento, tratamento e combate ao 

tráfico e uso de drogas são insuficientes, prevalecendo ações 

isoladas no campo da saúde, assistência social e da segurança, que 

não tem dado conta das demandas que se apresentam. 

 

• Embora o Serviço de Acolhimento Institucional formalmente seja 

previsto para ser executado por meio de acolhimento em diferentes 

tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO: perspectivas e desafios para 

a ressocialização e adequação ao SINASE em Teresina(PI) 
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proteção integral, esse acolhimento não tem atendido à 

característica de provisoriedade, apresentando significativos 

problemas, entraves e dissonâncias no que se refere ao acesso, 

atendimento, convívio, sobretudo, no que se refere ao retorno à 

família de origem ou colocação em família substituta.  

 

• Apesar da Convenção Internacional sobre Direitos humanos da 

Criança (1989), ratificada pelo Brasil em 1990, e da criação do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a 

implementação da política de atendimento aos adolescentes em 

conflito com a lei precisa ser qualificada de forma a superar os 

gargalos que ora se apresentam: a fragilidade do atendimento, a 

reincidência, o descumprimento dos prazos na internação 

provisória, o acautelamento irregular, dentre outros problemas. 

 

• O ECA garante ao cidadão criança e adolescente o direito de se 

expressar e opinar, bem como de participar diretamente das 

decisões importantes de sua comunidade, cidade, estado e país. no 

entanto, precisamos em âmbito local criar e fortalecer os espaços 

de participação de crianças e adolescentes. 

 

• Para garantir a qualidade e efetividade das ações e atenções à 

criança e ao adolescente com direitos violados, é fundamental o 

planejamento, a operacionalização e a  avaliação das ações de 

forma mais integrada, visando diagnosticar as incidências, 

infringências e complexidade das situações de violação de direitos, 

bem como favorecer o acesso aos órgãos e instituições 

responsáveis pela promoção, defesa e controle desses direitos. 
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• É importante buscar reduzir as matérias discriminatórias e 

violadoras dos direitos humanos da criança e do adolescente nos 

meios de comunicação. 
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 Diretrizes, Objetivos e 

Resultados Programáticos 
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                       3 DIRETRIZES 

 

O Plano Decenal dos Direitos humanos de Crianças e Adolescentes 

de Teresina reitera as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional para a 

mudança no paradigma do atendimento à criança e ao adolescente e 

efetivação de seus direitos humanos. 

 

 

• Sujeitos de direitos humanos 

 

 

O reconhecimento das crianças e dos adolescentes como 

sujeitos de direitos humanos significa compreendê-los como sujeitos que 

tem o direito de terem as condições necessárias a uma vida digna e de 

qualidade.  

 

• Proteção Integral  

 

A proteção integral compreende o respeito ao rol de direitos 

humanos constitucionalmente assegurados aos segmentos infanto-juvenis 

e suas famílias, considerando a sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento.  

Tendo em vista a proteção física, psíquica e emocional de 

crianças e adolescentes, a proteção integral apóia-se na Declaração da 

ONU que prevê que “a criança, por motivo da sua falta de maturidade 

física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidados 

especiais, nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes 

como depois do nascimento”.  

Na legislação brasileira os referidos direitos humanos são 

regulamentados no art. 4º do ECA, que define como conteúdo básico a 
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necessidade de desenvolvimento das potencialidades de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, cuja atuação pública ou privada 

deve somar esforços no sentido da sua efetivação (RIZZINI, 2003). 

 

 

• Centralidade da família  

 

 

A família tem se configurado como mediadora das relações 

entre os sujeitos, a coletividade e as formas de atuação comunitária 

(CARVALHO, 2002; SARTI, 2010). Nesse, sentido, a centralidade da 

família no âmbito das políticas públicas se constitui em importante 

mecanismo para a efetiva garantia dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes, devendo o Estado executar um conjunto de políticas 

públicas para a sua emancipação e empoderamento. 

Desse modo, o Estado deve ofertar serviços de qualidade 

visando a prevenção, bem como o enfrentamento das situações de 

violação de direitos humanos, no sentido do fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários.  

 

 

• Respeito à diversidade e à autonomia 

 

A atenção às famílias precisa reger-se pelo respeito à 

diversidade dos diversos modelos familiares, às diferenças étnico-raciais e 

socioculturais bem como à equidade de gênero, sendo que a defesa da 

cidadania precisa ter um caráter de universalidade e de integralidade. 

Nesse sentido, o Estado deve dedicar atenção especial e 

assegurar que crianças e adolescentes de comunidades e povos 

tradicionais, como as comunidades remanescentes de quilombos e os 

povos indígenas, recebam apoio e atendimento culturalmente 
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fundamentados, e que os profissionais e operadores do direito estejam 

devidamente preparados para lidar com as suas peculiaridades. 

Desse modo, as ações aqui postas precisam pautar, sobretudo, 

pela não discriminação e considerar a diversidade sexual e de gênero. 

 

 

• Excepcionalidade e provisoriedade do acolhimento institucional  

 

O afastamento da criança e do adolescente de seu convívio familiar, 

deve pautar-se pelos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade.  

É importante destacar, que em conformidade com o artigo 23 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a situação de pobreza não constitui 

motivo suficiente para a institucionalização da criança e do adolescente. 

Nesse sentido, faz-se necessário o reordenamento dos programas 

de acolhimento institucional  de acordo com o ECA e a Lei nº 12.010, de 

2009. 

Reordenar o atendimento significa reorientar as redes públicas e 

privadas, que ofertam ações de abrigamento, para se adequarem aos 

referidos paradigmas, tendo como foco a convivência familiar e 

comunitária.  

Em conformidade com as resoluções e orientações do CONANDA e 

do SUAS, o reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional 

requer ações como:  1) mudança na sistemática de financiamento das 

entidades de abrigo, eliminando-se formas que incentivem a manutenção 

desnecessária das crianças e adolescentes nas instituições – como o 

financiamento por criança e adolescente atendido – e incluindo-se 

recursos para o trabalho com a reintegração à família de origem; 2) 

qualificação dos profissionais que trabalham nos programas de 

Acolhimento Institucional; 3) estabelecimento de indicadores qualitativos e 

quantitativos de avaliação dos programas; 4) desenvolvimento ou 

incorporação de metodologias para o trabalho com famílias; 5) ênfase na 
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prevenção do abandono e na potencialização das competências da 

família, baseados no reconhecimento da autonomia e dos recursos da 

mesma para cuidar e educar seus filhos; 6) adequação do espaço físico e 

do número de crianças e adolescentes atendidos em cada unidade, de 

forma a garantir o atendimento individualizado e em pequenos grupos;  

7) adequação do espaço físico às normas de acessibilidade; e 8) 

articulação das entidades de programas de abrigo com a rede de serviços, 

considerando todo o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 

Adolescentes . 

No processo de reordenamento dos serviços de acolhimento 

institucional, em estreita articulação com a rede se serviços, deverão ser 

buscados os seguintes objetivos: 1) prevenção à ruptura de vínculos, por 

meio do trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou 

com vínculos fragilizados; 2) fortalecimento dos vínculos, apoio e 

acompanhamento necessário às famílias das crianças e dos adolescentes 

abrigados para a mudança de práticas de violação e para a reconstrução 

das relações familiares; 3) acompanhamento das famílias das crianças e 

adolescentes, durante a fase de adaptação, no processo de reintegração 

familiar; 4) articulação permanente entre os serviços de Acolhimento 

Institucional e a Justiça da Infância e da Juventude, para o 

acompanhamento adequado de cada caso, evitando-se o prolongamento 

desnecessário da permanência da criança e do adolescente na instituição; 

e 5) excepcionalmente, nos casos de encaminhamento para adoção pela 

autoridade judiciária, intervenção qualificada para a aproximação gradativa 

e a preparação prévia da criança, do adolescente e dos pretendentes, 

bem como acompanhamento no período de adaptação. 

 

• Melhor interesse da criança e do adolescente 

 

A concessão de guarda, de tutela e de adoção de acordo com o 

ECA constituem-se em medidas de proteção que visa garantir o direito 
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fundamental das crianças e adolescentes à convivência familiar e 

comunitária.  

Diante da impossibilidade de convívio com a família de origem, a 

criança excepcionalmente deve ser colocada em família substituta, por 

meio da tutela, guarda ou da adoção, a partir de um estudo minucioso da 

situação e a garantia das condições necessárias ao exercício de seus 

direitos. 

 

• Enfrentamento das violações de direitos humanos  

 

Em que pese o avanço das legislações vigentes de proteção à 

criança e ao adolescente, os direitos humanos ainda tem sido afrontados, 

diante das violências (MICHAUD, 1989), negligências, trabalho infantil, 

maus tratos, dentre outros. 

O presente plano orienta-se no sentido da erradicação do 

trabalho infantil  enfrentamento do abuso e exploração sexual e tráfico de 

pessoas, bem como de todas as formas de violações de direitos humanos 

e violências contra crianças e adolescentes. 

 

 

 

• Aperfeiçoamento do atendimento socioeducativo  

 

Considerando a necessidade da construção de paradigmas e de 

parâmetros no sentido da qualificação e da efetivação do SINASE, o 

presente Plano pauta-se pela implementação do conjunto de ações que 

possam promover a garantia dos direitos humanos constitucionalmente 

assegurados, por meio de uma efetiva articulação das políticas públicas e 

da qualificação do atendimento socioeducativo, seja no cumprimento das 

medidas socioeducativas em meio aberto ou em meio fechado. 
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• Controle social das políticas públicas 

 

O presente Plano pauta-se pelas normativas no âmbito 

constitucional e infraconstitucional, compreendendo, dentre outras, a 

Constituição Federal, o ECA, a LOAS, a LDB, sendo que o controle social 

das políticas públicas, deve ser exercido por meio da participação popular, 

com caráter democrático e descentralizado, em cada esfera do governo. 

 

 

• Fortalecimento das estruturas do Sistema de Garantia de 

Direitos  

 

 

Para a consolidação da Doutrina da Proteção Integral 

preconizada pela Constituição Federal de 1988 e pelo ECA, o presente 

Plano pauta-se pela necessidade de estruturação de um sistema que seja 

capaz de organizar a promoção, a proteção, a defesa e a garantia dos 

direitos humanos das crianças e dos adolescentes, a partir da efetivação 

das atribuições e funções dos órgãos que compõem o Sistema de 

Garantia de Direitos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

 

1. Ampliar, articular e integrar as políticas, programas, projetos, serviços e 

ações de proteção, garantia e defesa dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes no município de Teresina; 
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2. Disseminar uma cultura de promoção, defesa e garantia dos direitos 

humanos de criança e do adolescente;  

3. Promover a articulação entre ao Sistema de Garantia de Direito Municipal 

e rede de serviço socioassistencial e agilizar o atendimento de qualidade a 

crianças e adolescentes;  

4. Assegurar a utilização do Acolhimento Institucional como medida de 

caráter excepcional e provisório, adequadas ao estabelecido no ECA; 

5. Favorecer a instituição de Programas com base na lei 12.010/09, que 

contemplem as orientações legais para adoção nacional e, 

excepcionalmente, a adoção internacional, visando estimular, no 

município, as adoções de crianças e adolescentes que, por circunstâncias 

diversas tem sido preteridos pelos adotantes e acolhimento familiar.  

6. Proporcionar, por meio de apoio psicossocial adequado, a manutenção da 

criança ou adolescente em seu ambiente familiar e comunitário, 

considerando os recursos e potencialidades da família natural, da família 

extensa e da rede social de apoio; 

7. Erradicar o trabalho infantil, enfrentar o abuso e a exploração sexual, o 

tráfico de pessoas e as diversas formas de violência, negligência e maus 

tratos a crianças e adolescentes; 

8. Favorecer o aprimoramento do atendimento socioeducativo aos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto e fechado. 

9. Assegurar estratégias e ações que favoreçam os mecanismos de controle 

social e a mobilização social e participação de crianças e adolescentes na 

perspectiva da implementação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes; 
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RESULTADOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

Os direitos humanos fundamentais assegurados na Carta 

Constitucional e na legislação infraconstitucional garantem a todas as 

crianças e adolescentes, primazia na elaboração de políticas públicas em 

diferentes setores. 

Essa articulação e intersetorialidade entre as políticas é condição 

primordial  para que a família, a comunidade, e a sociedade em geral e o 

poder público assegurem a efetivação dos direitos humanos descritos nos 

artigos 227 da Constituição Federal e 4º do ECA. O fortalecimento, a 

efetivação e a consolidação desses direitos humanos passam 

necessariamente pela concretização de políticas, programas, projetos, 

serviços e ações intersetoriais que assegurem aquilo que antes se 

constituía em expectativa de direito. 

O Plano Decenal dos Direitos de Crianças e Adolescentes de 

Teresina, contemplando os cinco direitos humanos fundamentais, 

pretende, visa  com sua execução, efetivar os direitos humanos 

fundamentais, alcançando resultados programáticos contidos no plano de 

ação a seguir. 
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Plano de Ação 
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PLANO DE AÇÃO 

 
Este plano contempla propostas operacionais organizadas em cinco eixos 

estratégicos articuladas entre si: 

 

1) Promoção dos Direitos humanos: contém ações com ênfase na garantia 

dos direitos humanos à vida, alimentação, segurança, educação, saúde, 

habitação, esporte e lazer, dentre outros. Neste eixo são elencados os 

dados sobre a rede de atendimento, como sua articulação e integração, a 

sistematização de trabalho com famílias, a conscientização e o 

fortalecimento de vínculos familiares, implantação e ampliação de serviços e 

programas destinados a garantia dos direitos humanos; prevê também as 

ações de erradicação do trabalho infantil, enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes e o atendimento socioeducativo de 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

2) Proteção e Defesa dos Direitos humanos: está voltado para a 

universalização, em igualdade de condições, do acesso de crianças e 

adolescentes aos sistemas de justiça e segurança pública para a efetivação 

dos seus direitos humanos. 

 

3) Participação de crianças e adolescentes: fomento de estratégias e 

mecanismos que facilitem a participação organizada e a expressão livre de 

crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, 

considerando sua condição peculiar de desenvolvimento, pessoas com 

deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-

racial, religiosa, geracional, territorial, nacionalidade e opção política. 

 

4) Controle social da efetivação de direitos humanos: prevê o 

fortalecimento de espaços democráticos de participação e controle social, 

priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente e 

assegurando seu caráter paritário, deliberativo, controlador e a natureza 

vinculante de suas decisões. 
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5) Gestão da política municipal dos direitos da criança e do adolescente: 

fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política Municipal dos 

Direitos humanos de Crianças e Adolescentes fundamentadas nos princípios 

da indivisibilidade dos direitos humanos, descentralização, intersetorialidade, 

participação, continuidade e co-responsabilidade. 

 

 

 

O plano a seguir tem como base o Plano Decenal Nacional de Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes definido pelo CONANDA em 2010 

(BRASIL, 2010) e as deliberações em âmbito local a partir de plenárias 

descentralizadas realizadas com a população de Teresina nas zonas norte, sul, 

leste e sudeste. 
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PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE TERESINA - PERÍODO 2015-2025 
 
EIXO 1: PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORAMENTO 

INDICADORES  PRAZO DE 
EXECUÇÃO  

RESPONSÁVEL 
(IS) 

1. Produzir e distribuir 
material educativo a 100% das 
crianças e adolescentes da rede 
pública de ensino fundamental e 
a 100% das famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família e das 
atendidas pela ESF. 

- Articulação dos setores responsáveis para operacionalização dos 
direitos humanos da criança e do adolescente; 
- Produção de cartilhas de conteúdos lúdicos e informes sobre os 
direitos humanos da criança e do adolescente; 
- Elaboração de folders com temas relacionados a DST/AIDS, 
gravidez, na adolescência,  mortes de adolescentes por causas 
externas, violências, acidentes, dentre outros; 
- Distribuição do material educativo pelas unidades de ensino da 
rede pública, unidades socioeducativas, unidades básica de saúde 
em parceria com o CMDCAT; 
- Mobilização e articulação da rede de serviços públicos e do 
Sistema de Garantia de Direitos. 

%º de materiais 
educativos distribuídos; 
 
% de pessoas e serviços 
mobilizados. 

2015-2025 SEMTCAS / 
FMS / SEMEC / 

SEMDEC/ 
SEMCOM 
CMDCAT / 
Conselho 
Tutelar 
SEMEST 

FWF 
SEMJUV 
CMPM 

Fundação 
Cultural 

Monsenhor 
Chaves 

2. Reduzir em 50% as 
matérias discriminatórias e 
violadoras dos direitos humanos 
da criança e do adolescente nos 
meios de comunicação. 

- Encontros sistemáticos com profissionais da área de 
comunicação, para discussão de temáticas e questões relacionadas 
às violações de direitos de crianças e adolescentes 
- sensibilização de profissionais da imprensa acerca dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, visando reduzir as matérias 
discriminatórias e violadoras de seus direitos nos meios de 
comunicação;  
- Realização de Fórum envolvendo os meios de comunicação, 
políticas públicas, entidades e os órgãos do Sistema de Garantia de 
Direito, visando a proteção aos direitos humanos de crianças e 
adolescentes; 
- Envolvimento da categoria jornalística no sentido de sua 
participação nas conferencias municipais. 

Nº de encontros e fóruns 
realizados;  
 
Nº de veículos de 
comunicação 
sensibilizados; 
 
Nº de profissionais dos 
meios de comunicação 
envolvidos nas 
conferências municipais. 
 
% de redução das matérias 

 
 
 

2015-2025  

SEMTCAS 
CRDH 

SEMCOM 
Câmara 

Municipal 
Conselho 
Tutelar 

Órgãos de 
Garantia de 

Direitos 
CMDCAT  

Associação de 
rádio e TV 
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discriminatórios de 
crianças e adolescentes 
nos meios de 
comunicação. 
 

FWF 
SEMJUV 
CMPM 

Fundação 
Cultural 

Monsenhor 
Chaves 

3. Ampliar, qualificar e 
estruturar a oferta de ações 
para famílias com foco em 
práticas educativas e de 
cuidados de crianças e 
adolescentes na perspectiva dos 
direitos humanos. 

- Encontros sistemáticos para diálogo com representantes do 
poder público e da sociedade civil, para discussão da temática dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes; 
- Fomento da prática de ações educativas de cunho lúdico e 
cultural nas unidades das políticas de educação, assistência social 
e saúde; 
- Organização de atividades lúdicas na distribuição de material 
educativo; 
- Fortalecimento e ampliação dos grupos com famílias nos 
territórios, visando desenvolver ações educativas e de cuidados a 
crianças e adolescentes na perspectiva dos direitos humanos, 
considerando sua condição peculiar de desenvolvimento, pessoas 
com deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, 
cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, 
nacionalidade e opção política. 

Nº de encontros 
realizados; 
Nº de projetos 
desenvolvidos; 
Nº de serviços 
estruturados; 
Nº de materiais educativos 
distribuídos; 
Nº de famílias atendidas 
por meio de grupos. 

2015-2025 SEMTCAS 
FMS 

CMDCAT  
SEMEL 

Conselho 
Tutelar 
SEMEST 

FWF 
SEMJUV 
CMPM 

Fundação 
Cultural 

Monsenhor 
Chaves 

4. Fazer com que a 
temática da sustentabilidade 
socioambiental seja trabalhada 
enquanto tema transversal na 
educação básica e, articular-se 
com os órgãos e instituições 
competentes, para isso também 
ocorra no ensino superior e nos 
programas de formação 
profissional, como uma das 
dimensões dos direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes. 

- Produção de cartilhas educativas sobre educação ambiental; 
- Desenvolvimento de ações no sentido de assegurar que a 
temática da sustentabilidade ambiental seja trabalhada como 
tema transversal na educação básica, por meio de projetos, 
concurso de redação, gincanas e debates; 
- Articulação com as instituições de ensino superior no sentido da 
inclusão da temática da sustentabilidade socioambiental em 
atividades e projetos dos cursos ofertados; 
- Capacitação do corpo técnico e administrativo das escolas no que 
diz respeito à sustentabilidade socioambiental; 
- Disponibilização de equipamentos de coleta seletiva de lixo nas 
escolas. 

Nº de gestores 
sensibilizados; 
 
Nº de projetos 
desenvolvidos; 
 
Nº de profissionais 
capacitados; 
 
Nº de escolas com coleta 
seletiva de lixo; 
 
Nº de materiais educativos 
elaborados e distribuídos. 

2015-2025 SEMAM 
SEMEC 

CMDCAT  
Conselho 
Municipal 

de Educação 
CMPM 

SEMJUV 

5. Assegurar que em 100% - Estudo dos direitos humanos de crianças e adolescentes na Nº de escolas com ensino 2015-2025 SEMEC 
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das escolas de educação básica 
ocorra, por meio de diversas 
estratégias, o estudo dos 
conteúdos dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes, 
enquanto tema transversal, 
presente nos currículos e 
Parâmetros Nacionais da 
Educação. 

educação básica; 
- Desenvolvimento de projetos culturais envolvendo a temática 
dos direitos humanos de crianças e adolescentes nas escolas de 
educação básica, visando a construção de uma cultura de respeito 
aos direitos humanos.  

dos direitos humanos `de 
crianças e adolescentes; 
 
Nº de materiais educativos 
produzidos; 
 
Nº de projetos culturais 
desenvolvidos. 
 

Conselho 
Municipal de 

Educação 
CMDCAT 

6. Articular 60% das 
instituições do ensino superior 
no sentido destas assegurarem a 
inclusão da temática dos 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes nos planos de 
ensino dos cursos das áreas de 
ciências humanas, jurídicas e da 
saúde. 

- Articulação com Instituições de ensino superior visando a 
Inserção dos conteúdos dos direitos humanos nos planos de 
ensino dos cursos das áreas de ciências humanas, jurídicas e da 
saúde, bem como nos cursos de licenciatura; 
- Incentivo, por meio de convênios e parcerias, à prática de 
laboratório, com alunos dos cursos das áreas das ciências 
humanas, jurídicas e de saúde, visando oportunizar a vivência dos 
direitos humanos em unidades de atendimento de crianças e 
adolescentes. 

Nº de IES com ensino dos 
direitos humanos de 
crianças e adolescentes; 
 
Nº de práticas 
fomentadas. 

2015-2025 CMDCAT 
SEMJUV 
CMPM 

 

7. Reduzir pela metade a 
desnutrição crônica em crianças 
menores de 5 anos de idade, 
bem como reduzir a níveis 
abaixo de 5% o excesso de peso 
em criança e adolescentes. 

- Estimulo à criação de programas de geração de emprego e renda 
para as famílias em situação de vulnerabilidade social; 
- Fortalecimento das ações de combate a insegurança alimentar; 
- Fortalecimento do trabalho com hortas comunitárias e incentivo 
à agricultura familiar; 
- Prevenção e acompanhamento das situações de desnutrição, 
sobrepeso e obesidade visando reduzir os casos de incidência. 

% de redução dos casos de 
desnutrição, sobrepeso e 
obesidade. 

2015-2025 SEMTCAS/ FMS 
SDU’s/ SDR/ 

SEMEC  

8. Ampliar para 80% a 
cobertura na atenção primária 
com serviço de qualidade para 
crianças a adolescentes. 

- Ampliação da cobertura na atenção primária com serviço de 
qualidade para crianças e adolescentes, com cobertura integral na 
zona rural; 
- Realização de oficinas, roda de conversas e debates nos serviços 
de convivência, no ambiente escolar e nas unidades básicas de 
saúde, envolvendo a temática da educação em saúde. 
 

% de cobertura na atenção 
primária; 
 
Nº de crianças e 
adolescentes atendidas; 
 
. 

2015-2025 FMS  
Secretaria de 

Saúde 
  

9. Ofertar exames, 
diagnósticos de triagem 
neonatal e tratamento 

- Ampliação da infraestrutura e materiais necessários à realização 
de exames, diagnósticos de triagem neonatal e tratamento 
adequado aos recém nascidos, com a qualificação dos profissionais 

Nível de ampliação da 
estrutura de serviços; 
 

2015-2025 FMS  
Fundação 

Hospitalar de 
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adequado para 100% 
dos recém nascidos, 
ampliando para 60% a 
prevalência de 
aleitamento materno 
exclusivo em crianças 
com menos de 6 meses  

que irão realizá-los;  
- Fortalecimento das ações educativas sobre o aleitamento 
materno e fortalecimento dos consultórios de aleitamento 
materno nas maternidades, com ações educativas de incentivo ao 
aleitamento materno exclusivo; 
- Desenvolver ações no sentido da ampliação da coleta nos bancos 
de leites das maternidades do município de Teresina; 
- Orientação das mães sobre o aleitamento materno através de 
rodas de conversa, palestras e oficinas, nas Unidades Básicas de 
Saúde, a orientações sobre alimentação complementar, quando 
necessário. 

Nº de ações educativas 
desenvolvidas; 
 
% de ampliação dos 
bancos de leite e de 
postos de coleta nas 
maternidades de Teresina; 
 
Nº de mães orientadas 
sobre aleitamento 
materno. 

Teresina 

10. Reduzir a Taxa de 
Mortalidade Materna para 
35/100.000 mil nascidos vivos 
com especial atenção para as 
gestantes adolescentes 

- Orientações sobre gravidez e pré natal com a participação da 
família e acompanhamento do profissional de saúde; 
- Qualificação do atendimento às gestantes nos postos de saúde e 
Unidades Básicas de Saúde. 
 

Nº de gestantes com pré 
natal realizados; 
 
Nº de postos de saúde 
qualificados para o 
atendimento a gestantes; 

2015-2025 
 
 

FMS 
Secretaria de 

Saúde 
FHT 

 

11. Ofertar ações de 
promoção da saúde e atenção 
integral à saúde sexual e 
reprodutiva em 100% dos 
serviços da atenção primária 
de saúde. 

- Fortalecimento das organizações da sociedade civil que 
trabalham com ações de promoção e atenção à saúde sexual e 
reprodutiva de crianças e adolescentes; 
 - Intensificação das ações preventivas, com a inclusão de 
conteúdos sobre “educação sexual” nas escolas; 
- Parceria entre família, escola e unidades de saúde no processo de 
prevenção da gravidez na adolescência; 
- Divulgação da caderneta de saúde; 
- Implementação e fortalecimento dos programas voltados para a 
atenção integral à saúde sexual e reprodutiva de crianças e 
adolescentes; 
- Fortalecimento do programa “Saúde na Escola” envolvendo 
escola, família e comunidade articulando ações com a equipe de 
saúde da família; 
- Desenvolvimento de ações no sentido de assegurar que os 
hospitais com serviços de urgência ofertem o Serviço de Atenção 
às Pessoas em Situação de Violência Sexual. 
 

Nº de ONG’s fortalecidas 
 
Nº de escolas que 
desenvolvem atividades/ 
projetos com a temática 
dos direitos humanos; 
 
Nº de parcerias firmadas; 
 
Nº de serviços 
implantados 

2015-2025 
 
 

FMS 
Secretaria de 

Saúde 
FHT 

 

12. Reduzir a Taxa de 
Mortalidade Infantil (zero a um 

- Busca ativa de gestantes adolescentes, para o desenvolvimento 
de ações socioeducativas integradas; 

Nº de gestantes 
adolescentes mobilizadas 

2015-2025 FMS 
Secretaria de 
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ano) para 13/1.000 nascidos 
vivos, bem como a Taxa de 
Mortalidade na Infância (zero a 
cinco anos) para 15/1.000 
nascidos vivos/ 

- Intensificação da visita da equipe de saúde nos primeiros dias de 
vida dos recém nascidos; 
- Prevenção de doenças através da vacinação, orientações sobre 
alimentação adequada e acompanhamento médico. 
 

e inseridas em ações 
socieducativas; 
 
Nº de crianças e 
adolescentes vacinados; 

Saúde 
FHT 

 

13. Qualificar o trabalho do 
CAPSi e CAPS ad III (24 h), 
ampliando em 100% a oferta de 
ações de cuidado e tratamento 
na rede de saúde para as 
crianças e adolescentes usuários 
de álcool e drogas. 

- Ampliação e qualificação do atendimento no CAPSi e  CAPS ad III 
(24h); 
- Desenvolvimento do serviço de capacitação continuada de 
profissionais que atuam no CAPSi e CAPS ad III (24 h), visando a 
humanização do atendimento, no que se refere à identificação dos 
casos e à redução de danos relacionados a crianças e 
adolescentes; 
- Acompanhamento a crianças, adolescentes e famílias com 
incidência de uso de álcool e drogas; 
- Desenvolvimento de ações continuadas e projetos visando 
garantir o cuidado e o tratamento para crianças e adolescentes 
usuários de álcool e drogas. 

Nº de serviços ampliados e 
qualificados; 
 
Nº de profissionais 
capacitados; 
 
Nº usuários de drogas 
acompanhados; 
 
Nº de projetos 
desenvolvidos. 

2015-2025 FMS 
Fundação 
Hospitalar 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde 

SEMTCAS 

14. Ampliar em 50% a 
oferta dos serviços de atenção 
integral à saúde de crianças e 
adolescentes com deficiências 

- Ampliação da rede de atendimento a PCD’s no município, com 
oferta de atenção integral a saúde da criança com deficiência; 
- Ampliação dos serviços especializados a crianças e adolescentes 
com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Nº de serviços ofertados. 2015-2025 FMS 
Secretaria de 

Saúde 
FHT 

 

15. Garantir acesso 
universal à prevenção, ao 
tratamento e ao cuidado de 
crianças, adolescentes e jovens, 
mulheres grávidas, parturientes 
e lactantes soropositivas para 
HIV/AIDS 

- Prevenção de gravidez na adolescência, com a garantia das 
condições necessárias a um pré-natal qualificado, nos casos de 
incidência; 
- Publicização das informações e qualificação dos serviços para 
soropositivas para HIV/AIDS. 
 

Nº de gestantes que 
realizaram prénatal;  
 
Nº de materiais 
informativos distribuídos. 
 

2015-2025 FMS 
Secretaria de 

Saúde 
FHT 

 

16. Ter a demanda 
manifesta para 0 a 3 anos de 
idade incluída em creche de 
período integral, 
universalizando o atendimento 
de crianças de 04 e 05 anos na 
pré-escola. 

- Implantação de creches e pré escolas;  
- Ampliação das vagas nas creches e pré escolas já existentes 
- Capacitação continuada dos profissionais que atuam em creches 
e pré escolas. 
- Promoção de ações no sentido da extinção das barreiras físicas, 
sociais, culturais e atitudinais que dificultam o acesso, 
permanência e sucesso das crianças com deficiência à educação 
infantil. 

Nº de creches e pré 
escolas implantadas; 
 
Nº de profissionais 
capacitados. 
 
 
 

2015-2025 SEMEC  
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17. Ter crianças e 
adolescentes no ensino 
fundamental sem distorção da 
idade-série superior a um ano. 

- Aumento da oferta de vagas nas escolas de ensino fundamental; 
- Ampliação e adequação do ensino de tempo integral;.  
- Focalização das ações da política de educação nas metas de cada 
nível de ensino com a redução da distorção idade/ série; 
- Ações educativas e acompanhamento das famílias com devida 
orientação sobre a importância da inclusão escolar. 
- Promoção de ações no sentido da extinção das barreiras físicas, 
sociais, culturais e atitudinais que dificultam o acesso, 
permanência e sucesso de crianças e adolescentes com deficiência 
ao educação fundamental. 
 

Nº de escolas com 
educação em tempo 
integral; 
 
% de redução da distorção 
idade/série.’ 
 

2015-2025 SEMEC 

18.  Erradicar o 
analfabetismo de crianças 
maiores de 08 anos e de 
adolescentes. 

- Busca ativa das crianças e adolescentes que estão fora da escola, 
através de parceria entre escolas, Unidades Básicas de Saúde, 
CRAS, CREAS, dentre outros órgãos e instituições do poder público  
da sociedade civil organizada; 
- Garantia do acesso da criança a educação infantil, com o 
estabelecimento de metas para cada nível educacional, visando a 
alfabetização na idade certa; 
- Qualificação da educação infantil e do ensino fundamental, com 
oferta de estrutura física, recursos humanos, alimentação escolar 
e materiais didáticos necessários a uma educação de qualidade e 
inclusiva, com acessibilidade e condições de atendimento, 
inclusive às crianças e adolescentes com deficiência. 

Nº de crianças com acesso 
a educação infantil; 
 
Nº de crianças e 
adolescentes mobilizados; 
 
Nº crianças alfabetizadas 
na idade certa. 
 
 
 

2015-2025 SEMEC 
SEMTCAS 

FMS 
 

19. Alcançar os parâmetros 
estabelecidos pelo IDEB, de 6,0 
anos iniciais do ensino 
fundamental, de 5,5 nos anos 
finais do ensino fundamental e 
5,2 no ensino médio. 

- Qualificação dos serviços da rede de educação no tocante a 
recursos humanos, equipamentos, alimentação escolar, materiais 
didáticos e de expediente, visando a qualificação do processo 
ensino aprendizagem. 
 
 

Nº de escolas qualificadas; 
 
Índice obtido junto ao 
IDEB.  

2015-2016 SEMEC 

20. Articular junto aos 
órgãos responsáveis, a 
implantação de novas escolas e 
a expansão da oferta de vagas 
em 50% das escolas com 
educação profissional de nível 
técnico e de ensino médio 

- Articulação junto aos órgãos responsáveis no sentido da 
implantação de escolas de ensino técnico e de ensino médio 
integrado, bem como no sentido da ampliação do número de 
vagas nas unidades já existentes. 
 

Nº de órgãos articulados; 
 
Nº de vagas ofertadas. 

2015-2025 SEMEC 
Conselho 

Municipal de 
Educação 
Câmara 

Municipal 
SEMJUV 
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EIXO 2: PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 
 

METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORAMENTO 

INDICADORES  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEL(IS) 

1. Implantar o SIPIA em 
100 % dos Conselhos 
Tutelares e dotá-los das 
condições necessárias de 
funcionamento de acordo 
com os parâmetros 
estabelecidos pelo 
CONANDA, tendo o SIPIA CT 
interligado a 100% das 
delegacias.  

- Implantação do SIPIA, assegurando a formação continuada dos 
Recursos Humanos para manuseio do sistema de acordo com os 
parâmetros estabelecido pelo CONANDA  
- Equipagem dos Conselhos Tutelares (CT) com computadores e 
internet; 
- Ampliação/ qualificação dos recursos humanos; 
- Articulação junto ao órgão competente, no sentido da integração das 
delegacias aos Conselhos Tutelares, com fluxo de informações e dados 
relativos a crianças e adolescentes.  

SIPIA implantado; 
 
Nº de conselheiros capacitados; 
 
 Nº de Conselhos Tutelares 
equipados; 
 

 
2015-2016 

SEMTCAS 
Conselhos 
Tutelares 

2. Ter 100% dos serviços 
de acolhimento de crianças 
e adolescentes adequados 
aos parâmetros da 

- Desenvolvimento das ações do plano de convivência familiar e 
comunitária, conforme diretrizes nacionais e locais, visando a garantia 
da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes; 
- Adequação dos serviços de acolhimento institucional para crianças e 

Nº de unidades de acolhimento 
institucional com serviços 
adequados ao SUAS. 

2015-2016 SEMTCAS 
Unidades com 

serviço de 
acolhimento 

integrado. CMPM 

21. Viabilizar a ampliação 
em 50%, da oferta de vagas a 
adolescentes maiores de 14 
anos em programas de 
formação de atletas de acordo 
com a legislação vigente. 

- Implantação e/ou implementação de programas de formação de 
atletas, visando atender a adolescentes, em conformidade com a 
legislação vigente; 
. 
 

Nº de programas criados e 
qualificados; 
 

2015-2025 SEMEL 
 

22. Implantar programas de 
arte, cultura, esporte, lazer e 
desporto. 

- Construção de quadras de esportes nas comunidades e 
revitalização das já existentes; 
- Buscar parcerias com organizações da sociedade civil para o 
desenvolvimento de projetos de arte, cultura, esporte, lazer e 
desporto. 
- Qualificação das academias populares nos bairros, com a 
disponibilização de instrutor com formação em Educação Física e 
com a criação de espaço de convivência para as famílias. 

Nº de quadras de esporte 
construídas e 
revitalizadas; 
 
Nº de parcerias firmadas 
com Organizações da 
sociedade civil; 
 
Nº academias populares 
qualificadas. 

2015-2025 SEMEL 
SDU’s 

SEMEC 
SEMTCAS 

FWF 
SEMJUV 
CMPM 

Fundação 
Monsenhor 

Chaves 
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legislação vigente e 
resoluções do 
CONANDA/CNAS. 

adolescentes às diretrizes do SUAS. 

3. Ter 100% das famílias 
com crianças e adolescentes 
em serviços de acolhimento 
recebendo atendimento 
especializado e 
acompanhamento 
psicossocial com vistas à 
reintegração familiar. 

- Expansão do atendimento e acompanhamento especializado as 
famílias de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento, visando 
a reintegração familiar e a convivência familiar e comunitária. 

Nº de famílias de crianças e 
adolescentes em serviços de 
acolhimento acompanhadas. 

2015-2025 SEMTCAS 
 

4. Reduzir em 80% o 
número de crianças e 
adolescentes em situação 
de rua. 

- Realização de diagnóstico das crianças e adolescentes em situação de 
rua;  
- Realização de busca ativa e campanhas no sentido da sensibilização 
das famílias para a importância do fortalecimento dos vínculos no 
processo de saída de crianças e adolescentes do espaço da rua; 
- Qualificação do atendimento e acompanhamento a famílias com 
crianças e adolescentes em situação de rua; 
- Fortalecimento das parcerias com serviços de saúde e escolas.  
- Disponibilização das áreas de lazer das escolas e de outros 
equipamentos públicos para que sejam utilizados no sentido de 
favorecer o processo de saída de crianças e adolescentes do espaço das 
ruas; 
- Fortalecimento das redes socioassistencial e intersetorial com foco na 
prevenção e no atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
rua; 
- Fortalecimento do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) 
para a cobertura ao território da cidade de Teresina, de forma a ampliar 
a identificação e processo de saída de crianças e adolescentes do 
espaço das ruas. 

Diagnóstico realizado. 
 
 
Nº de pessoas mobilizadas; 
 
Nº de pessoas atendidas. 
 
 
Nº de equipamentos públicos 
disponibilizados. 
 
 
Nº de unidades e redes 
fortalecidas. 
 
 
Nº de equipes ampliadas. 
 
 

2015-2025 SEMTCAS 
SEMEC 
SEMEL 

SEMEST 
FWF 

SEMJUV 
Fundação Cultural 

Monsenhor 
Chaves 

 

5. Reduzir em 30% o 
abuso e a exploração 
sexual, bem como a 
violência física e 
intrafamiliar de crianças e 
adolescentes 

- Trabalho com as famílias por meio de palestras e oficinas no sentido 
de orientá-las em relação à prevenção e enfrentamento da violência 
sexual de crianças e adolescentes; 
- Desenvolvimento de campanhas em prol da prevenção e 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 
- Garantia da execução das ações do plano de combate ao abuso e 
exploração sexual; 
- Desenvolvimento de trabalho psicossocial com as vítimas e agressores; 

Plano de Enfrentamento da 
violência sexual de crianças e 
adolescentes de Teresina 
executado; 
Nº de famílias orientadas; 
Nº de campanhas realizadas; 
Nº de escolas e grupos de 
convivência trabalhando a 

2015-2025 SEMTCAS 
SEMEC 

FMS 
FHT 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 
SEMEST 
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- Trabalhar as violações de direitos humanos nos grupos de convivência 
de crianças e adolescentes e suas famílias e nas atividades 
desenvolvidas pelas escolas, visando a sua prevenção e enfrentamento; 
- Capacitação dos profissionais que trabalham diretamente com 
crianças e adolescentes, para perceberem os sinais que se manifestam 
em decorrência de violência, visando a intervenção e articulação com 
políticas públicas para devidas providências. 

temática da violação dos direitos 
humanos; 
Nº de profissionais capacitados 
para a identificação e intervenção 
nos casos de violência sexual, 
física e intrafamiliar envolvendo 
crianças e adolescentes. 

FWF 
SEMJUV 
CMPM 

 

6. Fortalecer a 
articulação com os  diversos 
atores do Sistema de 
Garantia dos Direitos, para 
o atendimento a crianças e 
adolescentes em situação 
de violência. 

- Fortalecimento do fluxo de serviços com os órgãos do Sistema de 
Justiça e de Segurança Pública visando a qualificação do atendimento 
ao adolescente e sua família, tendo em vista uma maior celeridade e 
eficiência. 

Nº de criança, adolescente/ 
família atendida. 
 
 
 

2015-2025 SEMTCAS 
SEMEC 

FMS 
FHT 
FWF 

7. Erradicar a ocorrência 
de trabalho infantil  

- Inserção das crianças e adolescentes identificadas em trabalho infantil 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 
enquanto público prioritário, com o devido acompanhamento das 
famílias pelos CRAS/ CREAS; 
- Ampliação do número de escolas de tempo integral, com atendimento 
prioritário a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; 
- Execução das ações previstas no Plano de Erradicação do Trabalho 
Infantil de Teresina, bem como as que estão previstas no Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 
- Acompanhamento das famílias com crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil. 

Nº de escolas de tempo integral 
implantadas; 
 
Plano de Erradicação do Trabalho 
Infantil de Teresina executado; 
 
Nº de ações do PETI executadas; 
 
Nº de famílias acompanhadas. 

2015-2025 SEMTCAS 
SEMEC 
SEMEL 
SEDUC 
SESAPI 

Fundação Cultural 
Monsenhor 

Chaves 

8. Desenvolver ações 

voltadas para a 

proteção de crianças e 

adolescentes, tendo 

como base as 

diretrizes da 

“Educação Integral” 

- Construção de um plano estratégico único  em prol da proteção 
integral de crianças e adolescentes, com base nas diretrizes da 
“Educação Integral” envolvendo OG’s e ONG’s; 
- Fortalecimento da rede de serviços nos territórios de maior incidência 
de vulnerabilidades, riscos e violações a direitos.  
 

 
Plano construído. 

2015-2025 SEMTCAS 
SEMEC 
SEMEL 

SEMEST 
SEMEST 

FWF 
SEMJUV 
CMPM 

9. Reduzir em 50% a 
incidência de 
adolescentes em 
conflito com a lei. 

- Realização do diagnóstico com mapeamento dos bairros onde tem 
adolescentes em conflito com a lei, traçando um perfil desses 
adolescentes e dos contextos em que estão inseridos; 
- Organização e fortalecimento do Sistema Municipal de Atendimento 
Socioeducativo, conforme diretrizes do SINASE; 

Diagnóstico realizado; 
 
Nº de projetos desenvolvidos. 
 
 

2015-2025 SEMTCAS 
SEMEC 
SEMEL 

SEMEST 
FWF 
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- Fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, garantindo-se a inclusão de adolescentes em conflito com a 
lei; 
- Aprimoramento do acompanhamento socioassistencial e educativo de 
adolescentes em conflito com a lei, inserindo-os em ações que 
fortaleçam o protagonismo juvenil, evitando a ocorrência de novos atos 
infracionais; 
- Desenvolvimento de projetos voltados para adolescentes em conflito 
com a lei, visando a socialização, convívio e  integração ao mundo do 
trabalho; 
- Melhoria das escolas de tempo integral, incluindo os adolescentes em 
conflito com a lei com atividades no contraturno à escola, com a 
participação, dentre outros, em atividades de esporte, dança, música e 
teatro; 
- Capacitação dos profissionais de segurança pública e justiça que lidam 
diretamente com os adolescentes em conflito com a lei. 
- Ampliação das ações de esporte, cultura e lazer. 

Nº de adolescentes/ famílias 
acompanhadas; 
 
Nº adolescentes em conflitos 
com a lei inseridos em atividades 
no contraturno à escola; 
 
Nº de profissionais capacitados. 
 
 

SEMJUV 
CMPM 

10. Reduzir em 40% a 
taxa de mortalidade de 
crianças e adolescentes por 
acidentes de transporte e 
trânsito. 

- Inclusão da educação no transito, enquanto tema transversal da 
educação básica, nos projetos e atividades escolares, visando 
proporcionar ações efetivas, voltadas para a proteção integral de 
crianças e adolescentes; 
- aprimoramento da sinalização e fiscalização do trânsito, com 
intensificação desse trabalho nas zonas urbana e rural. 
- Realização de campanhas socioeducativas com foco especial na 
educação no trânsito, especialmente, junto às crianças, adolescentes e 
suas famílias; 
- Garantia dos padrões de qualidade do transporte escolar, visando 
proporcionar segurança e conforto às crianças e adolescentes. 

Nº de escolas com os conteúdos 
da educação no trânsito incluídos 
nos projetos e atividades 
escolares; 
 
Nº de campanhas realizadas; 
 
Nº de veículos de transporte 
escolar que atendem aos padrões 
de qualidade. 

2015-2025 STRANS 
SEMEC  

SEMCOM 
SEMJUV 
CMPM 

 

11. Reduzir em 20% a 
taxa de violência letal de 
crianças e adolescentes 

- Realização de campanhas junto às escolas, instituições e sociedade em 
geral; 
- Fortalecimento dos serviços socioassistenciais e Proteção Social Básica 
e de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 
qualificando as equipes de referência; 
- Fortalecimento de ações preventivas de saúde, educação, assistência 
social, cultura, esporte e lazer, dentre outros, visando a redução da 
violência letal contra crianças e adolescentes.  

Nº de campanhas realizadas 
 
Nº de serviços qualificados 
 
 

2015-2025 SEMTCAS,  
STRANS 

FMS 
FWF 

SEMJUV 
CMPM 

SEMEST 
SEMEL 

SEMCOM 
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SEMJUV 
CMPM 

12. Monitorar a 
tramitação de processo 
contra crianças e 
adolescentes, para que 
sejam transitados em 
julgado em até 03 anos das 
notificações. 

- Articulação das varas e juizados responsáveis no sentido do 
monitoramento da tramitação de processo contra crianças e 
adolescentes;   
- Efetivação do fluxo entre os serviços, visando favorecer o processo de 
cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, o 
acompanhamento dos CREAS e a articulação com o Sistema de Garantia 
de Direitos. 
- Articulação com os órgãos competentes no sentido da realização de 
mutirões, visando a instrução e julgamento dos processos envolvendo 
crianças e adolescentes; 
 

Nº de relatórios produzidos e 
disponibilizados; 
 
Nº de adolescentes sentenciados 
conforme prazo legal. 
 
 

2015-2025 
 

CONSELHO 
TUTELAR 
CMDCAT 

Câmara Municipal 
SEMTCAS 

 
 

 
 
 
 
EIXO 3: PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORAMENTO 

INDICADORES  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEL(IS) 

1. Assegurar a 
participação de adolescentes 
em 100% dos conselhos 
escolares. 

- Realização de campanhas com distribuição de panfletos e folderes no 
sentido da divulgação da importância da participação das crianças e 
adolescentes; 
- Desenvolvimento de projetos socioeducativos visando a participação 
cidadã de crianças e adolescentes; 
- Sensibilização dos adolescentes sobre a importância de sua 
participação ativa nos conselhos escolares; 
- Realização de encontros regionais das escolas para incentivo da 
participação dos adolescentes; 
- Formação e fortalecimento dos grêmios estudantis; 

Nº de conselhos escolares com a 
participação de crianças e 
adolescentes; 
 
Nº de folderes e panfletos 
distribuídos; 
 
Nº de encontros realizados; 
 
Nº de grêmios estudantis criados 
e em funcionamento. 

2015-2016 SEMEC 
Conselho 

Municipal de 
Educação 

2. Desenvolver 
mecanismos permanentes de 
participação de crianças e 
adolescentes no Conselho 

- Incluir como membro do CMDCAT, adolescente na categoria de 
usuário; 
- Realização de reuniões do CMDCAT com incentivo a participação dos 
adolescentes. 

Representação de adolescente no 
CMDCAT na categoria de usuário; 
 
Nº de reuniões realizadas. 

2015-2016 CMDCAT  
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Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

3. Assegurar a 
participação de crianças/ 
adolescentes nas comissões 
parlamentares da Câmara 
Municipal que tratam de 
assuntos relacionados à 
infância e à adolescência.  

- Desenvolvimento de mecanismos de participação de 
crianças/adolescentes nas comissões que tratam de questões 
relacionadas à infância e à adolescência; 

Nº de reuniões e eventos com a 
participação de crianças / 
adolescentes 

2015-2016 Câmara Municipal 
de Teresina 

4. Criar espaços 
permanentes de participação 
de crianças e adolescentes na 
discussão de temas 
relacionados a seus direitos 
humanos na rede pública de 
radiodifusão, respeitando a 
legislação vigente. 

-Divulgação dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes na 
mídia e programas de rádio difusão;  
- Participação de crianças e adolescentes em programas educativos da 
mídia falada e televisiva, informando sobre os direitos humanos e 
exercício da participação cidadã. 

Nº de campanhas realizadas; 
 
Nº de participações de 
adolescentes em programas 
educativos na mídia falada / 
televisiva. 

2015-2016 CMDCAT / 
SEMTCAS 
SEMCOM  

 
 
EIXO 4: CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 

METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORAMENTO 

INDICADORES  PRAZO DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEL(IS) 

1. Criar mecanismos de 
ação coordenada entre os 
diversos conselhos de direitos,  
setoriais e temáticos 

- Reunião trimestral com os diferentes conselhos setoriais 
para socialização dos planos, projetos e ações das 
diferentes áreas que tenham como foco a proteção, 
defesa e garantia dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes; 
- Realização de seminário anual entre os diversos 
conselhos de direitos humanos setoriais e temáticos, 
visando discutir as questões relacionadas à infância e à 
adolescência. 

Nº de reuniões 
realizadas; 
 
Nº de seminários 
realizados. 

2015-2016 CMDCAT em 
articulação com os 

Conselhos de Direitos, 
CMAS e Conselhos 

Tutelares 
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EIXO 5: GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 

METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORAMENTO 

INDICADORES  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEL(IS) 

1. Criar o Comitê Gestor 

intersetorial do Plano Decenal 

dos Direitos humanos de Crianças 

e Adolescentes 

- Realização dos procedimentos necessários à criação do 

Comitê Gestor Intersetorial, com a escolha de seus 

membros dentre profissionais e representações das 

diversas políticas públicas (educação, assistência social, 

saúde, coordenadorias, habitação, emprego e renda, etc.), 

sociedade civil, representantes de adolescentes e do 

sistema de justiça para monitoramento do presente plano 

decenal, com a definição das ações a serem monitoradas 

por cada representante. 

Conselho Gestor 

Intersetorial criado 

 

 

2015-2016 CMDCAT 

2. Ter o Plano Decenal dos 
Direitos humanos de Crianças e 
Adolescentes monitorado e 
avaliado bienalmente pelo 
CMDCAT. 

- Encaminhamento do Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes aos gestores responsáveis pela 
sua execução; 
- Monitoramento anual das instituições envolvidas, 
observando-se as metas traçadas no presente plano 
decenal; 
- Realização de encontro a cada 2 anos, com espaços 
abertos de discussão para avaliar os objetivos do presente 
plano (Ex. fóruns,  seminários e encontros intersetoriais), 
com a participação dos atores envolvidos, bem como de 
crianças, adolescentes e suas famílias. 

Monitoramento 
realizado 
 
Nº de encontros 
realizados 
 

2015-2025 CMDCAT 
Comitê Gestor 

Intersetorial 

 

3. Estabelecer pactos inter 
gestores para implementação 
integrada do Plano Decenal 

- Pactuação entre os gestores das diversas políticas públicas 
com vistas à execução das ações previstas no presente 
plano; 
- Articulação entre as diversas políticas públicas, visando a 
socialização de experiências e a publicização do processo de 
execução das ações previstas no presente plano. 
 

Nº de pactuações e 
articulações realizadas. 
 
 

2015-2016 CMDCAT 
Rep. das diversas 
políticas públicas 

 

4. Dotar a política dos 
direitos humanos de crianças e 

- Capacitação dos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCAT no que se refere à elaboração do 

Nº de ações com 
recursos garantidos. 

2015-2025 CMDCAT 
Políticas Públicas 
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adolescentes de recursos 
suficientes e constantes para a 
plena implementação das ações 
do Plano Decenal. 

orçamento público;  
- Participação do CMDCAT nos processos de dotação 
orçamentária das diversas políticas púbicas (saúde, 
educação, assistência social, emprego e renda, transporte, 
etc.), visando a garantia dos recursos para a implementação 
das ações do presente Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes; 
- Fiscalização dos recursos destinados a implementação do 
presente plano decenal no âmbito das diversas políticas 
públicas; 
- Incentivo ao desenvolvimento de projetos sociais voltados 
para crianças e adolescentes pela sociedade civil organizada 
e empresas. 
- Destinação de parte dos recursos do Fundo Municipal da 
Criança e Adolescente para a implementação das ações do 
Plano Decenal, obedecendo às diretrizes legais. 

 

5. Ter 100% dos conselheiros 

tutelares e de direitos humanos 

incluídos em programas de 

capacitação de, no mínimo, 40 

horas anuais. 

- Realização da capacitação continuada dos conselheiros 
tutelares. 
 

Nº de conselheiros 

tutelares capacitados. 

2015 – 2025 SEMTCAS 

6. Ter os indicadores da 
situação da infância e 
adolescência no município 
publicado anualmente.  

- Utilização do Sistema de Monitoramento de Programas, Ações e 
Projetos – SIMAPP, que se constitui num sistema de 
monitoramento da Prefeitura de Teresina, para controle dos 
dados em todas as políticas, facilitando a comunicação e 
alimentação das informações relativas à execução do presente 
plano; 
- Produção de materiais técnicos com publicações impressas e em 
meio eletrônico;  
- Divulgação da situação de crianças e adolescentes no município 
de Teresina, previstas no presente plano, nas conferências 
municipais; 
- Realização de SEMINÁRIO ANUAL para mostrar as metas 
atingidas; 
- Produção e publicização de RELATÓRIO BIENAL dos resultados da 
execução das ações do presente Plano Decenal. 

Nº de materiais técnicos 
elaborados e 
publicizados; 
 
Nº de seminários 
realizados; 
 
Nº de relatórios 
produzidos e 
sistematizados. 

2015-2025 CMDCAT 
Comitê Gestor 

Intersetorial 
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Monitoramento e Avaliação 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de 

Teresina(PI) tem como função primordial garantir a proteção, defesa e garantia dos 

direitos humanos da criança e do adolescente. 

Para o monitoramento e avaliação das respectivas ações deverá ser criado o 

COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL com representantes das políticas públicas 

(saúde, educação, assistência social, etc.), de representantes do SGD, de 

adolescentes, etc. sob a coordenação do CMDCAT e da Comissão Intersetorial já 

criada, que será responsável pelo monitoramento e avaliação do presente plano a 

partir das seguintes estratégias: 

 

• Utilização de um sistema único de controle de dados em todas as políticas, 

facilitando a comunicação e alimentação das informações relativas à 

execução deste Plano Decenal; 

• Elaboração de publicações escritas e eletrônicas e divulgação nas 

conferências sobre a situação de crianças e adolescentes no município de 

Teresina previstas no presente plano; 

• Realização de SEMINÁRIO ANUAL para avaliação das ações aqui previstas; 

• Produção e apresentação de RELATÓRIO BIENAL dos resultados da 

execução das ações do presente Plano Decenal, socializando assim, as 

informações periodicamente junto aos diferentes atores do Sistema de 

Garantia de Direitos e aos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente e da Assistência Social;  

• Avaliar continuamente a implementação do presente Plano, ajustando as 

condições operacionais e correção de rumos durante o processo de 

execução, permitindo a revisão deste a cada dois anos, buscando adequá-lo 

às deliberações das Conferências Nacionais dos Direitos humanos da 

Criança e do Adolescente e da Assistência Social. 

 

Para o monitoramento e avaliação do presente plano faz-se necessária a 

coleta anual de informações e dados que possibilitem o acompanhamento das 

respectivas ações.  
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