


18 de Maio é Dia Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 
Federal 9.970, de 2000. A data foi escolhida em alusão ao 
"Caso Araceli", a menina que, aos 8 anos, foi raptada, 
drogada e violentada física e sexualmente por vários dias, 
antes de ser morta, ter seu corpo desfigurado por ácido e 
abandonado em um terreno baldio em Vitória, no Espírito 
Santo, em um crime que permanece impune.



Abuso sexual é qualquer relação libidinosa ou sexual de um 
adulto ou adolescente mais velho com uma criança ou 
adolescente. Quando a vítima tem menos de 14 anos, considera-se 
violência sexual presumida, já que abaixo dessa idade a lei 
entende que ela ainda não pode consentir com a relação. 

O abuso sexual é geralmente praticado por uma pessoa com 
quem a criança ou o adolescente possui uma relação de confiança 
e que participa de seu convívio. Essa violência pode se manifestar 
dentro do ambiente doméstico ou fora dele. 

O abuso sexual pode ocorrer até mesmo sem contato físico, 
podendo se concretizar das seguintes formas: 

exibir materiais pornográficos a crianças e adolescentes; 
produzir, armazenar ou compartilhar imagens pornográficas 
onde aparecem crianças ou adolescentes; 
conversar, com tom pornográfico, seja por ligação ou 
videochamada; 
exibir-se nu ou em poses sensuais para crianças ou 
adolescentes; 
observar a criança ou adolescente nu ou em poses sexuais. 

O QUE É CONSIDERADO VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES?



A Prefeitura de Belo Horizonte está alinhada e aderiu à campanha 
nacional do Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes. 

As ações municipais seguem as recomendações dos diversos 
parceiros institucionais, como o Conselho Nacional e Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 
Horizonte (CMDCA), o Comitê Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e o Fórum de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes de Minas Gerais (FEVCAMG).

BH NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 
SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

A exploração sexual é a utilização de crianças e adolescentes 
para fins sexuais com o objetivo de obter lucro, objetos de valor 
ou outros elementos de troca. A exploração sexual ocorre de 
quatro formas: 

em contexto de prostituição, 
na pornografia, 
nas redes de tráfico, no turismo com motivação sexual. 

Nesses casos estão cometendo o crime tanto o cliente, que paga 
pelos serviços ou materiais, quanto o intermediador, que liga a 
criança ou o adolescente explorado a seu explorador.



CONSELHO TUTELAR BARREIRO
Rua Lúcio dos Santos, 425 
Barreiro de Baixo 
Telefone: (31) 3277-8925
E-mail: ct.barreiro@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR CENTRO-SUL
Rua Tupis, 149, 1º andar – Centro 
Telefone: (31) 3277-4757/9225 
E-mail: ct.centrosul@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR LESTE
Rua Casa Branca, 142 - Pompeia 
Telefone: (31) 3277-4407
E-mail: ct.leste@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR NORDESTE
Rua Bernardo Vasconcelos, 1.379
Cachoeirinha 
Telefone: (31) 3277-6122 
E-mail: ct.nordeste@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR VENDA NOVA
Rua Boa Vista, 189 - Venda Nova
Telefone: (31) 3277-5512
E-mail: ct.vendanova@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR NORTE
Rua Pastor Muryllo Cassete, 85
São Bernardo 
Telefone: (31) 3277-6655
E-mail: ct.norte@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR OESTE
Av. Barão Homem de Melo, 382
Nova Granada 
Telefax: (31) 3277-7008
E-mail: ct.oeste@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR PAMPULHA
Av. Presidente Antônio Carlos, 7.596 
São Luís 
Telefone: (31) 3277- 7970 
E-mail: ct.pampulha@pbh.gov.br

CONSELHO TUTELAR NOROESTE
Rua Peçanha, 144, 3º andar
Carlos Prates
Telefone: (31) 3277-7168 
E-mail: ct.noroeste@pbh.gov.br

O PLANTÃO CENTRALIZADO DO CONSELHO TUTELAR 
(Rua Tupis, 149, térreo - Centro) continua realizando os atendimentos  
presencialmente e pelo telefone (31) 3277-1912, das 18h às 8h, de segunda 
a sexta-feira, e 24h por dia aos finais de semana e feriados.

O Conselho Tutelar é acionado por meio de denúncias de violação de 
direitos de crianças e adolescentes, atuando, inclusive, em ações de 
prevenção da violência sexual. Em Belo Horizonte funcionam nove 
Conselhos Tutelares, um em cada Regional da cidade.

CONSELHO TUTELAR



ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS/BH, desenvolve 
serviços, programas, projetos e benefícios que atuam na prevenção 
das vulnerabilidades e riscos sociais das famílias e na atenção 
especializada às famílias e indivíduos em situação de violação 
de direitos. 

O acesso ao conjunto dessas provisões públicas ocorre por meio 
das Unidades Socioassistenciais, como os Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS). 

O município conta com 34 CRAS, presentes nos territórios que 
apresentam elevados índices de vulnerabilidades e riscos sociais 
na cidade. O CRAS é uma unidade pública da política de assistência 
social responsável por desenvolver ações que contribuam com a 
prevenção da ocorrência de situações de violação de direitos. As 
informações sobre os CRAS podem ser acessadas no Portal da 
Prefeitura de Belo Horizonte pelo link: pbh.gov.br/cras 

Também conta com 9 CREAS no município, sendo um em cada 
regional. O CREAS é uma unidade pública que oferta apoio e 
acompanhamento  especializado a famílias e indivíduos em 
situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. 
As informações sobre os CREAS podem ser acessadas no Portal 
da Prefeitura pelo link: pbh.gov.br/creas



CENTRO POP MIGUILIM

O município conta ainda com o Centro Pop Miguilim, unidade de 
referência para o atendimento de crianças e adolescentes que 
utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência 
oferecendo atividades socioeducativas, espaços de guarda de 
pertences, higiene pessoal, alimentação e provisão de 
documentação bem como, endereço institucional para utilização do 
usuário como referência.

FUNCIONAMENTO 
Segunda a sexta-feira, finais de semana e feriados, das 8h às 17h. 
Rua Varginha, 210 - Floresta



Hospitais de referência para atendimento de casos agudos de 
violência sexual ocorridos em até 72h.

Hospital Municipal Odilon Behrens
Atende vítimas de ambos os sexos 
e de qualquer idade

Hospital Júlia Kubitscheck
Atende vítimas de ambos os sexos 
e de qualquer idade

Maternidade Odete Valadares
Atende vítimas do sexo feminino 
a partir de 12 anos

Hospital das Clínicas da UFMG
Atende vítimas do sexo feminino de 
qualquer idade e do sexo masculino 
até 12 anos

R. Formiga, 50 - Lagoinha
Belo Horizonte
Tel.: (31) 3277-6198

Av. Cristiano Rezende, 2.745
Milionários - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3389-7880 / 3389-7847

Av. do Contorno, 9.494 - Prado
Belo Horizonte
Tel.: (31) 3298-6000

Av. Professor Alfredo Balena, 110
Centro - Belo Horizonte
Tel.: Geral - (31) 3307-9300  
Abuso Sexual - (31) 3307-9335
Casos de urgência atende crianças 
e adultos.

SAÚDE

Fonte:
Guia Escola: Lugar De Proteção Guia De Orientações E Encaminhamentos Belo 
Horizonte, 2019. Acesse o Guia
Guia de Atendimento .Criança e Adolescente Vítima de Violência Doméstica, Sexual e 
Outras Violências na Atenção Primária à Saúde  .Belo Horizonte, 2013

DISQUE 100
Denúncias anônimas podem ser feitas também pelo DISQUE 100, 
que funciona 24 horas – inclusive aos fins de semana e feriados. 
O denunciante recebe o número do protocolo para acompanhar o 
caso notificado.


