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PROGRAMA

DIRETRIZES GERAIS E
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO

Este guia é um documento resultante do trabalho intersetorial do Grupo Condutor de Atenção às Pessoas em
Situação de Violências do Distrito Federal. Foi elaborado com o intuito de orientar profissionais na estruturação,
implementação e manutenção DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIAS de forma a evitar a
revitimização e qualificar a atenção às vítimas.
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APRESENTAÇÃO
As DIRETRIZES GERAIS E PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO é um documento norteador das ações
de cada um dos colaboradores que atuam na Subsecretaria de Atendimento a Vítimas de Violência.
Diante da importância desse documento, é imperioso que sua construção tenha sido feita por meio
da participação coletiva.
O objetivo deste documento é propiciar a Diretores, Coordenadores, Gerentes, Chefias e qualquer
pessoa que exerça função dentro da temática, condições de compreender os serviços
desenvolvidos, bem como aperfeiçoar o gerenciamento do seu trabalho diário.
Em 2009, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS DF) iniciou a oferta
do serviço de atendimento a vítimas de violência. Nos anos seguintes houve mudanças, até que, em
2018, foi instituído o Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência (PróVítima). O Programa realiza o atendimento psicossocial de vítimas e familiares e está inserido na
Política Pública de Assistência Social.
O atendimento ofertado neste Programa requer uma atuação qualificada e responsável por parte
de todos os profissionais envolvidos nesse processo, da assistência à gestão. O desenvolvimento
desses atributos envolve a execução de um trabalho pautado, principalmente, na oferta de uma
escuta ativa, empática e emancipadora, mas também na observância das orientações contidas em
documentos que normatizam essa atuação.
Nesse sentido, a padronização dos procedimentos desenvolvidos pelos profissionais no seu
cotidiano de atuação contribui para a otimização do serviço. Pensando nisso, em julho de 2021, por
meio da Portaria SEJUS nº 519, foi instituído um Grupo de Trabalho (GT), com o objetivo de elaborar
o Protocolo de Procedimentos do Pró-Vítima, o que culminou no presente documento que busca
detalhar as atividades e fluxos de atendimento desenvolvidos em todos os núcleos do Programa, a
fim de alinhar cada vez mais as práticas e buscar efetivar e fortalecer o trabalho interdisciplinar em
cada um deles.
Esperamos que esse protocolo possa servir como um instrumento de orientação à execução do
trabalho desenvolvido pelo Programa, porém, sem limitar a autonomia técnica de cada equipe. Não
o vemos como um fim, mas como o meio de um processo que precisa ser constantemente
aprimorado.
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INTRODUÇÃO
A violência é um fenômeno social que acompanha a história da humanidade, se apresentando de
formas diferenciadas de acordo com os contextos sócio históricos e culturais, impactando na
qualidade de vida de todos os indivíduos direta ou indiretamente envolvidos. Sendo um fenômeno
muito estudado diante de suas consequências e impactos é necessário tipificar as violências, a fim
de implementar atuações específicas a cada tipo. Em relação à sua tipologia a violência é dividida
em:
PSICOLOGICA

FISICA
SEXUAL

TIPOLOGIA
DA
VIOLÊNCIA
AUTOPROVOCADA

NEGLIGÊNCIA
PATRIMONIAL
FINANCEIRA

FÍSICA : qualquer ação não acidental que gere dano físico ou enfermidade (golpes, queimaduras,
fraturas, machucados, lesões, cortes…);

PSICOLÓGICA: hostilidade verbal, insultos, depreciação, crítica e ameaças, intimidação,
isolamento, desvalorização do menor;

SEXUAL: todo ato ou jogo sexual, cujo agressor tem relação de poder com a vítima. Estimular a
vítima ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Engloba situação de exploração sexual;

NEGLIGÊNCIA: as necessidades físicas básicas (alimentação, higiene, vestimenta, proteção,
segurança, cuidados médicos) não atendidas pelo cuidador, sendo este capaz de suprir tais
necessidades.

AUTOPROVOCADA: os comportamentos suicidas e os auto abusos. No primeiro caso a tipologia
contempla suicídio, ideação suicida e tentativas de suicídio. O conceito de auto abuso nomeia as
agressões a si próprio e as automutilações.

PATRIMONIAL/ FINANCEIRA: retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens, objetos,
valores e recursos econômicos
Por suas consequências nos âmbitos sociais, econômicos e de saúde, a violência vem sendo discutida
por todos os setores que atuam no enfrentamento, prevenção e atenção direcionados ao fenômeno.
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Resultam desses movimentos inúmeras políticas para orientar e articular ações, a fim de prevenir a
violência e fornecer a atenção e cuidado necessário às vítimas, aos agressores e suas famílias. Como
mecanismo de garantia dessas políticas estão as leis de proteção, que estabelecem direitos e ações
focadas em populações vulnerabilizadas, como crianças e adolescentes, mulheres, idosos,
indígenas, negros, pessoas com deficiência e LGBTQI +, em que determinantes históricos e culturais,
ainda presentes na sociedade, motivam e banalizam atos violentos, desrespeitando os direitos
humanos desses indivíduos.
Diante da dimensão e dos impactos provocados pela violência, se fez necessário a implementação
de serviços, visando uma atenção qualificada, igualitária e respeitosa às vítimas, sendo de extrema
importância e urgência a articulação da rede para execução das ações e políticas públicas
estabelecidas em leis.
O Art. 9º do DECRETO Nº 39.557, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, que Instituiu o Programa de
Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência - PRÓ-VÍTIMA, no âmbito do Distrito Federal,
e deu outras providência ressaltou que compete à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, implantar, coordenar
e gerenciar o PRÓ-VÍTIMA.
Por tal, a fim de orientar os profissionais nas ações intersetoriais que envolve desde a
implementação, acolhimento, notificação, encaminhamento e monitoramento, o Grupo Condutor
do Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência enquanto Atenção às
Pessoas em Situação de Violências elaborou este documento, facilitando as articulações entre os
diversos setores, o que engloba ações referentes a todos os tipos de violência (psicológica, sexual,
física, patrimonial e financeira) cometidas contra a população, principalmente as mais vulneráveis
(crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros, indígenas, LGBTQI+ e pessoas com deficiência).

OBJETIVO DAS DIRETRIZES GERAIS E DO PROTOCOLO DE
ATENDIMENTO
Padronizar e normatizar as atividades desenvolvidas no Pró-Vítima, favorecendo a organização e o
ordenamento interno, assegurando assim o atendimento às vítimas de violência, buscando justiça,
combatendo a impunidade e atuando no combate a violência do Distrito Federal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Nortear a atuação da equipe do Pró-Vítima;
 Estabelecer as atribuições e limitações do serviço no âmbito do Programa;
 Definir a metodologia de atendimento aos usuários do Programa a fim de
assegurar a qualidade do serviço prestado;
 Proporcionar embasamento teórico, técnico, legal e ético, para atuação dos
profissionais do Programa.
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HISTÓRICO DO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA
A Constituição Federal Brasileira de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, trouxe uma nova
abordagem para a Assistência Social, ao incluí-la no âmbito da Seguridade Social, juntamente às
políticas de Saúde e Previdência Social (BRASIL, 1988). Ao ser regulamentada pela Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) em dezembro de 1993 (BRASIL, 1993), passou a ser uma política social
pública, se distanciando de uma prática assistencialista e começando a atuar no campo dos direitos,
da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.
A LOAS (BRASIL, 1993) define a assistência social como “direito do cidadão e dever do Estado, é Política
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”,
e traz como seus objetivos:

PROTEÇÃO SOCIAL: visa à garantia da vida, à redução de danos e à
prevenção da incidência de riscos
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL: visa a analisar territorialmente
a capacidade protetiva das famílias e nestas a ocorrência de
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos
DEFESA DE DIREITOS: visa a garantir o pleno acesso aos direitos
no conjunto das provisões socioassistenciais (BRASIL, 1993)
Para uma melhor efetivação desses objetivos, foi necessário regular e organizar melhor as ações
socioassistenciais desenvolvidas em todo o Brasil por meio da criação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), em 2004, através da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) (BRASIL, 2004).
Desde então, a proteção social do SUAS passou a se organizar em proteção social básica e proteção
social especial. A primeira se constitui no conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Já a segunda é o
conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violações de
direitos (BRASIL, 2011a). Essa organização também se faz presente na Política de Assistência Social do
Distrito Federal, criada pela lei nº 4.176, de 16 de julho de 2008 (DISTRITO FEDERAL, 2008).
Para tentar mitigar os efeitos dessas ações violentas tornou-se de suma importância o suporte
oferecido pelo Estado, para que as pessoas atingidas pela violência conseguissem acessar os seus
direitos e desenvolver estratégias de fortalecimento pessoal e social, a fim de ter subsídios para
enfrentar a situação vivenciada.
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Nesse sentido, em 2009, a então Secretaria de Justiça do Distrito Federal começou a ofertar
atendimento psicossocial a vítimas de violência. Ao longo dos anos o serviço passou por reformulações
até chegar ao formato atual, o Programa de Atendimento Multiprofissional às Vítimas de Violência
(Pró-Vítima), instituído por meio do Decreto nº 39.193, de 20 de dezembro de 2018 (DISTRITO
FEDERAL, 2018).
Atualmente o programa está vinculado à Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (SUBAV), da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS DF). O Programa atende às
vítimas e familiares dos crimes especificados no decreto. Por envolver o atendimento de pessoas em
situação de violação de direitos que não tiveram os seus vínculos familiares e/ou comunitários
rompidos, o Programa está incluído na Proteção Social de Média Complexidade do SUAS.
Consta no decreto de criação do Programa, que ele tem os seguintes objetivos:
Prestar assistência psicológica e social às vítimas dos crimes previstos;
Encaminhar as vítimas à rede de serviços socioassistenciais do Distrito Federal, bem
como a outros órgãos e instituições, sempre que houver necessidade;
Contribuir para a consolidação de uma política pública de assistência às vítimas de
violência;
Ampliar a base social do serviço de assistência às vítimas, de forma a
corresponsabilizar a sociedade nas ações de enfrentamento à violência;
Estabelecer canal de comunicação com as comunidades afetadas por crimes
violentos, com o intuito de levantar subsídios e propostas atinentes à prevenção
social da violência e à construção de conceitos e atitudes de paz; e
Contribuir para a transformação da cultura de violência em uma cultura de paz,
conforme preconizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO).
Esses objetivos poderão ser alcançados por meio da orientação, apoio e acompanhamento oferecido
às vítimas e seus familiares, sempre permeados pela busca da promoção de direitos, preservação e o
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, desenvolvimento de autonomia e de
estratégias de enfrentamento às situações de risco pessoal e social.
Os Núcleos do Pró-Vítima não trabalham com a perspectiva de atendimento a pessoas residentes em
área de abrangência pré-definida. Sendo assim, as pessoas que buscam atendimento no Programa
podem indicar qual o local que consideram mais acessível para realizar o acompanhamento.
Entretanto, os usuários precisam residir no Distrito Federal.
Os núcleos fazem articulação com os demais serviços da rede socioassistencial e dos órgãos do Sistema
de Garantia de Direitos, e em conjunto com as diversas políticas públicas, uma vez que a violência é
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um fenômeno complexo e multifatorial que exige para o seu enfrentamento a atuação de diferentes
saberes, ações complementares e articulação em rede das diversas instituições que trabalham com
esse tema.
Ao buscar o programa, as vítimas são acolhidas e orientadas sobre seus direitos socioassistenciais. Além disso,
participam de atendimento psicissocial individual, com foco na violência vivenciada, para o restabelecimento
do equilíbrio mental e emocional.

ORGANOGRAMA DA ATUAL ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

MEDODOLOGIA PRÓ-VÍTIMA
APOIAR, FORTALECER E AUXILIAR OS USUÁRIOS DO PROGRAMA A LIDAREM COM AS
REPERCUSSÕES OCASIONADAS PELA VIOLÊNCIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA REDE DE
APOIO, DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A PREVENÇÃO DE NOVAS VIOLÊNCIAS E
CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E ROMPIMENTO DO CICLO DE VIOLÊNCIA
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O Pró-Vítima é um Programa de prevenção, atenção e enfrentamento à violência, que executa as suas
atividades por meio da oferta de atendimento psicossocial a vítimas, diretas ou indiretas, dos seguintes
crimes:
I - Homicídio (Art. 121 do Código Penal Brasileiro);
II - Feminicídio (Art. 121,VI, do Código Penal Brasileiro);
III - Latrocínio (Art. 157, § 3º, do Código Penal Brasileiro);
IV - Estupro (Art. 213 do Código Penal Brasileiro);
V - Estupro de Vulnerável (Art. 217-A do Código Penal Brasileiro);
VI - Crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nas hipóteses previstas no
Artigo 5º, incisos I, II e III da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);
VII - Roubos com restrição de liberdade e circunstanciados (Art. 157, §§ 1°, 2º e 3º, do
Código Penal Brasileiro);
VIII - Crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos no Código de
Trânsito Brasileiro, dos quais resulte a morte da vítima (Art. 302 e Art. 308, § 2°, do
Código de Trânsito Brasileiro);
IX - Sequestro e cárcere privado (Art. 148 e Art. 159 do Código Penal Brasileiro);
X - As ocorrências de desaparecimento de pessoas também são objeto de
atendimento pelo Programa, tendo em vista a presunção da situação de violência.
O PRÓ-VÍTIMA cuida da vítima: pessoas que, individual ou coletivamente, direta ou indiretamente,
tenha sofrido um atentado à sua integridade física ou moral, em consequência de atos ou omissões
dos (as) violadores (as) da lei, mais conhecidos como agressores (as), abusadores (as) ou assassinos
(as).
É sabido que as vítimas de crimes violentos ou seus familiares, muitas vezes não são contemplados
pelos programas sociais oferecidos pelo Estado, o que aumenta não só o nível de desamparo da pessoa
que sofreu o dano, como o sentimento de que o estado, ao exercer o direito de punir o agente que
ofendeu a Lei, se ocupe mais do agressor do que com o agredido.
Neste contexto o PRÓ-VÌTIMA preenche essa lacuna, combatendo a impunidade, o medo, ensinando
a superar traumas, fortalecendo a confiança, liberando o cidadão de vínculos opressores, assegurando
o atendimento às vítimas, buscando justiça e atuando para reduzir a violência no Distrito Federal.
O Pró-Vítima, é um Programa de prevenção, atenção e enfrentamento à violência, que executa as suas
atividades por meio da oferta de atendimento psicossocial a vítimas, diretas ou indiretas, dos crimes:
de Homicídio, Feminicídio, Latrocínio, Estupro, Estupro de Vulnerável, Violência doméstica e familiar
contra a mulher, Roubos com restrições de liberdade, na direção de veículos automotores, Sequestro
e cárcere privado e desaparecimento de pessoas com situação de violência.
Cabe ressaltar que o os serviços desse Programa são prestados em articulação com os demais serviços
da rede socioassistencial e dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, e em conjunto com as
diversas políticas públicas, uma vez que a violência é um fenômeno complexo e multifatorial que exige
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para o seu enfrentamento a atuação de diferentes saberes, ações complementares e articulação em
rede das diversas instituições que trabalham com esse tema.

REDES DE ATENÇÃO
Conjunto de serviços que se articulam para execução de intervenções, cooperativas e
interdependentes, com objetivos em comum (BRASIL, 2010). Serão compostas por serviços de
diferentes setores a fim de ofertar um acompanhamento contínuo e integral ao usuário.
A complexidade que envolve o fenômeno da violência exige ações da família, sociedade, órgãos
governamentais e não-governamentais. Dessa forma, temos que atuar em REDE.
Rede é uma trama que une pontos (pessoas/instituições) permitindo sustentação. Também são
estruturas abertas que podem se expandir, formar novos nós, abrir novas possibilidades de
comunicação e articulação entre as pessoas e as instituições que delas fazem parte, promovendo ações
conjuntas que envolvem trocas de informação técnica sobre a violência e formando vínculos e
conhecimento das ações de cada serviço da comunidade.
A ideia de rede remete aos sentimentos de apoio, suporte e solidariedade necessários para não só
compreender, mas também atuar no enfrentamento da violência. Dessa forma, a intervenção nos
casos de violência deve ser multidisciplinar e intersetorial, com a atuação de várias instituições, como:
Educação, Saúde, Assistência Social – CRAS e CREAS, Segurança Pública – Delegacia de Atendimento à
Mulher, Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente e as demais delegacias, Conselho
Tutelar, ONGs, Promotorias, Comissão de Direitos Humanos, Igrejas, sociedade civil – lideranças
comunitárias, entre outras.
Cada instituição tem importância no enfrentamento da violência, seja como atendimento, proteção,
prevenção, responsabilização do agressor e discussão de alternativas e união de esforços para
enfrentar a violência. Portanto, faz-se necessário integrar as ações entre os órgãos/instituições citados,
pois quando surgir um caso você já possui o contato da pessoa/ instituição para o atendimento
específico, assim como, em contrapartida, a instituição também será acionada considerando a
importância da atuação de todos nesta problemática.
Para que a organização da Rede às Pessoas em Situação de Violências funcione de maneira efetiva e
eficaz, é fundamental que ela seja estruturada e articulada de acordo com as dimensões territoriais
existentes.
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O Sistema de Garantia de Direitos é a articulação e a integração de instituições e instâncias do poder
público na aplicação de mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da
criança e do adolescente, nos níveis federal e distrital uma vez que a violência é um fenômeno
complexo e multifatorial que exige para o seu enfrentamento a atuação de diferentes saberes, ações
complementares e articulação em rede das diversas instituições que trabalham com esse tema.
Fazem parte do Sistema de Garantia os órgãos públicos do sistema judiciário; as polícias militar, civil e
federal; os conselhos tutelares; as entidades de defesa de direitos humanos; os conselhos dos direitos
de crianças e adolescentes e os diversos outros conselhos.

A abordagem do Programa Pró Vítima possui um caráter
interdisciplinar, articulando as ciências sociais e as
teorias que abordam as subjetividades, observando a
singularidade do sujeito, considerando as suas
vulnerabilidades, riscos e potencialidades, a essa prática
denominamos intervenção psicossocial.

DOCUMENTOS NORMATIVOS DO PROGRAMA
Para uma atuação ética e responsável, os profissionais que atuam no Pró-Vítima precisam estar atentos a
algumas legislações e documentos importantes que normatizam e norteiam o atendimento no âmbito da
política pública na qual o Programa está inserido e das violências atendidas. Sendo assim, o presente protocolo
é amparado pelos seguintes documentos:
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● Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social e dá outras providências (BRASIL, 1993)

● Lei no 12.435, de 6 de julho de 2011 - altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e institui em lei,
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (BRASIL, 2011a)

● Lei nº 4.176, de 16 de julho de 2008 – Dispõe sobre a Política de Assistência Social do Distrito
Federal, institui o Sistema Único de Assistência Social no Distrito Federal e dá outras providências
(DISTRITO FEDERAL, 2008)

● Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, lei brasileira que
reconhece a criança e adolescente como sujeito de direitos e deveres, visando assegurar a proteção
integral dos mesmos (BRASIL, 1990).

● Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 - Conhecida também como a Lei da Escuta Protegida.
Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de
violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) (BRASIL,
2017).

● Decreto nº 9603, de 10 de dezembro de 2018 - regulamenta a lei nº 13.431, de 4 de abril de 2018,
que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de
violência (BRASIL, 2018).

● Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal;
e dá outras providências (BRASIL, 2006).

● Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015).

● Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências
(BRASIL, 2003).

● Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2004).
● Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB SUAS (BRASIL,
2012)

● Código de Ética Profissional do Psicólogo (CFP, 2005).
● Código de Ética do/a Assistente Social (CFESS, 2012).
● Resolução CFESS nº 493/2006 de 21 de agosto de 2006 - Dispõe sobre as condições éticas e
técnicas do exercício profissional do assistente social

● Lei n° 8.662, de 7 de junho de 1993 - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social (CFESS, 2012).
● Lei n° 12.317, de 26 de agosto de 2010 - Acrescenta dispositivo à Lei no 8.662, de 7 de junho de
1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social.(BRASIL, 2010)

● Proteção social no SUAS a indivíduos e famílias em situação de violência e outras
violações de direitos: fortalecimento da rede socioassistencial. (ASSIS; MARIA, 2018)

● Nota técnica com parâmetros para atuação dos(as) profissionais de psicologia no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (CFP, 2016).
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● Referências técnicas para atuação de psicólogas (os) em Programas de Atenção à
Mulher em Situação de Violência (CFP, 2013).

● Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) na Rede de Proteção às Crianças
e Adolescentes em Situação de Violência Sexual (CFP, 2020).

● Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social (CFESS,
2011).

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
Atualmente existem oito núcleos do Pró-Vítima no Distrito Federal, compostos por equipes de
especialistas em assistência social, técnicos em assistência social e cargos comissionados. Nos
atendimentos ofertados em cada núcleo, busca-se acolher a compreensão do sujeito sobre a
violência, a fim de romper com a naturalização dessa situação e de forma a auxiliar na compreensão
sobre os processos que a geraram e na construção conjunta de estratégias que possam ajudar na
sua superação (ASSIS; MARIA, 2018). Para esses atendimentos os profissionais adotam a abordagem
psicossocial, ao considerar como o indivíduo atendido se relaciona com os fatores macro e
microssociais envolvidos na violência.
No SUAS, a proteção social tem o objetivo de garantir cinco seguranças afiançadas: acolhida, renda,
convívio ou vivência familiar, comunitária e social, desenvolvimento de autonomia e apoio e auxílio
(BRASIL, 2012). No âmbito do Pró-Vítima os atendimentos oferecidos por psicólogos e assistentes
sociais buscam garantir, diretamente, três dessas seguranças: acolhida, convivência familiar e
comunitária e desenvolvimento de autonomia.
A garantia de acolhida dos seus usuários é promovida através da realização de uma escuta
qualificada, empática e da prestação de informações necessárias para a garantia de direitos do
público atendido. A convivência familiar e comunitária é favorecida por meio do fortalecimento da
rede de apoio, bem como do desenvolvimento e fortalecimento das habilidades e capacidade para
o exercício do protagonismo de seus usuários, com vistas à ampliação de sua autonomia. Quando
observada a necessidade de assegurar também as seguranças de renda e de apoio e auxílio, os
usuários são encaminhados para a rede socioassistencial responsável pela oferta de benefícios e/ou
os profissionais podem desenvolver atividades conjuntas com o usuário para a criação de estratégias
que possam auxiliar na obtenção de meios que contribuam para a sua renda.
Para o atendimento da amplitude de aspectos envolvidos em situações de violência, e considerando
os preceitos da PNAS (BRASIL, 2004), o Programa também faz a articulação com outras políticas
setoriais, como saúde, educação, justiça, segurança, habitação, entre outras, visando o atendimento
do sujeito em sua integralidade.
Considerando a complexidade que envolve esse atendimento, torna-se de suma importância o
constante aprimoramento do processo de trabalho desenvolvido no Programa, através de reflexões
sobre as práticas e condutas realizadas, especialmente no que diz respeito à política pública na qual
o serviço está inserido bem como às determinações éticas de cada profissão.
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Diante disso, e percebendo a necessidade de alinhar e padronizar melhor o trabalho que vem sendo
desenvolvido nos núcleos do Pró-Vítima do Distrito Federal, foi instituído pela Portaria nº 519 de 16
de julho de 2021, publicada no DODF nº 134, de 19 de julho de 2021, um Grupo de Trabalho (GT)
composto por profissionais que atuam nos núcleos, com o objetivo de elaborar um Protocolo de
Procedimentos do Programa de Atendimento Psicossocial a Vítimas de Violência - Pró-Vítima
(DISTRITO FEDERAL, 2021), a fim de descrever melhor os processos envolvidos no atendimento das
vítimas, desde a acolhida até o momento do encerramento do acompanhamento, o que culminou
na escrita do presente documento.
Atualmente, o Programa conta com oito núcleos de atendimento no Distrito Federal, para atender
a população residente nesta unidade da federação.
NÚCLEO

LOCAL

CONTATOS

Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo,
Brasília/DF

(61) 2104-4289
(61) 9 8314-0626

Núcleo Ceilândia

Shopping Popular de Ceilândia/DF - Espaço
do Na Hora

(61) 2104-4280
(61) 9 8314-0620

Núcleo Guará

QELC 01 Alpendre dos Jovens - Lúcio Costa Guará/DF

(61) 9 8314-0619
(61)2144 1619

Núcleo Itapoã

Praça dos Direitos, QD 203 Del lago II

(61) 2104-4228
(61) 9 8314-0632

Núcleo Brasília

Núcleo Paranoá

Núcleo Planaltina

Núcleo Recanto das
Emas
Núcleo
Taguatinga

Quadra 05, Conjunto 3, AE D, Parque de
Obras, Paranoá/DF.

(61) 9 8314-0622
(61) 22441801

Fórum Desembargador Lúcio Batista
Arantes, 1º andar, salas 111/114 Planaltina/DF.

(61) 3103-2405
(61) 9 8314-0611

Estação da Cidadania/Céu das Artes, QD 113
AE 01 Recanto das Emas/DF

(61) 3332-1032
(61) 9 8314-0613

Administração Regional de Taguatinga,
Praça do Relógio - Taguatinga Centro/DF

(61) 9 8314-0631
(61) 22441806

A equipe nos Núcleos de Atendimento do Pró-Vítima é composta por Chefe de Núcleo, Técnicos em
Assistência Social ou servidor destinado à função, Assistentes Sociais e Psicólogos.
Os Núcleos do Pró-Vítima não trabalham com a perspectiva de atendimento a pessoas residentes
em área de abrangência pré-definida. Sendo assim, as pessoas que buscam atendimento no
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Programa podem indicar qual o local que consideram mais acessível para realizar o
acompanhamento. Entretanto, os usuários precisam residir no Distrito Federal.

METAS DO NÚCLEO
Oferecer assistência multidisciplinar por intermédio de uma equipe de psicólogos, assistentes
sociais e profissional administrativos devidamente qualificados, voltados as vítimas de violência, de
forma a apoiar e empoderar os cidadãos acolhidos no programa, possibilitando a aquisição da
emancipação individual e coletiva da conscientização para a superação da violência.

ESTRUTURA FÍSICA
A fim de promover um atendimento adequado e escuta qualificada dos usuários, o espaço físico do
Pró-Vítima deve ser acolhedor e garantir a existência de ambientes para a realização de
atendimentos em condição de sigilo e privacidade, para isso, recomenda-se que ele seja
implementado em local com espaços condizentes com as atividades e atendimentos a serem
desenvolvidos no programa, sejam individuais ou grupais, não devendo, portanto, funcionar em
locais improvisados (BRASIL, 2011b). Dessa forma o espaço deve ter condições que assegurem:


Atendimentos em condições de privacidade e sigilo;



Adequada iluminação, ventilação, conservação, salubridade e limpeza;



Segurança dos profissionais e público atendido;



Acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças, dentre outros;



Espaços reservados e de acesso restrito à equipe para guarda de prontuários.



Em caso de registros eletrônicos, devem igualmente ser adotadas medidas para assegurar o
acesso restrito aos prontuários, dados e informações;



Informações disponíveis em local visível sobre: serviços ofertados, situações atendidas e
horário de funcionamento da Unidade. (BRASIL, 2011b, p. 81-82).

REUNIÕES
Os atendimentos ofertados na proteção social de média complexidade, na qual o pró-vítima está
inserido, de forma geral, requerem maior estruturação técnica operacional e capacidade teóricometodológica, pelo fato das situações de violência atendidas serem multideterminadas e complexas
(PNAS 2004; BRASIL, 2011b). Para garantir a qualidade desses atendimentos, é importante que os
profissionais possam contar com algumas estratégias de planejamento que auxiliem nesse processo.
Dentre as principais estão: reuniões de estudo de caso e reuniões de equipe.
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REUNIÕES PARA ESTUDO DE CASO
Serão realizadas reuniões de estudo de caso/intervisão com a equipe psicossocial no próprio Núcleo,
às sextas-feiras no período matutino para discussão dos casos atendidos pelo Núcleo, visando
verificar o alcance das estratégias traçadas no plano de acompanhamento individual e/ou familiar
de cada usuário, as ações relacionadas ao atendimento, o acesso e manutenção dos órgãos e
entidades das redes socioassistenciais locais entre outros assuntos relacionados ao atendimento
das vítimas.
Nos períodos destinados às reuniões, não serão realizados agendamentos de acolhimento e/ou
atendimento psicossocial.

REUNIÕES DE EQUIPE
A equipe de servidores do Pró-Vítima se reunirá sempre que a gestão julgar necessário, de
preferência às sextas-feiras pela manhã, quando serão discutidos assuntos pertinentes aos
atendimentos, ações/eventos, casos, e ainda informes relacionados ao Pró-Vítima. Essas reuniões
serão comandadas pelo (a) Subsecretário (a) da pasta e/ou Diretor (a), Gerente, Assessor (a) ou
outro servidor designado pela chefia.

CAPACITAÇÃO
A NOB SUAS estabelece como competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios garantir ações de capacitação para as equipes que atuam no SUAS (BRASIL, 2012) e a
Política de Assistência Social do Distrito Federal reforça esse compromisso, ao apontar a
necessidade de implementação de política de capacitação sistemática e continuada e de carreira
específica para os servidores públicos da assistência social (DISTRITO FEDERAL, 2008).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), no artigo 70-A, inciso III, aponta a
responsabilidade dos entes federados na oferta de formação e capacitação continuada aos
profissionais que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme transcrito abaixo:
Art. 70-A […]
III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e
assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa
dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências
necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao
enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente;

Essas capacitações devem acontecer de acordo com as demandas do serviço e funções que cada
profissional desempenha e podem ser realizadas tanto antes do profissional ser inserido no serviço,
em forma de capacitação inicial, como no curso do seu trabalho, na perspectiva de uma educação
permanente (BRASIL, 2011b).
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Dessa forma, alguns temas sugeridos para a capacitação dos servidores são: violência doméstica,
violência contra crianças e adolescentes, luto, violência urbana, abordagem sistêmica, clínica
ampliada, atendimento ao público, atuação da equipe psicossocial no SUAS, entre outros
relacionados à temática do Programa.
Cabe salientar que para além da capacitação dos profissionais se faz necessário ter um olhar para o
adoecimento da equipe, pois trabalhar com vítimas de violência e seus familiares é um desafio.
Diante disso, o tema do desgaste profissional e do adoecimento psíquico emerge como foco central
em equipes que trabalham com vítimas das diversas formas de violência, e por isso são necessários
cuidados voltados a toda equipe envolvida. Nesse sentido, Ribeiro (2021, p. 39) aponta que:
Para auxiliar nesse processo, a capacitação continuada do profissional sobre temas relacionados a
violência contra mulher, as supervisões e discussões de caso em equipe, o trabalho interdisciplinar
e em rede, bem como recursos pessoais de saúde e bem estar (terapia, hobbies, momentos de lazer,
dança, arte, cultura, atividade física, etc.) são imprescindíveis para nos fortalecermos enquanto
profissionais na área e tentar minimizar os impactos emocionais e relacionais que o lidar
diariamente com histórias de violência desencadeia em nossas vidas, buscando prevenir também o
adoecimento e o burnout nos profissionais.

COMO INGRESSAR
O ingresso no Programa de apoio as vítimas de violência – PRO-VITIMA – se dará:

ESPONTANEAMENTE: A vítima de violência poderá procurar qualquer um dos
núcleos de atendimento;

MEDIANTE ENCAMINHAMENTO: Instituições e/ou autoridades públicas
encaminham a vítima aos Núcleos, solicitando acolhimento/atendimento.

POR RESGATE: A partir do acesso aos registros policiais de crimes violentos,
obtidos perla Polícia Civil.

DIRETAMENTE: de forma discricionária, o Pro-Vitima poderá entrar em contato
com as vítimas de violência de casos noticiados por meio da mídia.
Ao ingressar no Programa Pró Vítima, o usuário terá acesso ao seguinte serviços:
Assistência psicológica e social à vítima dos crimes previsto
Encaminhamento à rede de serviços sociassistenciais do Distrito Federal, além de
outros órgãos e instituições, quando houver necessidade
Acesso aos projetos da SUBAV, em consonância do o Programa Pró Vítima, como
segue:

ATENDIMENTO
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A CONCEPÇÃO DO ATENDIMENTO
ATENDIMENTO É O ATO DE ATENDER, PRESTAR ATENÇÃO, ACOLHER, CONSIDERAR. SIGNIFICA ESTAR ATENTA/O AO QUE A
OUTRA PESSOA EXPÕE E AO MODO COMO SE EXPRESSA, O QUE GARANTE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA UM
MELHOR ACOLHIMENTO.

A concepção do atendimento no Programa Pró Vítima baseia-se nos seguintes aspectos:
• INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PARA AS VÍTIMAS EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA

Por ser a violência um fenômeno multifacetado, sua superação exige a atuação de vários setores das
políticas públicas, tais como: segurança pública, assistência social, justiça. Assim, os serviços devem
agir de forma integrada, fundamentada na cooperação, na comunicação e em procedimentos
articulados.
• PROMOÇÃO DA AUTONOMIA
Autonomia é a capacidade de tomar decisões próprias, de tornar-se independente de alguém ou de
alguma situação. Autonomia significa, ainda, superar a situação de violência. Os serviços do Programa
Pró Vítima devem, conjuntamente, promover meios para que as vítimas fortaleçam sua autoestima,
tomem decisões relativas à situação de violência. Inclui a promoção da autonomia econômica, que, no
Programa Pró Vítima, refere-se ao encaminhamento e apoio às vítimas em situação de violência,
visando ao acesso à renda; ao desenvolvimento de fontes de trabalho e à melhoria em sua posição
econômica e de ocupação.
• HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
O conceito remete à consideração de sentimentos, desejos, ideias e concepções da vítima, valorizando
a percepção do usuário sobre a situação vivenciada, suas consequências e possibilidades de
enfrentamento. Além das questões concernentes à relação entre os profissionais e a vítima atendida,
a humanização requer a interlocução permanente entre os serviços e a parceria com os demais
serviços da rede.
• SOLIDARIEDADE
As/os profissionais dos serviços integrantes do Programa Pró Vítima devem prestar assistência mútua
para assegurar o atendimento humanizado e contemplar as necessidades das vítimas beneficiárias.

• EMPODERAMENTO
No nível individual, empoderamento refere-se à habilidade das pessoas de ganharem conhecimento e
controle sobre forças pessoais, para agir na direção de melhoria de sua situação de vida. Diz respeito
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ao aumento da capacidade de os indivíduos se sentirem influentes nos processos que determinam
suas vidas. Assim, o empoderamento é o processo da conquista da autonomia, e da autodeterminação.
• LIBERDADE DE ESCOLHA DAS VÍTIMAS
Os atendimentos prestados no Programa Pró Vítima devem respeitar o direito à autodeterminação das
vítimas em situação de violência, assegurando-lhes a participação nos processos de decisão em todos
os momentos do atendimento. Isso significa que o plano de intervenção deve ser elaborado em
conjunto com os usuários e que suas escolhas devem ser respeitadas.
• RESPEITO
O conceito se refere à atitude de reconhecimento de outra pessoa, sem juízo de valores pessoais,
morais ou sociais para com a questão apresentada. Respeitar é a atitude que se manifesta nos gestos
e nas palavras adequadas dirigidas a outra pessoa.
• INCLUSÃO/ACESSIBILIDADE
Inclusão é o ato de aproximar, abranger, inserir, não distinguir outra pessoa por sua condição física,
intelectual ou de mobilidade, por seu idioma, escolaridade, atividade laboral, orientação sexual,
cultura ou nacionalidade. A acessibilidade refere-se à adaptação de ambientes no sentido de favorecer
a mobilidade, a inserção de pessoas com deficiência. É a capacidade de ofertar bens ou serviços à
população de forma direta e simplificada.
• S IGILO PROFISSIONAL
O atendimento, por vezes, pode ser a primeira oportunidade de revelação de uma situação de
violência. A possibilidade de diagnosticar a situação deve ser valorizada pela/o profissional, fazendo as
perguntas adequadas. O compromisso de confidência é fundamental para conquistar a confiança
necessária para a revelação da situação, assim como para a continuidade do atendimento. O sigilo no
atendimento é garantido, principalmente, pela postura ética das/dos profissionais envolvidas/os e isso
inclui o cuidado com a utilização de registro, as anotações e a adequação da comunicação entre a
equipe.

• AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA RESOLUÇÃO DOS CASOS
Os serviços deverão oferecer um atendimento diferenciado, com uma estrutura e organização de
referência que possibilitem a continuidade das ações, a melhoria do grau de resolutividade dos
problemas e o acompanhamento das vítimas nas diferentes etapas do atendimento. Deverão ser
definidos indicadores que permitam monitorar a eficiência dos serviços, o impacto sobre os problemas
tratados e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem necessárias.
• COMPROMISSO COM A SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS À VIOLÊNCIA
E OS ATENDIMENTOS PRESTADOS
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Dados sobre a situação da violência, incluindo os referentes aos atendimentos prestados
(resguardando-se o sigilo e a privacidade), devem ser coletados e sistematizados. Os dados são de
suma importância para a avaliação do serviço, fortalecimento ou redirecionamento das políticas
públicas e implementação da política de enfrentamento da violência.
Para um atendimento adequado, algumas características são necessárias à/ao profissional: estar
atenta/o ao que expressa o solicitante, sem invadir seu espaço; saber ouvir; transmitir confiança e
compreensão com o caso; expressar-se de forma equilibrada, independente de qual seja a situação
apresentada.

ABORDAGEM
O Pró-Vítima tem como premissa a abordagem psicossocial, com vistas a intervenções e atendimentos
articulados pela equipe do psicossocial, a fim de favorecer uma visão mais ampliada do usuário do
Programa. Esta abordagem possui um caráter interdisciplinar, ao buscar articular as ciências sociais e
as teorias que abordam as subjetividades, e se ocupa do vínculo social, ou seja, se atenta à relação
entre os sujeitos, mediada pelo social (BELO HORIZONTE, 2007). Dessa forma, observa-se a
singularidade do sujeito construída a partir de sua interação com o contexto no qual está inserido e
com as relações por ele estabelecidas, considerando sempre as suas vulnerabilidades, riscos e
potencialidades. A prática desenvolvida por meio dessa abordagem se denomina intervenção
psicossocial, e é estruturada de forma a proporcionar condições para a superação das violações de
direitos (BELO HORIZONTE, 2007; CFP, 2013).

Tanto os psicólogos, quanto os assistentes sociais que compõem a equipe podem realizar intervenções
psicossociais junto aos usuários acompanhados no Programa, sempre observando a especificidade de
cada profissão e as demandas apresentadas. Porém, cabe ressaltar que as intervenções dos psicólogos
realizadas no Programa se diferenciam da abordagem psicoterapêutica, uma vez que no âmbito da
Política de Assistência Social, a psicoterapia não é uma oferta de serviços (CFP, 2016).
Destaca-se que o fato de não se realizar psicoterapia no âmbito do Pró-Vítima não implica que as ações
realizadas nesse local não sejam terapêuticas, uma vez que a dimensão terapêutica pode ser
observada quando o sujeito, com seus atributos e processos, é transformado por meio de métodos,
estratégias ou ações desenvolvidas em um trabalho conjunto com a equipe que o acompanha;
possibilitando, assim, uma ampliação das suas possibilidades de ação consciente no mundo, seu
protagonismo e autonomia (BELO HORIZONTE, 2007).
Os atendimentos serão oferecidos independentemente de origem, raça, gênero, cor, orientação sexual
e sem qualquer tipo de discriminação, sempre respeitando a singularidade e a peculiaridade de cada
indivíduo.
O Programa Pró-Vítima desenvolve três projetos em seus Núcleos de Atendimento, além do
atendimento psicossocial, com o objetivo de ampliar e de propiciar ao usuário espaços de escuta,

23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Subsecretaria de Atendimento a Vítimas de Violência

acolhimento e convivência, e também espaço de trocas de saberes com a rede. Os três projetos estão
assim especificados:
MENTES EM MOVIMENTO

São encontros, que podem ser promovidos por cada Núcleo distinto ou promover o resgate da
autoestima e o rompimento do ciclo de violência, oportunizando a formação profissional,
implementando o empreendedorismo e oferecendo uma oportunidade de desenvolver a
consciência crítica das vítimas, capacitando-as para o reconhecimento e a viabilização de seus
direitos.
ENCONTROS COM A REDE

Visa fortalecer as parcerias entre o Pró-Vítima e os demais serviços que atendem a vítimas de
violência e outros, com o intuito de viabilizar a inclusão dos usuários nos serviços de assistência
oferecidos pelo Estado com a finalidade de implementar as políticas públicas relacionadas ao tema
com maior eficiência, além de promover e dar visibilidade aos serviços disponibilizados pelo
Programa.
BANCO DE TALENTOS
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Tem como principais objetivos apoiar o empreendedorismo e empoderar economicamente as
mulheres atendidas nos Núcleos do Pró-Vítima. As atividades propostas no projeto compreendem
a oferta de cursos de formação e capacitação, a assessoria para o ingresso ao mercado formal de
trabalho, a promoção de oficinas de aprendizagem artesanal e a realização de feiras para a
comercialização de produtos e serviços. A implementação de tais atividades contribuirá para a
autonomia econômica das mulheres, em situação de violência, garantindo-lhes igualdade de
oportunidades e condições de acesso, remuneração e permanência no mundo do trabalho.

FLUXO DOS ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS DO PRO-VÍTIMA –
ADULTO

O primeiro contato do usuário com o Programa é realizado através de uma recepção acolhedora e
humanizada pelos servidores da área administrativa, responsáveis por realizar o cadastro do mesmo,
com vistas a abrir o processo de atendimento, no qual constará a ficha cadastral do usuário, cópia de
documentos pessoais, cópia de encaminhamentos bem como os registros de cada atendimento
psicossocial realizado.
É importante ressaltar que o sigilo e a privacidade devem ser garantidos por todos os profissionais do
Programa que prestam atendimento às vítimas de violência, desde o primeiro contato do usuário com
o serviço.
Após o cadastro é agendado o acolhimento. O acolhimento é realizado pelo/a assistente social da
equipe, mas na ausência ou impossibilidade deste/a efetuá-lo, também pode ser realizado pelo

25

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Subsecretaria de Atendimento a Vítimas de Violência

psicólogo e, se necessário, será realizado em conjunto pela equipe psicossocial. Esse é o momento no
qual é realizada a escuta qualificada, empática e ativa das demandas trazidas pelo usuário bem como
a apresentação do Programa.
Durante o acolhimento são identificadas as necessidades de atendimento para o usuário naquele
momento, seja no Pró-Vítima ou em outros serviços da rede. Dessa forma, são realizadas orientações
sobre serviços, equipamentos e direitos e deveres do usuário, além de encaminhamento à rede, se
necessário.
Se o usuário não precisar de atendimento psicossocial no Pró-Vítima, o profissional responsável pelo
acolhimento solicita o encerramento do processo do usuário, que será realizado pelo servidor da área
administrativa. Se consistir em demanda encaminhada por outro órgão, este servidor criará o
documento para a devolutiva ao mesmo informando quais foram as condutas realizadas em relação
ao caso.
Quando o assistente social perceber a necessidade de o usuário participar de atendimentos
psicossociais com o psicólogo, o mesmo será inserido na lista de atendimento psicológico.
Após o primeiro atendimento psicológico do usuário, o psicólogo e o assistente social da equipe farão
o estudo de caso da demanda apresentada e então elaborarão uma sugestão de Plano de
Acompanhamento Familiar e/ou individual (APÊNDICE B), no qual serão definidos o objetivo e as
estratégias de atendimento de cada família/indivíduo. Posteriormente, a proposta será apresentada e
discutida com os usuários. Definido o Plano, será dado início ao acompanhamento no Programa.
Ao iniciar o acompanhamento será apresentado ao usuário um “Termo de Compromisso de
Atendimento Psicossocial” (APÊNDICE H), que consiste em um combinado/acordo entre o usuário e os
profissionais responsáveis pelo atendimento, a partir da definição dos direitos e deveres do
profissional e do usuário durante o acompanhamento psicossocial.
Desligamentos: O Usuário é informado que se, durante o acompanhamento
psicossocial, ele possuir 02 (duas) faltas consecutivas sem justificativa ou 03 (três)
intercaladas, ainda que justificadas, o processo será arquivado pelo motivo de evasão. Os
casos específicos serão avaliados pela equipe do psicossocial. Dessa forma, o profissional
do psicossocial deverá informar o profissional do administrativo para que este entre em
contato telefônico com o usuário e/ou familiar informando que ele está sendo desligado do
Programa.

No que diz respeito à atuação do Pró-Vítima, torna-se de suma importância destacar que o
atendimento desenvolvido não tem o papel de investigação e nem de responsabilização de autores de
violência, uma vez que esse papel cabe aos órgãos de segurança e justiça (ASSIS; MARIA, 2018). Além
disso, todos os atendimentos realizados possuem a proposta de considerar os danos resultantes da
prática criminosa e fornecer subsídios e ferramentas que auxiliem o usuário no enfrentamento desses
danos, porém, dentro das atribuições da política pública da assistência social.
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Dessa forma, o serviço não realiza os seguintes procedimentos:
 tratamento psiquiátrico;
 atendimentos voltados para psicopatologias (por exemplo:, ataque de pânico,
transtorno de ansiedade, transtorno de humor, autolesão, ideação suicida etc.);
 laudo psicológico, avaliação psicológica, psicodiagnóstico;
 relatórios conclusivos e pareceres;
 estudos socioeconômicos;
 estudo social, parecer social, relatório social, perícia social e laudo social; e

EM CASO DE PSIQUIATRIA OU PSICOPATOLOGIA SERÁ ENCAMINHADO, DENTRO DA REDE DE
ATENDIMENTO.

FLUXO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) adota a doutrina da proteção integral,
concebendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos sociais, políticos e jurídicos. O ECA
trata, em seu artigo 5º, que "nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais" (BRASIL,1990).
Com isso, é de suma importância continuar mantendo esforços para a prevenção desses casos, mas
também, ampliar a oferta de um atendimento qualificado a esses sujeitos, a fim de buscar minimizar
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os danos da violência bem como tentar evitar a reincidência de violência futura. Nesse sentido, a
condição peculiar de desenvolvimento neste período de vida implica a necessidade de se redobrar os
cuidados dos serviços voltados para essas vítimas de violência.
Evidência da necessidade de se ter um especial cuidado com o mencionado público pode ser
constatada por meio da publicação da lei específica que normatiza e organiza o Sistema de Garantia
de Direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, a lei nº 13.431/2017 (BRASIL,
2017). Esta lei foi regulamentada pela lei 9.603/2018, que aponta para a necessidade de que os
profissionais que atendem a esses sujeitos evitem a revitimização dos mesmos, através do uso de uma
abordagem com questionamentos mínimos e estritamente necessários (BRASIL, 2018).
Além disso, é essencial que os profissionais que trabalham com essa temática participem de
capacitação continuada, com vistas a padronização dos atendimentos e desenvolvimento das
habilidades e competências teórico-metodológicas e técnico-operativas necessárias para a oferta de
atendimento humanizado, acolhedor e não revitimizador.
Nesse sentido, em conformidade com as diretrizes traçadas pela Lei nº 13.431/2017, o atendimento
às crianças vítimas de violência sexual deve ser digno e humanizado, e para tal, as salas devem ser
adequadas e equipadas com recursos e materiais lúdicos, afim de permitir um espaço que possibilite
a criança brincar e se expressar, como por exemplo uma ludoteca, que “é uma sala ambientada,
composta por diversos materiais pedagógicos como brinquedos, jogos, livros e recursos lúdicos. Além
disso, o espaço é climatizado e possui a privacidade adequada [...]” (INSTITUTO SABIN, 2021, online).
Os atendimentos a crianças e adolescentes no âmbito do Pró-Vítima consideram as especificidades da
leis e, quando houver a realização dos atendimentos, tanto por psicólogos quanto por assistentes
sociais, é observado os procedimentos importantes para dos acompanhamentos.
O primeiro atendimento é realizado sempre com o responsável pela criança que, após relatar as
demandas, deverá assinar o termo de autorização de atendimento infantil. Essa entrevista inicial tem
o objetivo de reunir informações sobre a história e a dinâmica da família. No primeiro atendimento
com a criança ou adolescente o profissional, psicólogo ou assistente social, deve se apresentar, explicar
sobre sua profissão e buscar entender qual a representação que o usuário tem do atendimento
naquele momento.
O atendimento infantil é realizado através de atividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento de
brincadeiras, meios pelos quais a criança utiliza para externar os seus pensamentos e sentimentos,
conflitos, medos, vulnerabilidades, alegrias, etc. Através do brincar a criança pode se descobrir,
desenvolver suas potencialidades e habilidades, aprender a se relacionar, socializar com outras
crianças e adultos; fortalecer vínculos com a família; e significar e ressignificar as situações vividas,
sejam elas positivas ou negativas (INSTITUTO SABIN, 2017).
Cabe ressaltar, que jogos e outros recursos lúdicos não são indicados apenas como recurso de
expressão para crianças uma vez que a ludicidade acompanha a experiência humana em todas as fases
do ciclo da vida e podem contribuir para a expressão de adultos e idosos também (BRITO, 2021).
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E/OU INDIVIDUAL
O Plano de Acompanhamento Familiar e/ou individual é a sistematização e definição das ações
continuadas a serem desenvolvidas pelos profissionais responsáveis pelo atendimento psicossocial
do usuário no Programa, com base nas informações obtidas durante o acolhimento e o primeiro
atendimento psicológico (ASSIS; MARIA, 2018). Consiste em um planejamento conjunto entre a
família/indivíduo e a equipe psicossocial, em que são descritos os objetivos a serem alcançados
durante o acompanhamento no serviço e as estratégias a serem desenvolvidas para alcançá-los.
As estratégias definidas visam mitigar, gradativamente, as vulnerabilidades decorrentes da violência
vivenciada, fortalecendo as potencialidades do indivíduo/família, visando alcançar as aquisições de
seguranças afiançadas pelo SUAS.
No plano devem ser descritas: as demandas e necessidades da família/indivíduo; as vulnerabilidades;
as potencialidades e a capacidade protetiva que possui(em) e que devem ser fortalecidas, a fim de
contribuir nas respostas às vulnerabilidades apresentadas; os recursos que o território possui que
podem ser mobilizados na redução das vulnerabilidades vivenciadas pela(s) família(s); as estratégias a
serem adotadas pelos profissionais e família(s) no processo de acompanhamento familiar; os
compromissos dos usuários e da equipe enquanto representantes do Estado; a quantidade, duração e
horários dos atendimentos psicossociais a serem realizados, seus objetivos e aquisições esperadas. O
plano de acompanhamento será anexado ao prontuário multiprofissional do usuário.
No decorrer do acompanhamento, devem ser registrados na Ficha de Evolução Multiprofissional, pelo
profissional de psicologia, as respostas dos encaminhamentos realizados; as adequações que o
processo de acompanhamento pode requerer; o gradual cumprimento dos objetivos estabelecidos; a
efetividade da intervenção, as aquisições alcançadas etc.
Dentre as estratégias que podem ser inseridas no plano estão: atendimentos particularizados com
psicólogos e/ou assistentes sociais, atividades em grupo, inserção em ações da SUBAV (Banco de
Talentos e Mentes em Movimentos), encaminhamento à rede de serviços.
Os atendimentos individualizados com o Psicólogo via de regra são semanais, compreendendo até 30
(trinta) atendimentos, com duração de 40 a 50 minutos cada. No entanto, a duração do
acompanhamento depende de cada caso, e o profissional poderá avaliar a necessidade de redução ou
prorrogação da quantidade de atendimentos estabelecida no Plano de Acompanhamento.
Os atendimentos individualizados com o Assistente Social, via de regra, ocorrerão sempre que houver
necessidade e/ou demanda social ou quando for solicitado pelo usuário. Porém, o momento em que
ambos os atendimentos ocorrerão vai depender da forma como foi traçado o plano de
acompanhamento, uma vez que pode ser observado, por exemplo, que o assistente social pode
contribuir para a discussão de uma questão em um atendimento psicológico, ou o psicólogo pode
contribuir para o atendimento de uma demanda específica observada pelo assistente social e com isso
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os atendimentos desses profissionais podem acontecer de forma intercalada ou até mesmo em
conjunto.
Os atendimentos em grupo podem ser realizados sempre que a equipe julgar necessário, para tratar
sobre assuntos temáticos, de acordo com as demandas atendidas em cada núcleo. Essa modalidade
de atendimento se constitui como uma importante ferramenta no atendimento aos casos de violência
por permitir o “compartilhamento de informações, sentimentos e conhecimentos entre os
participantes na direção da construção da autonomia e na superação da situação de violência” (CFP,
2013, p. 92).

ATENDIMENTOS SOCIAIS
O campo de atuação profissional do assistente social envolve um conjunto de ações direcionadas
(planejamento e finalidade) ao atendimento do usuário do Programa Pró-Vítima, visando o seu acesso
aos direitos sociais e civis nas diferentes políticas setoriais, como: assistência social, saúde, educação,
previdência, habitação, na prevenção de situações de risco, judiciário, lazer, entre outros.
O atendimento social é viabilizado nos núcleos do Programa Pró-Vítima por meio da atuação do
assistente social em sala apropriada, conforme estabelecido pela Resolução do Conselho Federal de
Serviço Social (CFESS) nº 493/2006, de 21 de agosto de 2006, que dispõe sobre as condições éticas e
técnicas do exercício profissional do assistente social (CFESS, 2006).
Durante os atendimentos sociais, os profissionais da área que compõem a equipe dos núcleos do PróVítima identificam se o usuário apresenta demanda associada à garantia de direitos, prestando as
orientações pertinentes. Havendo necessidade, realizam os devidos encaminhamentos para a rede
socioassistencial, sendo que estes encaminhamentos são acompanhados pelo assistente social
enquanto o usuário permanecer em atendimento.
Os atendimentos sociais são agendados em agenda própria do profissional, assim como os
acolhimentos. No entanto, pode ser que após o atendimento psicológico semanal o usuário apresente
demanda social que exija realização de um atendimento social imediato, considerando a abordagem
psicossocial.
No Programa Pró-Vítima, o instrumental utilizado pelo assistente social será a entrevista, o diálogo e
a escuta empática, ativa e qualificada realizada com o objetivo tanto de informar sobre o Programa,
como também levantar as informações pertinentes ao caso em atendimento e suas principais
demandas.

ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS
Os atendimentos psicológicos consistem em atendimentos estruturados, de duração determinada e
com objetivos específicos:
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 voltados para as repercussões individuais, familiares e sociais decorrentes da violência vivida,
com o objetivo de proporcionar um ambiente de acolhimento e livre de julgamentos;
 contribuir para o desenvolvimento da autonomia e para o fortalecimento dos vínculos e da
rede de apoio dos usuários, desenvolvendo habilidades de identificação de situações de risco
e de proteção, com vistas a romper com o ciclo de violência.

Considerando que o atendimento psicológico realizado no Pró-Vítima não consiste em psicoterapia,
conforme apontado anteriormente, demandas relativas à saúde mental deverão ser encaminhadas
à rede de saúde do DF. Casos que necessitem de acompanhamento psicoterápico individual poderão
ser encaminhados para clínicas-escola ou sociais que ofertam atendimento gratuito e/ou a baixo
custo.
Ressalta-se que o encaminhamento para a rede não implica na interrupção do acompanhamento no
Pró-Vítima, uma vez que um dos objetivos do atendimento na assistência social é buscar a proteção
e o atendimento integral aos usuários.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS
A proteção social, um dos objetivos da assistência social, é assegurada a partir da intersetorialidade
das políticas públicas. Dessa forma, o Pró-Vítima, enquanto serviço de assistência social, também faz
essa articulação entre órgãos, a fim de buscar garantir essa proteção.
Sendo assim, no decorrer do acompanhamento ou quando encerrados os atendimentos
psicossociais nos núcleos, se identificadas outras demandas as quais não estão sob competência do
Programa, deve-se realizar os encaminhamentos para outros serviços da rede de apoio local, com o
intuito de minimizar e/ou cessar as necessidades apresentadas. Esses encaminhamentos devem ser
feitos de maneira responsável, ou seja, os profissionais precisam acompanhar o percurso desse
encaminhamento, observando se o usuário conseguiu acessar o serviço para o qual foi encaminhado.
Isso pode ser feito a partir de devolutiva do usuário ou por meio de contato direto com a rede.
Os encaminhamentos serão realizados por meio de formulários próprios de encaminhamentos,
acessível neste PPPP e no sistema SIV, via SEI ou e-mail institucional. O principal agente desse
acompanhamento nos núcleos do Pró-Vítima é o assistente social, porém, isso não implica que o
psicólogo também não possa realizá-lo, se necessário.

TRANSFERÊNCIA DE DEMANDA ENTRE NÚCLEOS
COM ACOLHIMENTO REALIZADO
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Sempre que for necessário transferir uma demanda entre os Núcleos do Programa com o acolhimento
já realizado, por questão de proximidade com a residência ou outro motivo, é necessário que o
processo seja atualizado no campo, resumo do processo, na planilha virtual do GOOGLE DRIVE,
digitalizado por completo (inclusive com a capa) e enviado para o e-mail do Núcleo de destino, que
deverá ser impresso e colocado em uma nova capa de processo pelo servidor administrativo. Em
seguida, deve-se inserir o demandante em lista de espera e atualizar na planilha virtual do GOOGLE
DRIVE no resumo do processo o ocorrido.
Caso o usuário já esteja cadastrado no SIV-APOIAR, não é necessário realizar novo cadastro desses
usuários no sistema. Para agendar o atendimento desses casos, o servidor deve realizar a busca pelo
número do processo ou nome da pessoa que será agendada, então com o resultado da busca, clicar
em agendar atendimento.
SEM ACOLHIMENTO REALIZADO
No caso em que uma demanda precise ser transferida de Núcleo pois no momento de oferecer o
Programa a pessoa indique que deseja ser acolhida em outro Núcleo, por qualquer motivo que seja, o
encaminhamento deverá ser encaminhado por e-mail ou SEI ao Núcleo de destino que deverá realizar
toda a abordagem descrita no tópico 8.1.2 - Encaminhado pela rede.

RELATÓRIOS
DE ATENDIMENTO

O Relatório de Atendimento é o espelho de todas as pessoas que foram atendidas por mês em cada
núcleo. É realizado em uma planilha do Excel que deve ser padronizada em todos os núcleos. A
disponibilização dessa planilha é de responsabilidade da Gerência de Gestão de Núcleos.
Nela está descrito o nome, número de processo, tipo de violência, faixa etária, origem da demanda e
se a pessoa compareceu, faltou, desmarcou ou se o profissional cancelou o atendimento, sinalizando
sempre a data do ocorrido. É separada por atendimento do psicólogo e do assistente social, de forma
que é possível indicar quem realizou o acolhimento.
Essa planilha é importante para informar a quantidade de atendimentos realizados naquele mês e
quantas faltas e/ou desmarcações ocorreram, além do quantitativo de pessoas atendidas. Enquanto o
sistema SIV – APOIAR não funciona com autonomia, esse procedimento é extremamente importante
para a geração de estatísticas.
Conforme orientado pela gestão dos núcleos, o Relatório de Atendimento deve sempre ser inserido
em processo SEI específico para essa função, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente ao de
realização dos atendimentos. O acesso a esse processo SEI deve ser concedido, pela Gerência de
Gestão de Núcleos, a todas as unidades de atendimento do Pró-Vítima. É por meio do SEI que os
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encaminhamentos serão realizados, bem como é o canal por onde a rede envia suas demandas e
solicitações para atendimento/acolhimento de usuários do Programa. Também é o local onde a gestão
se comunica com os núcleos e vice-versa.

DE TRIAGEM

O Relatório de Triagem (documentos) é o espelho de todos os encaminhamentos que foram recebidos
e demandas espontâneas acolhidas naquele mês em cada núcleo. É realizado em uma planilha do
Excel, conforme imagem no final deste tópico, que deve ser padronizada em todos os núcleos. A
disponibilização dessa planilha é de responsabilidade da Gerência de Gestão de Núcleos.
Nessa planilha está descrito o status do encaminhamento, indicando se foi aberto processo, recusado
atendimento pela vítima, o telefone não atende, ainda aguardando retorno, não é demanda ou se
ainda não foi contatado o usuário e o tipo de crime relacionado. O relatório é realizado por meio de
marcações e não há necessidade de informar o número ou a origem do encaminhamento. Apenas os
processos abertos são registrados tanto nos encaminhamentos, quanto nas demandas espontâneas.
Sempre ao final do mês é necessário juntar todos os encaminhamentos que não foram abertos, inserir
uma ficha de evolução e informar o que houve com aquele encaminhamento naquele mês. Essa
informação é colhida na evolução das tentativas de contato. Caso tenha sido recusado, não seja
demanda ou excedido a quantidade de tentativas de ligação, o servidor deverá realizar a devolutiva ao
órgão demandante.
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Conforme orientado pela Gerência de Gestão de Núcleos, o Relatório de Triagem deve sempre ser
inserido em processo SEI específico para essa função, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente
ao de realização dos atendimentos. O acesso a esse processo SEI deve ser concedido pela Gerência de
Gestão de Núcleos.

DE SINOPSE

O Relatório de Sinopse é a planilha que detalha as principais informações que acontecem dentro de
cada núcleo e de forma objetiva. É elaborado em uma planilha do Excel que deve ser padronizada em
todos os núcleos. A disponibilização dessa planilha é de responsabilidade da Gerência de Gestão de
Núcleos.
Nela está descrito mês a mês a quantidade de processos que foram abertos, quais pessoas estão sendo
atendidas pela primeira vez naquele ano (visto que podem ter sido atendidas em anos anteriores)
separadas por sexo. De forma objetiva, é indicado o quantitativo de acolhimentos e atendimentos do
assistente social e do psicólogo, o total de pessoas em lista de espera, os desligamentos por evasão e
quantas pessoas ficaram em atendimento naquele mês, conforme exibido na imagem mais abaixo.

34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Subsecretaria de Atendimento a Vítimas de Violência

SINOPSE DAS ATIVIDADES MENSAIS
PRÓ-VÍTIMA - NÚCLEO XXXXX (Acrescentar o nome do Núcleo)

2022
PRONTUÁRIOS
NOVOS/REABERTOS

MESES
F

M

Outros

Total

ATENDIMENTOS/A ATENDIMENTOS/AC
COLHIMENTOS
OLHIMENTOS
SOCIAIS
PSICOLÓGICOS

LISTA DE
ESPERA

DESLIGAMENTO
POR ALTA

DESLIGAMENTO
POR EVASÕES

PESSOAS EM
ACOMPANHAMENTO

OBSERVAÇÃO

JANEIRO
FEVEREIRO
M ARÇO
ABRIL
M AIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEM BRO
OUTUBRO
NOVEM BRO
DEZEM BRO

Não cumulativo

TOTAL

Não cumulativo

PRONTUÁRIOS NOVOS/REABERTO: Quantidade de prontuários abertos ou reabertos - Atendido(a)
ATENDIMENTOS/ACOLHIMENTOS: Cada sessão realizada com a pessoa atendida.
LISTA DE ESPERA: Pessoa acolhida mas não iniciou as sessões de atendimento com o Pssicosocial
ALTA: Quando o profissional dá por encerrado o tratamento ou o atendido deseja.
EVASÃO: Quando o atendido(a) deixa de fazer o acompanhamento com a equipe do Pssicosocial. Não atende mais as ligações e nem responde aos recados ou quando marca atendimento por 3 vezes e não comparece sem
justificar.
PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: Pessoas acolhidas e que ainda participam das sessões com o psicossocial. (Não desligadas)

OBS: Atendimentos e Acolhimentos serão somados (Sociais ou Psicológicos) - Verificar Planilha colorida de atendimentos.

JUSTIFICATIVAS QUANTO ÀS EVASÕES
PRÓ-VÍTIMA - NÚCLEO XXXXX (Acrescentar o nome do Núcleo)

FATORES DE EVASÃO
MESES

QUANTITATIVO TOTAL DE
EVASÕES

Sem contato

Por opção

Falta de
Difículdade de acesso
identificação com o
ao Núcleo
profissional

Difuldade de
Transporte

Incompatibilidade de
Horário

Outros (descrever)

JANEIRO
FEVEREIRO
M ARÇO
ABRIL
M AIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEM BRO
OUTUBRO
NOVEM BRO
DEZEM BRO

SISTEMA APOIAR
No âmbito da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, a informatização de dados relativos aos
atendimentos realizados no Pró-Vítima ocorrerá por meio do Sistema Integrado de Informações sobre
Vítimas de Violência - SIV, de nomenclatura denominada “APOIAR”, o qual possibilitará a produção de
indicadores estatísticos sobre os casos atendidos, a análise dos índices de violência e propiciará, ainda,
maior segurança no controle dos dados e informações do Programa Pró-Vítima bem como o abandono
total de todas as planilhas.
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Este sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e
é utilizado pelos servidores dos núcleos do Pró-Vítima desde abril de 2021. Nele é possível realizar
o cadastro do usuário, o agendamento e evolução dos atendimentos, o encerramento dos
processos, bem como a consulta a dados estatísticos referentes aos atendimentos realizados. Em
breve será definitivamente implantado, por meio de ato administrativo oficial, que oficializará a
instituição do mencionado sistema.
O pleno funcionamento do SIV permitirá a otimização dos registros de atendimento
realizados nos núcleos, uma vez que os servidores da equipe psicossocial podem ter acesso mais
rápido ao histórico de acompanhamento dos usuários. Além disso, proporcionará um aumento do
sigilo e proteção das informações e dados registrados.
O acesso ao sistema deve ser concedido sempre pela equipe que compõe a gestão do PróVítima.

Imagem tela de login do sistema

ACESSO À PLANILHA DE ABERTURA DE PROCESSOS DO GOOGLE
DRIVE
A planilha de abertura de processos do GOOGLE DRIVE, é um local criado no drive virtual do Google,
no Excel online, cuja finalidade é organizar a abertura de processos realizados nos Núcleos enquanto
o sistema SIV-APOIAR ainda não funciona com autonomia.
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São colhidas informações das pessoas encaminhadas ou que procuram o Programa, lançadas na
planilha e ao final é gerado um número de processo que identifica a pessoa. Ela funciona como um
espelho do processo físico e deve conter informações como resumo do acolhimento do assistente
social e anotações do psicólogo, inclusive o porquê do encerramento.
O servidor da área administrativa, ou aquele designado para esta função, deve diariamente colher os
processos em atendimento no Núcleo e atualizá-los nesta planilha. Por meio desta planilha (imagem
abaixo) é possível identificar quando o processo foi aberto, quando foram realizados os atendimentos
e o motivo que levou ao encerramento do atendimento sem que seja preciso buscar o processo físico.
O acesso a essa planilha só pode ser autorizado por meio de solicitação do chefe de Núcleo ao superior
hierárquico, responsável por todos os Núcleos.

ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL OU SERVIDOR DESTINADO À
FUNÇÃO

● Controlar a entrada e saída de documentos e processos;
● Controlar a Planilha de Documentos referentes aos encaminhamentos recebidos;
● Criar documento de devolutiva aos encaminhamentos recebidos da rede (documentos oficiais)
para informar sobre a impossibilidade de contato, recusa do usuário ao atendimento,
inadequação da demanda aos casos atendidos no Pró-Vítima ou sobre o encerramento do
processo no núcleo;
● Separar os processos que serão atendidos pelos profissionais no dia;
● Realizar ligação para o primeiro contato com a vítima encaminhada pela rede de atendimento
social para oferecer o atendimento do Programa;
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● Realizar ligação para o agendamento dos atendimentos conforme disponibilidade dos
profissionais;
● Anotar na ficha de evolução de atendimento as tentativas de ligações com os respectivos
horários e ocorrido;
● Alimentar a Lista de Espera (LE), caso haja no núcleo.
● Realizar o pedido interno de material (PIM) do núcleo;
● Preencher planilhas de triagem, atendimento e sinopse do núcleo observando os critérios de
preenchimento com atenção;
● Encaminhar à Gerência, no primeiro dia útil de cada mês, via Processo SEI aberto para essa
finalidade, os relatórios de atendimento, triagem e sinopse;
● Abrir processo na planilha em Excel;
● Atualizar as evoluções dos atendimentos na planilha do Excel;
● Abrir prontuário no SIV;
● Agendar os atendimentos e acolhimentos no SIV.

ATRIBUIÇÕES DO ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Realizar o acolhimento do usuário;
Realizar o atendimento social do usuário;
Realizar a evolução em prontuário do acolhimento/atendimentos social;
Identificar demanda social trazida pelo usuário;
Esclarecer dúvidas dos usuários acerca dos seus direitos sociais, tanto no acolhimento quanto
nos atendimentos sociais realizados;
Informar e encaminhar a vítima sobre a rede de serviços socioassistenciais existentes que
atendam as demandas apresentadas;
Acompanhar os encaminhamentos realizados;
Instruir o administrativo quanto às respostas oficiais aos órgãos demandantes;
Realizar abordagem familiar;
Realizar abordagem institucional;
Participar de reuniões do núcleo, administrativas, de estudo de caso e de gestão;
Nos casos de demandas espontâneas, comunicar ao conselho tutelar os casos que envolvam
violência contra criança/adolescente;
Realizar supervisão e contribuir para o processo de avaliação acadêmica dos estagiários
integrados à sua área de atuação;
Encaminhar as famílias de autores de crimes não atendidos pelo Pró-Vítima para a rede distrital
e nacional de enfrentamento da violência;
Emitir declaração de comparecimento;
Participar, sempre que possível, de capacitações oferecidas pelo governo do DF e pela rede.
Planejar e coordenar trabalhos em grupo temático
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ATRIBUIÇÕES DO ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSICÓLOGO

● Na falta do assistente social, realizar acolhimento da vítima;
● Avaliar demanda psicológica trazida pelo usuário;
● Informar e encaminhar o usuário à rede de serviços existentes que atendam as demandas
apresentadas;
● Acompanhar os encaminhamentos realizados;
● Registrar as evoluções após cada atendimento/ação;
● Instruir o administrativo quanto às respostas oficiais aos órgãos demandantes;
● Comunicar ao Conselho Tutelar os casos que envolvam violência contra criança/adolescente,
nos casos que se façam necessários;
● Oferecer suporte psicológico aos usuários com a finalidade de amenizar o sofrimento
decorrente da violência;
● Realizar abordagem familiar;
● Realizar abordagem institucional;
● Participar de reuniões para estudo de caso, tanto com a equipe psicossocial do núcleo quanto
com rede, quando necessário;
● Participar de reuniões do núcleo, administrativas e de gestão;
● Planejar e coordenar atividades em grupo temático;
● Emitir declaração de comparecimento;
● Participar, sempre que possível, de capacitações oferecidas pelo governo do DF e pela rede.
ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DE NÚCLEO

● Atestar as folhas de frequência dos servidores subordinados ao Núcleo;
● Encaminhar as folhas de frequência ao seu chefe imediato até o segundo dia útil do mês
subsequente;
● Manter a organização da carga patrimonial do Núcleo;
● Cuidar e manter as boas condições das instalações físicas do Núcleo, bem como dos
equipamentos e patrimônios, solucionando as questões necessárias para tal e reportando ao
seu chefe imediato para tomada das providências cabíveis, quando fugirem de suas
responsabilidades;
● Zelar pela qualidade dos atendimentos prestados às vítimas;
● Atestar, quando for o caso, os encaminhamentos realizados;
● Atestar as devolutivas aos encaminhamentos recebidos;
● Assumir o papel do servidor da área administrativa, em sua ausência;
● Zelar pela harmonia da equipe.
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