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RELATÓRIO FINAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

CFtAMI 
PIRACICA 

Exercício: Janeiro a Dezembro de 2018 Número do Processo: 11146 

Número Chamamento Público: RESOLUÇÃO n° 18/2017 

Órgão Concedente: Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

I. Identificação 

Nome da Entidade Proponente: Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância de 

Piracicaba - CRAMI 

Proteção Social: ( 	) Básica ( 	) Especial de Média Complexidade 

( 	) Proteção Social de Alta Complexidade ( X )Não Tipificado 

Nome do Serviço / Projeto: Acompanhamento Psicológico às Crianças e Adolescentes Vítimas de 

Violência Sexual. 

Local ou locais de Funcionamento do Projeto: Rua Roberto  Mange,  275, Piracicamirim. 

Meta/Capacidade de Atendimento: 60 crianças e adolescentes. 

Público Alvo: Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual.  

E-mail:  contatoncramipiracicaba.oro.br  Telefone: (19 ) 3302-6797 

Técnico Responsável: Maria Hilma de Oliveira Ganzella 

Presidente da Instituição: Edmir  Bernardino  Valente 

Objetivo Geral: 

Propiciar Acompanhamento psicológico às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual visando à 

redução dos danos psicológicos e a prevenção da reincidência. 

Quantidade de usuários atendidos: 78/ano. 

Número de Desligamentos: 40/ano. 

Justificar se o número de usuários atendidos for diferente do número previsto ultrapassada. 

Foi possível, a partir de encerramentos, inserir novos casos, por este motivo a meta foi ultrapassada. 

Quantidade de atendimentos realizados: 914/ ano. 

Analise o grau de participação dos usuários e famílias, nas várias etapas dos serviços/projetos: 

Houve boa participação por parte das crianças e adolescentes, principalmente a partir após estabelecimento 

de vínculo positivo, o que indica boa aceitação do projeto. Os pais/responsáveis perceberam a importância 

dos atendimentos aos filhos e mesmo diante das dificuldades inerentes ao cotidiano se responsabilizaram 

em trazê-los aos atendimentos. 
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Este serviço/projeto fez ou faz parte de alguma rede? 

Não 

Considerando os objetivos do Projeto, quais foram os principais resultados alcançados no período 

de execução? 

As crianças e adolescentes foram acolhidos em condições de dignidade e em ambiente favorecedor da 

expressão e do diálogo; Os danos psicológicos desencadeados pela violência sexual sofrida foram 

superados ou minimizados; A identidade, integridade e história de vida foram preservadas; Os pais ou 

responsáveis foram orientados a continuar garantindo proteção às crianças e adolescentes; Segurança de 

desenvolvimento de autonomia e na ressignificação das relações interpessoais. Nos casos, os quais foram 

possíveis o desligamento, os objetivos específicos foram alcançados. Houve uma tentativa de realização do 

grupo, ele ocorreu uma vez, mas devido à complexidade da temática percebemos que as crianças e os 

adolescentes não estavam preparados para esse trabalho coletivo. Observamos que o trabalho em parceria 

com o PAEFI contribuiu para o alcance dos objetivos, visto que houve muita troca no decorrer do processo 

de atendimento psicoterapêutico ás crianças e adolescentes. O órgão referido efetua o atendimento ao 

núcleo familiar enquanto a criança que precisa do acompanhamento psicoterapêutico é encaminhada a 

esse projeto, resultando em ganho para criança que se sente mais acolhida para expressar seus 

sentimentos, uma vez que o atendimento é exclusivo à ela; ressaltando que nas entrevistas iniciais com os 

responsáveis para coleta da história de vida da criança, do adolescente e da família, esta,(criança) não 

comparece à entidade. Outro momento com os pais ou responsáveis se dá quando o caso é encerrado, 

neste momento os mesmos são orientados para continuar garantindo os direitos das crianças e 

adolescentes. 

Objetivo Específico Resultados esperados Resultados obtidos Justificativas 

Objetivo Específico 1: 

Conhecer elementos 
importantes para o processo de 
atendimento à criança e ao 
adolescente; 

Conhecimento 	sobre 	a 
história 	de 	vida 	da 
criança e/ou adolescente 
e da família em 100% 
dos casos atendidos; 

Conhecimento 	sobre 	a 
história de vida da criança 
e/ou 	adolescente 	e 	da 
família 	em 	100% 	dos 
casos atendidos. 

Objetivo Específico 2: 

Prestar acompanhamento 
psicológico às crianças e 
adolescentes vítimas de 
Violência Sexual, cujos casos 
serão encaminhados ao projeto 
pelos CREAS I E li 

Redução dos danos 
psicológicos (sentimentos 
de desespero, 
desamparo, impotência 
aprisionamento, 
isolamento e 
autoacusação) e 
aumento da autoestima, 
ressignificação das 
relações interpessoais e 
da vivencia sexual, em 
60% dos casos 
atendidos; 

Houve redução dos danos 
psicológicos (sentimentos 
de desespero, 
desamparo, impotência, 
aprisionamento, 
isolamento e 
autoacusação) e aumento 
da autoestima, 
ressignificação das 
relações interpessoais e 
da vivencia sexual, em 
60% dos casos atendidos. 

, 

Objetivo Específico 3: 
Contribuir par modificar o 

autoconceito das vítimas, de 

Maior 	autonomia 	e 
prevenção 	 da 
reincidência, 	bem 	como 

A 	equipe 	avaliou 	que 
houve maior autonomia e 
prevenção 	 da 

2 



Respon 
IBM 

á e Té 

,/ 

11111pFlififIYIK~W~arm 

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS 
TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA 

CNPJ n°. 55.338.842/0001-40 
Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Ester Social  re  4481 

lltilidade  ~ilea  Municipal  if  3277lidade Publica Estadual n° 8333 Utilidade  ~lice  Federal n° MJ 17483/9357 

contato@cramipiracicaba.org.br  
www.cramipiracicaba.org.br   

CRAW  
PIRACICABA 

Análise dos Impactos Sociais: 

Prevenção do agravamento ou reincidência de risco de violação de direitos; redução do sentimento de culpa; 

medo e ansiedade; reconstrução da própria subjetividade fragmentada possibilitando aumento da 

autoestima, ganho de autonomia e ressignificação das relações interpessoais e da vivência sexual. 

O projeto tem se apresentado como um importante recurso de cuidado às crianças e adolescente vítimas 

de violência sexual, visto que o Município conta com 1  CAPS  Infantil que prioriza as demandas de psicoses 

graves e os casos de violência sexual, os quais há necessidade de acompanhamento psicoterapêutico, são 

atendidas no projeto. 
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