
O Programa DEDICA, Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, mantido pela 

Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, 

presta assistência interdisciplinar a crianças

e adolescentes vítimas de violência grave

ou gravíssima, bem como aos responsáveis

e agressores, estes quando passíveis 

de tratamento. 

Como Programa especializado e de 

atendimento terciário, recebe crianças 

e adolescentes encaminhados por serviços 

de saúde, educação, ação social e por órgãos 

da justiça e segurança, como Ministério Público, 

Varas de Proteção, de Família e de Crimes 

na Infância e Adolescência, Delegacias 

especializadas, Conselhos Tutelares, Escolas, 

Unidades de Saúde, Hospitais e Instituições 

de Acolhimento. 

O DEDICA promove um trabalho intersetorial 

com os diversos órgãos de atendimento 

e de proteção à criança e ao adolescente, 

para atenção integral às vítimas, responsáveis 

e agressores, estes quando o tratamento 

é possível, desde a assistência médica, 

psicológica, psicanalítica, social, educacional, 

do direito e de proteção legal. 

CONHEÇA O DEDICASEDE DEDICA

SEDE AMIGOS DO HC

Rua General Carneiro, 95 

Alto da Glória - 80060-150

Curitiba/PR – Brasil

Telefone: +55 41 3156-9771

Avenida Agostinho Leão Jr, 336 

Alto da Glória - 80030-110

Curitiba/PR – Brasil

Telefone: +55 41 3091-1000 

0800 601 1010

www.amigosdohc.org.br 

facebook.com/amigosdohospitaldeclinicas

O QUE É A VIOLÊNCIA CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES?

A violência contra crianças e adolescentes 

é todo e qualquer tipo de violação dos direitos 

desses indivíduos. Se caracteriza por atos 

ou omissões, na maioria dos casos impostos 

pelo adulto responsável ou cuidador, de forma 

consciente ou não, que podem resultar em danos 

físicos, psíquicos, sexuais e morais às vítimas. 

A maior parte da violência contra crianças 

e adolescentes é cometida dentro do ambiente 

doméstico, ou seja, por algum membro 

da família, onde a vítima é refém permanente 

de seu violador. A violência é sempre progressiva 

e uma mesma criança pode ser submetida 

a várias situações de risco, até que alguém venha 

em seu socorro. São famílias doentes que 

precisam de ajuda, seja pela notificação 

e denúncia da violência, seja pelos 

encaminhamentos aos órgãos de proteção 

legal e às instituições para diagnóstico 

e tratamento.

As situações de violência na infância 

e adolescência têm um efeito destruidor 

para a estruturação física e psíquica destes seres 

em fase especial de desenvolvimento, tanto pelo 

dano direto das agressões como pela perda dos 

laços de afeto e confiança com o mundo adulto.

COMO ATUAMOS

O DEDICA oferece um programa de assistência 

interdisciplinar e intersetorial a crianças, 

adolescentes vítimas de violências graves 

e gravíssimas, bem como a seus responsáveis 

e agressores. Mantém um programa de educação 

continuada sobre a infância e a adolescência, 

seu desenvolvimento normal e seus desvios 

para a prevenção e enfrentamento das violências 

graves e gravíssimas. Desenvolve estudos sobre 

as apresentações contemporâneas da violência 

na infância e adolescência, sobre suas raízes 

e dos meios de combatê-la. Também como parte 

do programa de enfrentamento da violência, 

os profissionais do DEDICA promovem aulas 

e cursos de sensibilização e atualização, 

ministram aulas, palestras e conferências para 

graduandos, pós-graduandos e profissionais 

das áreas da saúde, educação, assistência social 

e direito, bem como para pais e responsáveis.

OBJETIVO DO PROGRAMA

Enfrentamento da violência contra crianças 

e adolescentes, seja pela prevenção, orientação, 

proteção, assistência e provimento de 

instrumentos legais para defesa da criança 

e do adolescente, como pelo combate a todas 

as formas de violência a eles impostas. Criação

e proposição de novos meios de prevenção 

da violência, bem como para assistência 

e defesa das crianças e adolescentes.

COMO DENUNCIAR
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Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas 

de Proteção e de Crimes contra crianças 

e adolescentes e Delegacias de Polícia

COMO PARTICIPAR
Notifique e denuncie qualquer suspeita 

de violência contra crianças e adolescentes. 

Encaminhe para atendimento na unidade 

de saúde ou hospital mais próximo.

Acompanhe a criança, garantindo a ela 

a assistência à saúde e à proteção que precisa.

COMO COLABORAR
Doações em dinheiro podem ser realizadas 

por meio de depósito bancário, diretamente 

na conta: 

Banco Bradesco – 237

Agência: 5750 | C/C: 44248-8

CNPJ: 79.698.643/0001-00

IMPOSTO DE RENDA

Pessoas física e jurídica podem destinar 

ao projeto do DEDICA parte do imposto devido 

ao Governo Federal, beneficiando, diretamente, 

as crianças e adolescentes atendidos pelo 

Programa. 

Acesse o site

www.amigosdohc.org.br/comodoar para o passo 

a passo.
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The DEDICA program, the Defense of 

Children’s and Adolescents’ Rights, 

maintained by the Friends of the Hospital 

de Clínicas Association, provides 

interdisciplinary assistance to children 

and adolescents who are victims of serious 

or extreme violence, as well as those 

responsible and aggressors, when they 

may be treated. 

As a specialized and tertiary care program, 

DEDICA welcomes children and adolescents 

referred by health, education, and social 

action services, and justice and security 

agencies, such as district attorneys, the 

Family Crimes in Childhood and Adolescence 

program, specialized Police Stations, 

Guardianship Councils, Schools, Health 

Centers, Hospitals and Refuge Institutions.

DEDICA promotes inter-sectoral work with 

the various child and adolescent care and 

protection agencies, in order to provide 

integral care to victims, caregivers and 

perpetrators, when the treatment is possible, 

from medical, psychological, 

psychoanalytical, social, and educational 

assistance, to rights and legal protection.

ABOUT DEDICA
HOW TO WORK

DEDICA o�ers a program of interdisciplinary 

and inter-sectoral assistance to children and 

adolescents who are victims of serious and 

extreme violence, as well as to their caregivers 

and aggressors. It maintains a continuing 

education program on childhood and 

adolescence, their normal development and 

diversions for the prevention and combat of 

serious and extreme violence. We develop 

studies on the contemporary presentations of 

childhood and adolescent violence, its roots, 

and the means to combat it. Also, as part of 

the program to combat violence, DEDICA 

professionals organize classes in awareness, 

refresher courses, lectures and conferences 

for undergraduates, postgraduates and 

professionals in the areas of health, education, 

social and legal assistance, as well as for 

parents and guardians.

PROGRAM OBJETIVE

To confront violence against children and 

adolescents, via the prevention, orientation, 

protection, assistance and provision of legal 

instruments for child and adolescent 

protection, and to combat all forms of 

violence imposed on them. Also, to create and 

propose new ways of preventing violence, for 

the assistance and defense of children and 

adolescents. 

HOW TO REPORT
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Guardianship Councils, Public Ministry

Protection and Crimes Against Children and 

Adolescents Agencies and Police Stations

HOW TO PARTICIPATE
Report any suspicions of violence against 

children and adolescents. 

Refer them for care at the nearest health facility 

or hospital. 

Accompany the child, guaranteeing him or her 

the healthcare and protection they need.

HOW TO COLLABORATE
Financial Donations

Can be made by bank deposit, 

in the following account:

Banco Bradesco – 237

Agency (Branch): 5750

Account Number: 44248-8

CNPJ: 79.698.643/0001-00

INCOME TAXES

Both individuals and companies may assign 

to the DEDICA project part of the taxes due to 

the Federal Government, directly benefiting the 

children and adolescents served by the program. 

Go to www.amigosdohc.org.br/comodoar for a 

step-by-step explanation.

WHAT IS VIOLENCE AGAINST CHILDREN 
AND ADOLESCETS?

Violence against children and adolescents is 

any and all violations of these individuals’ 

rights. It is characterized by acts or omissions, 

in most cases imposed by the responsible 

adult or caregiver, consciously or not, that can 

result in physical, psychological, sexual and 

moral damages to the victims. 

Most violence against children and 

adolescents is committed within the home 

environment, i.e. by a family member, where 

the victim is a permanent hostage of their 

violator. This violence is always progressive 

and the same child can be subjected to 

various risk situations, until someone comes 

to their rescue. These are families who are in 

need of help, either by reporting and 

denouncing violence, or by referrals to legal 

protection agencies and institutions for 

diagnosis and treatment. 

Violent situations during childhood and 

adolescence have a destructive e�ect on 

the physical and psychic structuring of these 

youths during an important stage of 

development, both by the direct damage of 

aggressions and the loss of a�ectionate bonds 

and trust with the adult world.

SEDE DEDICA

SEDE AMIGOS DO HC

Rua General Carneiro, 95 

Alto da Glória - 80060-150

Curitiba/PR – Brasil

Telefone: +55 41 3156-9771

Avenida Agostinho Leão Jr, 336 

Alto da Glória - 80030-110

Curitiba/PR – Brasil

Telefone: +55 41 3091-1000 

0800 601 1010

www.amigosdohc.org.br 

facebook.com/amigosdohospitaldeclinicas

Folder.pdf   2   26/06/17   16:39


