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xistem serviços que trabalham para proteger 
crianças e adolescentes em qualquer 

situação. No entanto, em momentos de 
isolamento para a contenção da Covid-19, pode 
ser mais difícil pedir ajuda.

Qualquer pessoa que seja vítima, que saiba 
ou suspeite de uma violência, pode informar 
às organizações que trabalham para proteger 
e ajudar crianças e adolescentes. E pode ser 
algo que aconteceu há mais tempo ou algum 
problema que está acontecendo agora.

Há canais de ajuda para abordar qualquer tipo  
de violência contra crianças e adolescentes,  
incluindo violência física, psicológica, sexual,  
institucional, trabalho infantil e negligência.

Saiba como aqui

A pandemia da Covid-19 tem mudado muita coisa nas nossas vidas. 
Os desafios ficaram maiores. A incerteza parece tomar conta de tudo.

Mas é possível contar com uma rede de apoio, caso você precise de ajuda.

Lembrando que 
xingamentos, humilhações 
e castigos físicos são 
formas de violência.

O que você está sentindo é sempre 
importante. Nos momentos difíceis,  

lembre-se de como conseguiu lidar com 
situações de dificuldade do passado. 

Identifique seus recursos de fortalecimento, 
autocuidado e proteção. Saiba que você  

pode - e deve - buscar ajuda.

Se a tristeza, o desânimo e a ansiedade 
apertarem demais, converse com alguém 
de sua confiança e conte também com o 
PODE FALAR www.podefalar.org.br, um 

canal de ajuda em saúde mental para 
quem tem de 13 a 24 anos. É tudo gratuito 

e confidencial. E você vai encontrar 
informações confiáveis que podem ajudar 
você, seus amigos e amigas e sua família.
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SE VOCÊ OU ALGUÉM QUE VOCÊ CONHEÇA ESTIVER 
PRECISANDO DE AJUDA, PODE CONTAR COM:

TELEFONES

Ligue 192 
para acionar 
imediatamente
o serviço 
hospitalar
em caso de 
violência 
envolvendo
risco à saúde.

Disque 180
para 
denunciar 
suspeitas 
ou casos 
confirmados 
de violência 
contra 
meninas e 
mulheres.

Ligue 190 se 
uma violência 
contra 
crianças e 
adolescentes 
estiver 
acontecendo 
naquele 
momento. 

Disque 100
para denunciar 
violações 
de direitos 
humanos 
contra 
crianças e 
adolescentes e 
outros grupos 
vulneráveis.
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CONSELHO 
TUTELAR

SERVIÇOS

Recebe denúncias de 
violações contra os  
direitos de crianças 
e adolescentes e faz 
os encaminhamentos 
necessários. Em cada 
município ou distrito, 
deve haver no mínimo 
um Conselho Tutelar em 
funcionamento. Identifique 
o Conselho mais próximo, 
veja como está funcionando 
e faça o contato.

DIREITOS 
HUMANOS 
BRASIL

Para suspeita ou casos 
confirmados de violações 
de direitos humanos 
contra crianças e 
adolescentes e outros 
grupos vulneráveis.

DELEGACIAS

SERVIÇOS

Se houver em 
seu município, dê 
preferência para 
as especializadas, 
como a Delegacia 
de Atendimento à 
Mulher e a Delegacia 
de Proteção à Infância 
e Adolescência. 
Endereços e contatos 
podem ser encontrados 
no site da Polícia Civil 
de cada estado.

QUE TAL SEGUIR 
TROCANDO IDEIA 
COM O UNICEF?

Você pode receber dicas 
importantes e dar sua 

opinião sobre temas que 
afetam adolescentes  

e jovens. Basta mandar  
a mensagem 

#protecaonapandemia  
de zap ou inbox para: 

(61) 9687-1768
/ureport.brasil

APLICATIVO 

www.gov.br/mdh/
pt-br/apps
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