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APRESENTAÇÃO 

 

PROMOVENDO O VOLUNTARIADO 
 

 

A Comissão de Ação Social da OAB SP sempre desempenhou um papel importante dentro 

da Seccional paulista da Ordem. É  a Comissão  responsável pelas ações que tentam levar para a 

população mais carente da cidade algum alívio e um pouco de afeto em datas marcantes como a 

Páscoa e o Natal.  

 

É nessa Comissão que nascem as campanhas sociais da OAB SP, Comissão que se une ao 

Departamento de Cultura e Eventos para garantir que os menos favorecidos recebam a ajuda 

necessária e possam usufruir de um direito que lhes é negado. 

 

Criada para despertar o sentimento de solidariedade nos advogados e motivá-los para que 

deem sua contribuição para a construção de uma sociedade mais igualitária, a Comissão de Ação 

Social tem promovido campanhas, palestras e participado de atividades em conjunto com órgãos 

governamentais, sempre buscando a ação voluntária como forma de minimizar as diferenças sociais, 

contando com o apoio da sociedade civil. 

 

Entre as campanhas promovidas pela Comissão, há de se destacar as do Agasalho, 

Brinquedo e  Livro Infantil, que ajudam e alegram milhares de pessoas, além de beneficiar diversas 

entidades de São Paulo. 

 

Desde 2007, a Comissão promove as campanhas do Brinquedo e do Agasalho. No primeiro 

ano, os voluntários conseguiram arrecadar quase 10 mil brinquedos na campanha “Solidariedade é 

fazer uma criança feliz. Doe um brinquedo e ganhe um sorriso”, que foram distribuídos entre 40 

entidades assistenciais. Naquele mesmo ano, a Campanha do Agasalho havia arrecadado 100 mil 

peças de roupas. 

 

Em 2008, foi lançada a Campanha do Livro Infantil, com o objetivo de distribuir os livros 

arrecadados entre entidades que assistem crianças e adolescentes e, assim, reverter os resultados de 

pesquisas que apontam os brasileiros como um povo de não leitores. 

 

Mas a Comissão ainda tinha mais um projeto, a doação de chocolate na Páscoa, que virou 

realidade e até hoje distribui ovos e bombons entre entidades assistenciais cadastradas. 

 

Portanto, em todos esses anos de ajuda ao próximo, a Comissão de Ação Social tem 

desempenhado sua função com determinação e vontade, apostando que um gesto simples pode 

resultar em uma mudança profunda na sociedade. 

 

 

 

Maria Célia do Amaral Alves 

Presidente da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

Clarice D´Urso 

Coordenadora de Eventos da Comissão de Ação Social  

e do Departamento de Cultura e Eventos da OAB SP 
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ADVOCACIA SOLIDÁRIA 

 

Nas últimas décadas, vimos se delinear um importante conceito que hoje pode resumir a 

atitude cidadã de cada pessoa, empresa ou organização  em prol da sociedade: a responsabilidade 

social. Essa forma de agir traduz a luta incessante de entidades  como a OAB SP por Justiça, 

dignidade e respeito a todos os seres humanos.  

 

 A adoção de medidas de responsabilidade social e solidariedade com ações internas é a 

missão da Comissão de Ação Social  da OAB SP , que promove uma série de campanhas em prol de 

terceiros: do  Agasalho, do Livro Infantil, do Brinquedo , dentre outras, e  lança Cartilhas de 

orientação e serviços, como essa, e faz debates sobre temas que preocupam a sociedade.   

 

Qualquer atividade rotineira do ser humano pode sofrer alterações, ainda que mínimas, que 

beneficiem os menos favorecidos. Por isso a  Comissão de Ação Social e seus voluntários fazem 

uma enorme diferença nas vidas de muitos brasileiros .  

 

Dezenas de instituições assistenciais espalhadas pelo Estado de São Paulo têm seu trabalho 

viabilizado graças ao esforço dos membros, colaboradores e voluntários dessa comissão, numa 

grande demonstração de solidariedade e preocupação com o bem-estar das pessoas.  

 

O público beneficiado por essas ações da Comissão é imenso e muito diversificado, já que 

os donativos arrecadados são doados para entidades que ajudam crianças carentes, idosos, voltadas 

à saúde e a tratamento de câncer e doenças sexualmente transmissíveis, entre tantas outras. 

 

O momento atual exige grande mobilização e motivação da sociedade, para assumir uma 

atitude mais propositiva. Pequenas mudanças de mentalidade e comportamento podem mudar o 

futuro das próximas gerações  e a advocacia não pode se furtar a cumprir seu papel de classe 

solidária,  por meio do relevante trabalho da Comissão de Ação Social.  

 

 

 

 

 

Luiz Flávio Borges D'Urso 

Presidente da OAB SP 
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UM INSTRUMENTO SOCIAL 

 

Sociais são os objetivos finais da advocacia, buscados por intermédio das vias jurídicas e em 

conformidade com os preceitos democráticos. Trabalhar para que o cidadão receba celeremente 

aquilo que cabe ao Estado lhe prover é tarefa do advogado. 

 

  Apontar à sociedade  meios de alcançar o que lhe é de direito – e que muitas vezes lhe é 

negado por injustiças históricas – constitui ato inerente à advocacia, compondo, portanto, o escopo 

de suas entidades de classe. 

 

Concebida pela Comissão de Ação Social da OAB-SP, com a qual a Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo se alia, esta cartilha é uma eficiente ferramenta social, um instrumento 

de que o portador pode valer-se para fazer prevalecer sua cidadania.  

 

Oportunos os temas, didática a forma como são abordados nesta cartilha. Trazer às claras 

questões de saúde com as quais os brasileiros acostumam-se a conviver, explicá-las do ponto de 

vista médico e lançá-las à luz da legislação foi uma ideia primorosa dos organizadores, que 

acabaram por construir um documento útil a todos os cidadãos. 

 

Quantas mães desconhecem a importância do aleitamento materno? Quantas famílias vivem 

aflitas ante o envolvimento de adolescentes com álcool e outras drogas? Quantos lares testemunham 

casos de pedofilia que não são relatados? 

 

  Quantas mulheres deixam de realizar periodicamente o exame para detecção do câncer de 

mama, cujo diagnóstico precoce pode significar a cura da doença? Quantos homens de meia-idade 

abdicam da prevenção do câncer de próstata simplesmente por machismo? 

 

Para todas estas indagações a resposta é uma só: um número indeterminado, mas certamente 

elevadíssimo. Esta cartilha destina-se a diminuí-lo, e tanto mais terá sucesso quanto transferir-se das 

mãos dos advogados para as dos demais cidadãos brasileiros.  

 

 

 

 

Fábio Romeu Canton Filho 

Presidente da CAASP 
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NA LINHA DE FRENTE DA SOLIDARIEDADE 
 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, constatamos um avanço  das políticas 

públicas voltadas à área social e começamos , enquanto sociedade, a tomar contato com nossa  

responsabilidade social e  a entender  que  o Estado sozinho não é capaz de superar as   diferenças,  

a pobreza,  a vulnerabilidade da população mais carente. É necessário fazer um trabalho voluntário 

e solidário. 

 

Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas), “o voluntário é uma pessoa que dedica 

parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, 

de bem estar social, ou outros campos.” Já para a Fundação Abrinq, o voluntário é como um “ator 

social e agente de transformação, que presta serviços não remunerados em benefício da 

comunidade.” Duas conceituações que traduzem efetivamente o trabalho realizado pela Comissão 

de Ação Social da OAB SP. 

 

  

Dando continuidade a seu importante trabalho, a Comissão elaborou essa cartilha, 

detalhando sua missão e demonstrando como as advogados e os advogados podem ajudar a 

minimizar os problemas da população carente por meio de atitudes simples, mas que fazem a 

diferença na vida de milhares de pessoas. 

  

Com o objetivo de despertar a solidariedade não só da advocacia, mas da comunidade 

jurídica, a Comissão trabalha para motivar pessoas a empreender ações voluntárias, oferecendo sua 

contribuição para a construção de uma sociedade melhor  e mais justa para todos. 

 

 

  Essa cartilha busca, justamente, informar como podemos dedicar uma parte de nosso tempo 

para melhorar a vida de outras pessoas, além de demostrar que o voluntariado não é 

assistencialismo. Mas transcende a mera ajuda, pois muda realidades. 

 

 

A Comissão também realiza e apóia inúmeras campanhas de conscientização contra o uso de 

álcool e cigarro e o bullying nas escolas, pela adoção e pelo aleitamento materno. Além de cerrar 

fileiras no combate as DST (doenças sexualmente transmissíveis) e ao tráfico de pessoas. 

 

 

 

 

 

Clemencia Beatriz Wolthers 

Secretária-Geral Adjunta da OAB SP 
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SOLIDARIEDADE, ESSA PALAVRA 

 

 

Toda vez que a OAB SP, acompanhada de seus colaboradores, cruza as ruas da cidade de 

São Paulo pedindo doações para a Campanha do Agasalho, vemos em ação o espírito da nossa   

imprescindível Comissão de Ação Social, que envolve amor, mobilização, trabalho, respeito e, 

sobretudo, solidariedade. 

  

Solidariedade, sentimento tão nobre e importante na busca de soluções para as mazelas 

numa sociedade tão individualista. E a Comissão de Ação Social é o braço da OAB SP que mais 

comprova, na prática, que a Ordem não se compromete apenas com os interesses dos advogados, 

mas também busca encontrar formas de construir um mundo melhor para todos. 

  

Por meio de uma diversidade de ações, a Comissão procura despertar um olhar mais 

preocupado com a situação do outro e valorizar a ação voluntária, sempre pautada pela 

transparência, intenção traduzida e detalhada nesta nova cartilha. 

  

As iniciativas de maior destaque e projeção são, sem dúvida, a Campanha do Agasalho e a 

Campanha do Brinquedo, que levam um pouco de calor, carinho e diversão a milhares de adultos e 

crianças todos os anos ao redor do Estado de São Paulo. 

  

Esse é e deve continuar a ser o espírito da Comissão de Ação Social da OAB SP, uma união 

de esforços de gente, mais do que tudo, empenhada em dar o melhor de si para construir um mundo 

mais digno. 

 

 

Tallulah Kobayashi de Andrade Carvalho 

Diretora-Adjunta da OAB SP 
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GARANTIA DE DIREITOS 

 

 
Na Constituição Federal, o capítulo dos Direitos Individuais e Coletivos fixa que os 

cidadãos brasileiros têm direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à 

previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. 

 

Os direitos, portanto, são o tema central dessa Cartilha, que abrange desde o direito 

fundamental à vida até o direito à liberdade de expressão, abarcando os conceitos fundamentais dos 

direitos humanos. 

 

É por meio da garantia dos direitos sociais que o Brasil vem buscando atingir a grande meta 

de toda a nação de  construir uma sociedade que seja justa, livre e solidária; onde as desigualdades 

sociais sejam mínimas para que todos tenham iguais oportunidades. 

 

Essa Cartilha também explica quais são os instrumentos jurídicos para garantir plenamente a 

cidadania, como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, a ação civil pública e o 

direito de petição. Certamente, o advogado é dentre os operadores do Direito o mais identificado 

com o jurisdicionado e, portanto, ocupa a linha de frente na sua defesa. 

 

 

 

 
Umberto Luiz Borges D’Urso 

Conselheiro Secional e 

Diretor do Departamento de Cultura e Eventos 
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OBJETIVO 

 A Comissão de Ação Social tem por finalidade despertar nos colaboradores o sentimento de 

solidariedade e motivá-los para que valorizem a ação voluntária e ofereçam sua contribuição para 

construção de uma sociedade melhor para todos nós. 

Elaborar ações pautadas na ética e transparência, promover diversas ações durante o ano, 

dentre outras se destacam a Campanha do Agasalho, Campanha do Brinquedo e a Campanha do 

Livros escolar. 

  Estimular os (as) advogados (as) e toda a sociedade civil a ação voluntária, buscando ajudar 

o próximo. 

Desenvolver atividades per si ou em conjunto com as Subsecções e outras Comissões e 

demais segmentos da sociedade ações voluntárias. 

Ter sempre como foco a Solidariedade, e estar sempre presente onde a sociedade clamar. 

Proporcionar aos envolvidos, em especial às Comissões de Ação Social das diversas 

Subsecções do Estado, uma meta de trabalho. 

Cada Subsecção deverá verificar em que realidade se encontra o seu público alvo e aplicar 

com a ajuda de cada coordenadoria específica o trabalho a ser desenvolvido em sua região. 

Estas por sua vez, manterão um grupo de atuação localizado e em sintonia com a Seccional, 

podendo inclusive optar por novos nichos de trabalhos voltados à finalidade e objetivos específicos 

desta Comissão. 

Trata-se de um trabalho de equipe envolvendo as Subsecções e Seccional visando um 

trabalho institucional voltado à cidadania. 

Também objetivamos um envolvimento maior da classe jurídica para promover ações 

voltada as pessoas mais necessitadas como Instituições, para que dentro de cada especialidade 

propague a mudança comportamental, com maior participação de advogados. É um exercito de 

voluntários da OAB SP ajudando que precisa. 
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COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA OAB SP – TRIÊNIO 2010/2012 

 

Presidente    

Luiz Flávio Borges D´Urso 

 

Vice-Presidente   

Marcos da Costa 

 

Secretário-Geral   

Braz Martins Neto 

 

Secretária-Geral Adjunta  

Clemencia Beatriz Wolthers 

 

Tesoureiro    

José Maria Dias Neto 

 

Diretora Adjunta   

Tallulah Kobayashi de Andrade Carvalho 

 

Diretor do Departamento de Cultura e Eventos 

Umberto Luiz Borges D’Urso 
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Umberto Luiz Borges D’Urso 
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CONHEÇA O SEU CORPO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CÉREBRO 
 

Possui diversas regiões, que controlam funções diferentes: 

 
 

 

 

 

 

 
O Cérebro Humano tem por volta de 100 bilhões de 

neurônios. Você Sabia que os Neurônios não são iguais 

em formas e funções? 

Dr. Chao Lung Wen  
Médico; Professor Associado e Chefe da Disciplina de 

Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP; 

Presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e 

Telessaúde; Responsável pelo Projeto Jovem Doutor; 

Coordenador do Projeto “Desenvolvimento de Espaços 

Culturais de Ciência e Saúde nas Escolas Públicas” da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da 

USP; Coordenador do Projeto “Tecnologias 

Educacionais Interativas” do Edital Pró-Ensino do 
CAPES / Ministério da Educação. 
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APARELHO RESPIRATÓRIO 

É composto por nariz, faringe, laringe, traquéia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. 

Os pulmões realizam a troca gasosa (saída do gás carbônico e entrada do oxigênio) do sangue. 

O coração é responsável pelo bombeamento do sangue no nosso corpo e tem a função de levar o 

oxigênio para todos os órgãos de retirar o gás carbônico que é produzido nas células. 
 

 
 

 

Temos mais de 300 milhões de 

alvéolos distribuídos nos dois pulmões 
 
 

 

APARELHO DIGESTIVO 

 

É composto por tubo digestivo, fígado vesícula biliar, pâncreas e glândulas anexas. 

O intestino delgado chega a ter cerca de 8 metros de comprimento e encontra-se todo enrolado na 

sua barriga. É onde a maior parte da digestão ocorre, por isso, tem uma grande superfície de 

absorção.  

 

 

 

 

O fígado atua na digestão por meio  

da bile. Sua principal função  

é a digestão de gordura 
 

 

 

APARELHO URINÁRIO 

É composto por rins, ureteres, bexiga e uretra. Realiza a excreção das substâncias tóxicas do corpo 

por meio da urina. 
 

 

 

 

 

 

 

Apesar de serem pequenos, nossos dois 

rins recebem cerca de 20% do sangue 

bombeado pelo coração, apenas 5%  

a menos que o cérebro. 
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VOCÊ SABE? 
 

Quando o Cérebro para de Crescer? Por que o cérebro precisa de sangue? 

Seu crescimento acontece até os 16 anos de 

idade, aproximadamente. 

Crianças que recebem má alimentação até os 3 

anos podem sofrer de deficiência no 

desenvolvimento mental.  

O cérebro recebe 25% do sangue bombeado 

pelo coração, pois ele precisa de muito 

oxigênio e glicose. 

 

 

ÁLCOOL 
 

O que o álcool faz com você? 
 

O álcool reduz as atividades do cérebro e pode desenvolver dependência física e psicológica. 

A bebida alcoólica também engorda. Uma garrafa de cerveja tem cerca de 300 calorias. 

 

 

 

 

 

 

A bebida alcoólica pode causar 

problemas para o feto 
 

 

 

 

 

 

O QUE PODE ACONTECER COM O SEU FÍGADO  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fígado de Aspecto Normal 

Com o uso constante do álcool, o fígado 

pode desenvolver uma doença 

chamada cirrose hepática 
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Qual a Quantidade de Álcool em cada Dose? 
 

A concentração de álcool varia de acordo com o tipo de bebida. 
 

A cerveja apresenta, em média, 5% de álcool. Nos vinhos, varia de 9% a 12,5%.  
 

Aguardentes, uísques e licores são os que têm os mais altos teores, em torno de 40% de álcool. 
 
 

 

 

VEJA AS COMPARAÇÕES: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

(350 ml) 

 

 

 

 

 

 

 

(40 ml) 

 

 

 

 

 

 

(140 ml) 

     1 lata de cerveja         =         1 dose de uísque         =      1 cálice de vinho   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CAMINHO DO ÁLCOOL NO SEU CORPO 
 
 
 

O estômago e o intestino delgado absorvem o álcool, 

que é distribuído para todo o corpo através do sangue. 
 

Depois da absorção, o fígado metaboliza o álcool, ou 

seja, transforma as moléculas de álcool de forma que 

possam ser eliminadas do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No intervalo de tempo entre absorção e 

metabolização é que os efeitos no cérebro 

acontecem. Quanto mais álcool, mais os neurônios 

são afetados, e a sensação de euforia vira depressão. 

ÁLCOOL 

Aumento do nível de 

álcool no sangue 

 
 

 
Euforia 

 
Depressão 

FIQUE ATENTO! 

O vinho tem quase 3 vezes mais álcool do que a cerveja. Já a pinga tem quase 9 vezes 

mais álcool do que a cerveja e 3 vezes a quantidade de álcool presente no vinho. 

 Se estiver misturado com alimentos, a absorção do álcool ocorre mais lentamente e em 

menor proporção. Neste caso, a concentração de álcool no sangue pode não alcançar nem 

¼ do que alcançaria se o estômago estivesse vazio. 
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Depois de metabolizado pelo fígado, o álcool é 

eliminado pelos rins, por meio da urina, e 

também pela transpiração e respiração. 

 

Por isso que uma pessoa que bebe várias doses 

fica com hálito e odor característicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGAS 
 

Droga é uma substância que age no cérebro, provoca alterações psicológicas e comportamentais e é 

capaz de causar dependências. 

 

AS MAIS CONSUMIDAS NO BRASIL POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: 
 

 

DEPRESSORAS: diminuem as atividades do Sistema Nervoso Central (SNC). 

 

SOLVENTES - Presentes em vários produtos: Esmalte, Cola, 

Tinta, Tíner, Gasolina, Removedor e Verniz, Além do Lança-

Perfume. 

“Cheirados” (inalados), os solventes geram euforia e depois 

depressão. Podem provocar a morte de neurônios e nervos que 

controlam os músculos, causando paralisias no corpo. 

 
 

ANTISIOLÍTICOS - São calmantes. Os efeitos 

são: Diminuição da ansiedade, Indução de sono, 

Relaxamento muscular, Redução do estado de 

alerta, Dificuldade de aprendizagem e 

memorização. Prejudica atividades como dirigir 

automóveis. A mistura do álcool com drogas pode 

levar ao estado de coma.  

 

Os rins eliminam a maior parte  

do álcool ingerido 

VOCÊ SABIA 

Que orientais sentem os efeitos do álcool mais rapidamente do 

que as pessoas de outras etnias? 

E que as mulheres ficam embriagadas mais depressa do que os 

homens? 
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ESTIMULANTES: aumentam as atividades do Snc. 

 

 

Drogas feitas a partir das folhas da planta da 

coca. A cocaína “cheirada” pode causar 

perda do olfato, hemorragias nasais, 

perfuração do septo nasal e ruptura da 

cartilagem do nariz. Problemas cardíacos, 

cerebrais, renais e alterações intensas de 

comportamento também podem ocorrer. 

O crack e a merla são fumados e provocam 

alterações pulmonares graves, além dos 

problemas no resto do corpo, iguais aos da 

cocaína. 

 
 
 

 

 

 
 

ECSTASY 
Inicialmente causa euforia, desinibição, falta de sono 

e de apetite. Pode causar lesão cerebral, provocando, 

em alguns casos, transtornos psiquiátricos. O uso de 

ecstasy pode provocar aumento da temperatura 

corporal e, com isso, lesões renais e cerebrais 

graves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANFETAMINAS 

Podem causar insônia, perda do apetite, sensação de 

energia e aceleração do pensamento, levando a pessoa a 

ficar “ligada”. Cansaço e depressão aparecem horas 

mais tarde, após o efeito da droga passar. É muito usada 

por motoristas para combater o sono ou por pessoas que 

querem emagrecer.  

 

 

 
 

PERTURBADORAS: provocam alucinações e paranóias 

 
 

MACONHA 

Pode ser fumada ou ingerida, quando misturada em 

comida ou chá. Seu uso provoca relaxamento ou 

angústia, entre outros sintomas. Pode afetar partes do 

cérebro que controlam a memória, a atenção e o 

aprendizado. 

 
 

COCAÍNA • CRACK • MERLA 
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Exemplo: 

COCAÍNA REFINADA 

DILUÍDA EM ÁGUA 

Age após 10 

segundos a 5 minutos 

e tem duração de 10 a 

20 minutos. 

QUAL DROGA CHEGA PRIMEIRO AO CÉREBRO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BEBÊ NÃO SABE.  

E A MÃE? 
 

Mães que abusaram da cocaína ou do 

crack durante a gravidez podem ter 

bebês prematuros, de baixo peso e com 

dificuldades de aprendizagem.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABAGISMO 
 

COMO O CIGARRO ATACA SEU CORPO 
 

Veja o processo que os seus pulmões sofrem quando você fuma: 
 

Ficam escuros (depósito de carvão) e começam a formar enfisema (grandes “bolhas”), que diminui 

a capacidade de oxigenação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exemplos: 
MACONHA E CRACK 

Iniciam a ação no 

organismo humano 

entre 6 e 15 segundos 

após o uso e fazem 

efeito entre 30 e 60 

minutos, dependendo 

da quantidade fumada 

e se a pessoa já está 

acostumada a usar 

esta droga. 

1º Fumada: 
é absorvida 

pelos pulmões 

 

2º Injetada: 
vai para a corrente 

sanguínea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Exemplo: 
COCAÍNA  

REFINADA (PÓ) 

Leva de 2 a 15 

minutos para surtir 

efeito no corpo e 

permanece durante 30 

a 45 minutos no 

organismo. 

3º Cheirada: 
entra no organismo 

pela mucosa nasal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exemplo: 

FOLHAS SECAS DE 

COCA MASCADAS 

Iniciam a ação entre 5 

e 10 minutos e seus 

efeitos duram de 45 a 

90 minutos. 

4º Ingerida: 
é absorvida pelo 

tubo digestivo 

VOCÊ SABIA? 

O usuário de crack consome mais a droga porque seu 

efeito é curto, ou seja, passa muito rápido. 
 

O dependente de cocaína pode passar a injetar a 

droga, porque essa é a única opção que lhe resta 

quando ele não consegue mais utilizar pelo nariz, que 

foi danificado pelo uso da droga. 
 

Misturar drogas causa dependência mais 

rapidamente, além de aumentar muito o risco de 

intoxicação. 
 

Usuários que injetam drogas na veia podem sofrer de 

embolia pulmonar e contrair várias doenças, como 

AIDS e hepatites. 

Pulmão Sadio Pulmão com 

Enfisema 

Alvéolos 

Normais 

Alvéolos 
Destruídos  
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Sabe o que acontece com o seu sorriso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUMANDO SEM QUERER 

 
 

O tabagismo passivo é uma das causas mais importantes de morte evitável no mundo. 

 

Alguns riscos para quem convive com fumantes 
 

Em adultos: risco de 30% de desenvolver câncer de pulmão e 24% de ter um infarto do coração; 
 

Em crianças: risco maior de doenças respiratórias como pneumonia, bronquites e asma. Maior 

frequência de resfriados e infecções do ouvido médio; 
 

Em bebês: risco 5 vezes maior de morrerem subitamente sem uma causa aparente (Síndrome da 

Morte Súbita Infantil,conhecida como Síndrome da Morte do Berço). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fumaça do cigarro é uma 

mistura de aproximadamente  

4.700 substâncias tóxicas.  

Essas substâncias são absorvidas, pelo fumante ativo, ao tragar 

a fumaça, e pelo fumante passivo, ao respirar o ar poluído nos 

ambientes em que se fuma. 

Se ligam ao DNA e 

provocam mutações, 
ou seja, aumentam o 

risco de câncer. 

Aldeídos 
Alcatrão 

Metais Pesados  

Monóxido de Carbono 

Possui mais de 
40 substâncias 

cancerígenas 

Acelera a freqüência 

cardíaca, aumenta a 

pressão arterial e 
pode causar úlcera 

gástrica e refluxo. 

Exemplo: cádmio, 

que provoca 

câncer de pulmão, 
alterações 

reprodutivas e do 

SNC 

Dificultam a 

oxigenação do 

sangue, privando 
alguns órgãos do 

oxigênio e causando 

doenças como a 
aterosclerose, que 

pode provocar 

infarto. 

Não Fumante 
O Fumante 

Nicotina  

VOCÊ SABIA? 

Muitos dos resíduos tóxicos do cigarro são 

eliminados pela urina e podem lesar as células que 

revestem a bexiga, aumentando o risco de câncer. 

Cerca de 90% dos fumantes iniciaram o hábito antes 

dos 19 anos de idade, faixa em que o indivíduo ainda 

se encontra na fase de construção de sua 

personalidade.  
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VOCÊ SABIA? 

QUE A ORELHA possui o pavilhão auricular, que funciona como 

um funil e direciona o som para o tímpano, uma membrana que 

vibra com o som? 

No ouvido médio, o som faz vibrar três ossículos, concentra 

energia e é amplificado em 28 dB (decibels). 

Compare: quando conversamos, o som está próximo de 50 dB, um 

liquidificador produz um barulho de 90 dB, e um avião, 120 dB, 

quando você está perto da turbina na pista. Ouvir som em volume 

alto pode prejudicar a audição de maneira irreversível. 

 

AUDIÇÃO 
É O CÉREBRO QUE INTERPRETA OS SONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O APARELHO AUDITIVO HUMANO  

 

É dividido em três partes: ouvido externo, 

ouvido médio e ouvido interno. No ouvido 

médio há três ossos menores que um grão de 

arroz (e são os menores do corpo humano), 

que vibram com o som. 
 

São o martelo, a bigorna e o estribo, que têm 

esses nomes porque se parecem com esses 

objetos.  
 

 

 

 

 
 

 

 

QUANDO CHEGA AO OUVIDO 

EXTERNO 
e atravessa o ouvido médio, o som é 

transmitido na forma de energia mecânica. 

No trajeto, segue pelos líquidos do ouvido 

interno, sendo então transformado em sinais 

elétricos, que são enviados ao cérebro. A 

audição é uma interpretação que o cérebro 

faz dos sinais recebidos. 

 

 

 
 

 

Pavilhão auricular 

 

bigorna 

martelo 

tímpano 

estribo 

Cadeia ossicular 

possui os menores 

ossos do nosso corpo 

Região do ouvido 

interno que transforma 

o som em pulso elétrico 
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NO OUVIDO MÉDIO também fica a tuba 

auditiva, que abre e fecha à medida que 

engolimos ou bocejamos, permitindo o 

equilíbrio da pressão do ar entre os dois lados 

do tímpano. Quando mudamos de altitude 

durante viagens de avião, na subida e na descida 

da serra, ou quando mergulhamos, pode haver 

um desequilíbrio desta pressão de ar. Por isso 

podemos ter a impressão de estarmos meio 

surdos. 

 

Bebês podem sofrer de otite média porque eles 

têm a tuba mais curta e horizontalizada, o que 

pode gerar refluxo do leite quando eles são 

amamentados deitados. 

 

 
 
 

 

O OUVIDO INTERNO abriga o labirinto, age no 

controle da audição e também do nosso equilíbrio. 
 

Labirintite é uma inflamação ou infecção do labirinto, 

causando tontura e enjôo, que pode comprometer a 

audição. 
 

A doença pode afetar o vestíbulo, os canais 

semicirculares e a cóclea, que estão no ouvido interno. 
 

 

 

COLUNA 
DIVIDIDA EM QUATRO PARTES, TEM 33 VÉRTEBRAS 

 

 O QUE É A COLUNA VERTEBRAL? 

 
A Coluna - é um conjunto de ossos articulados e dispostos uns sobre os outros. Está localizada nas 

costas. Além da função de sustentação, protege a medula espinhal. A medula espinhal transmite 

informações entre o cérebro e o corpo. 
 

Quando a coluna vertebral e a medula são comprometidas por traumas ou doenças, podem ocorrer 

dores e até paralisias. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Canal auditivo 

externo Tuba auditiva 

 

Tuba auditiva é o canal que atua 

no equilíbrio da pressão do ar do 

ouvido médio em relação ao 

ambiente. 

Canais 

semicirculares 

Vestíbulo 

Cóclea 

 

VOCÊ SABIA QUE A COLUNA É  

DIVIDIDA EM 4 PARTES E  

TEM 33 VÉRTEBRAS 
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COLUNA CERVICAL – Formada por 7 vértebras, 

é a mais flexível. Faz os movimentos do pescoço, 

como inclinar a cabeça. 

 

 

COLUNA TORÁCICA – Composta por 12 

vértebras. Fica no meio da coluna e atua também no 

processo de respiração. 

 

 

COLUNA LOMBAR – Formada por 5 vértebras. É 

a região da coluna que recebe a maior pressão nos 

movimentos do corpo, sendo a mais prejudicada 

pelas posturas erradas. 

 

 

COLUNA SACRA – Com 5 vértebras fundidas em 

um só osso (sacro). Este osso é seguido pelo cóccix, 

que é formado por 4 vértebras (unidas num só osso) 

e fica na porção final da coluna. 

 

 

COMO FUNCIONA O MOVIMENTO DA COLUNA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os ossos da sua coluna não conseguiriam realizar 

os movimentos sem os músculos e os ligamentos 

que os cercam. Os músculos se contraem e se 

estendem em várias direções, movimentando os 

ossos, por meio de seus pontos de inserção.  

 

 

 

 

 

 
 

VÉRTEBRAS CERVICAIS 

VÉRTEBRAS TORÁCICAS 

VÉRTEBRAS LOMBARES 

VÉRTEBRAS SACRAIS 

Musculatura 

Paravertebral da Coluna 
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HIPERCIFOSE  

Conhecida também como 

“corcunda”, a hipercifose é 

o aumento da curvatura da 

parte torácica da coluna 

vertebral. 

Pode ocorrer, por exemplo, 

em idosos com Osteoporose 

HIPERLORDOSE  

Aumento da 

curvatura das colunas 

cervical e lombar. 

Comum em mulheres 

grávidas que sentem 

dores nas costas. 

ESCOLIOSE  

A coluna se desvia para 

um lado, formando um 

“S”. Pessoas que têm 

escoliose devem evitar 

carregar objetos 

pesados de um lado só 

do corpo. 

Por que geralmente temos dores 

nas costas? 

 

Por irritação nas terminações dos 

nervos, tensão dos músculos e dos 

ligamentos dos ossos ou lesões 

nestas estruturas. Podem ser 

conseqüências das más posturas que 

adotamos. 

O que é Lombalgia? 

 

Lombalgia significa dor na 

coluna lombar. Trata-se de um 

sintoma e não de uma doença. 

O que fazer? 

Procure a orientação de um médico. 
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LOCOMOÇÃO 
SISTEMA NERVOSO COMANDA OS MÚSCULOS 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAIS SÃO E COMO FUNCIONAM OS 3 TIPOS DE MÚSCULOS NO CORPO 

HUMANO? 

 

Músculo esquelético – Está ligado ao esqueleto e se contrai de forma voluntária. Você pensa e o 

seu sistema nervoso comanda. Dançar e correr são dois exemplos. Os músculos conseguem 

desenvolver movimentos efetivos do esqueleto a partir dos seus pontos de inserção. 
 

Ponto de inserção – É o local onde o músculo se insere no osso. 

O que o cérebro tem a ver com o  músculo?  

Quando você pensa em mexer sua perna, seu cérebro é 

que envia um sinal pelas células nervosas até o músculo, 

ordenando que ele se contraia. 

É o cérebro que controla todo o movimento. 

 

Monitoramento 24h  

O cérebro acompanha o que acontece no corpo e envia 

mensagens por meio da medula espinhal e sinais de volta 

ao cérebro, informando sua situação. Sempre! 

Este retorno ao cérebro inclui sensações importantes, 

como pressão calor, frio, movimento e dor. 
Medula com 

 ramificações nervosas 

 

O que são músculos? 

São as partes do “motor” que o seu corpo usa para se movimentar. A 

ação básica dos músculos é a contração é a contração e, para isso, 

necessitam de energia. 
 

Quantos tipos de fibras existem nos músculos? 

Os músculos possuem dois tipos de fibras: as de contração rápida e a 

de contração lenta. Exemplos: usamos predominantemente as fibras 

de contração rápida num saque de vôlei (potência); já as fibras de 

contração lenta, numa maratona (resistência). A actina e a miosina são as 

moléculas responsáveis pela 

contração dos músculos. 

Músculo Bíceps do braço 

(músculo esquelético) com 

seus ponto de inserção 
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Músculo liso – Está no sistema de digestão, dos vasos da circulação sanguínea, na bexiga, nas vias 

respiratórias e no útero, entre outros. Age de forma involuntária e automática. Por exemplo, o seu 

estômago e os intestinos fazem trabalho muscular o dia todo. 

 

Músculo cardíaco – Existe só no coração e sua característica é a resistência. 

Contrai-se involuntariamente. Pode – se estirar de modo limitado, como um músculo liso, e se 

contrair com a força de um músculo esquelético. 

 

Como nos locomovemos? 

 

Nosso sistema locomotor é formado por ossos, 

articulações e músculos, que funcionam juntos. Os 

ossos são estruturas rígidas que sustentam o corpo. 

Já o músculo é um órgão flexível e resistente que se 

une aos ossos para movimentar nosso corpo. 

 

 

Por que, em situações de risco de morte, temos 

tanta força? 

Porque nosso cérebro envia um comando para os 

nossos músculos esqueléticos possam desenvolver a 

máxima força de contração. Ao mesmo tempo, 

qualquer outra sensação, como a dor, é inibida. 

 

 

PELE 

O MAIOR ÓRGÃO DO CORPO 
 

 

 

 

 

 

A pele é formada por 3 camadas – epiderme, derme 

e hipoderme. 

A epiderme é a camada responsável pela formação 

das nossas unhas, pelos e glândulas, que produzem o 

suor e a oleosidade necessária para a hidratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epiderme 

Derme 

Hipoderme 
 

CAMADAS DA PELE 



25 

VOCÊ SABIA? 

 

ESSA FIGURA esquisita é como o seu cérebro 

“enxerga” o seu corpo. Como você pode 

observar, os pés, as mãos e a boca são regiões 

maiores, porque o desenho representa a proporção 

da sensibilidade e da capacidade de movimento 

das partes do corpo.  

Na neurologia, essa figura é chamada de 

Homúnculo(homem pequeno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Corpúsculos de Vater-Paccini 
2 - Corpúsculos de Meissner 
3 - Corpúsculos de Krause 
4 - Terminações nervosas livres 

 

 

A PELE tem receptores especializados para diversas sensações: dor, cócegas e prazer (terminações 

nervosas livres), temperatura (corpúsculos de Krause), pressão (corpúsculos de Vater-Paccini) e tato 

(corpúsculos de Meissner). 

 
 

 A PELE é o maior órgão do corpo humano e representa 

em média 16% do nosso peso.  

 

Exemplo: uma pessoa de 60kg tem aproximadamente 

10 kg de pele. Faça seus cálculos e descubra o peso  

de sua pele.  

Quando você envelhece, sua pele fica mais fina e 

sensível, devido à exposição prolongada ao sol. 

 

 

 

 
Em vermelho, a área do cérebro 

responsável pela função sensitivo-motora 

Corpúsculo tátil 

de Meissner Terminação nervosa 

livre intra-epitelial 

Corpúsculo de 

Vater-Paccini 
Bulbo terminal 

de Krause 

1 
2 

3 

4 

 

Raios solares deixam 

 a pele fina e sensível 
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O SUOR é produzido pelo organismo humano 

como forma de perder calor, quando a 

temperatura do corpo fica acima do normal. E 

como você perde calor? 
 

Sua pele se renova a cada um ou dois meses sem 

você perceber. As células mais antigas são 

substituídas por outras mais novas, que vão se 

achatando à medida que chegam à superfície. 

Você se arrepia num dia de frio porque o pelo 

tem um músculo que o levanta, formando uma 

camada de ar que funciona como isolante 

térmico. 
 

 

VISÃO 
O olho transforma a luz em impulsos elétricos 
  
 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                            Foco da Imagem ocorre  antes da retina 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

85% do nosso relacionamento com o mundo e de nossas atividades diárias dependem diretamente 

da visão e do perfeito funcionamento dos olhos. Problemas visuais, quando não identificados, 

podem gerar baixo desempenho escolar em muitas crianças. Alguns sinais: franzir a testa para 

enxergar melhor, maior sensibilidade à luz, dor de cabeça após esforços visuais como leitura ou 

aproximar-se muito dos textos. Miopia, hipermetropia e astigmatismo são problemas visuais que 

necessitam do uso de óculos com lentes de correção. 

 

PODEMOS COMPARAR 

Nossa visão com o funcionamento de uma 

máquina fotográfica. A luz atravessa duas lentes 

(córnea e cristalino) e a imagem deve chegar de 

forma nítida na mácula (região central da 

retina). A retina possui inúmeros neurônios 

fotorreceptores que convertem os sinais 

luminosos em impulsos elétricos, transmitidos 

ao cérebro por meio do nervo óptico. O cérebro 

interpreta e dá sentido às imagens. 

 

 

 

 

Glândula sudorípara 

produzindo suor 

Visão nítida. 

Foco da imagem ocorre 

sobre a retina 

Visão Embaçada por 

miopia. Foco da imagem 

ocorre antes da retina 

O olho possui três túnicas: 
 

Externa ou de revestimento: constituída 

pela córnea e esclera. 
 

Média ou vascular: formada pela íris, 

coróide e corpo ciliar. 
 

Interna ou nervosa: constituída pela retina, 

que é a parte sensível aos sinais luminosos 

Externa 

Média 
Interna  
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MUITA PROTEÇÃO!!!  

 

O olho fica dentro da cavidade orbitária, rodeado por gordura, e é 

protegido pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas, de 

partículas que podem ferí-lo. Os esportes mais perigosos para os 

olhos são aqueles que usam bolas pequenas (tênis, squash e golfe, 

por exemplo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O OLHO HUMANO tem 

o tamanho aproximado de 

uma bola de pingue-

pongue. 
 

Mede cerca de 2,54 cm de 

diâmetro. O olho tem seis 

músculos. Um para cada 

direção. 
 

 
GLAUCOMA é a maior 

causa de cegueira 

irreversível. Associado ao 

aumento da pressão do 

olho, provoca perda 

progressiva do campo 

visual, sendo mais comum 

após os 40 anos de idade. O 

glaucoma não tem sintomas 

(não coça, não dói, não 

arde, não irrita os olhos). 

Por isso, é necessário fazer 

o exame oftalmológico 

anualmente. 

Posição do globo ocular 

dentro da cavidade 

orbitária direita 

Posição dos músculos 

extrínsecos do olho, 

formando o cone 

muscular 

Vista lateral das 

estruturas intra-

orbitárias (olho direito) 

Local do olho em que se 

evidencia a glândula 

lacrimal e a inserção dos 

músculos na esclera. 

reto medial   move o olho em direção ao nariz 

reto lateral   move o olho na direção contrária ao nariz 

reto superior    eleva o olho 

reto inferior   abaixa o olho 

oblíqüo superior   faz a rotação interna do olho  

oblíquo inferior   faz a rotação externa do olho 

MÚSCULO FUNÇÃO PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

Olho Normal 

O nervo óptico emerge 

da retina. A escavação 

fica no centro do nervo 

óptico e é a área na 

qual há ausência de 

tecido nervoso. 

 

 

 

 

 

 

Glaucoma 

Há um aumento da 

escavação do nervo 

óptico. 

 

 

 

 

 

 

Glaucoma Avançado 

Há grande perda de 

fibras do nervo óptico. 

A escavação é quase 

total. 
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VOZ 

Apenas duas pregas vogais produzem vários sons. 

 

O CÉREBRO COMANDA. Quando pensamos em falar, ele 

envia um impulso elétrico para os músculos da laringe, 

incluindo as pregas vocais. Com a passagem do ar que sai dos 

pulmões, elas vibram e produzem o som. 
 

 

Produção da Voz. Nosso aparelho fonador é constituído por 

estruturas dos sistemas respiratório e digestivo. Assim, os 

diferentes sons produzidos a partir da vibração de duas pregas 

vocais são modificados e amplificados em uma caixa de 

ressonância constituída pela laringe, faringe, boca e nariz. 

Descubra qual é o instrumento musical que mais se aproxima 

do aparelho fonador. Veja no site do Projeto Homem Virtual. 
 

As pregas vocais conseguem mudar de espessura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes sons da fala 

Movimentos dos lábios, da língua, do 

palato mole (parte de trás do céu da 

boca) e da mandíbula estão 

envolvidos na produção dos sons da 

fala. 

 

 

 

 

Múltipla performance. As pregas vocais são formadas 

por várias camadas de fibras de colágeno e elásticas e 

atuam junto com os músculos da laringe, permitindo 

diversos tons de sons. 

 

Vibrações rápidas nas mulheres 

As vibrações que ocorrem nas pregas vocais são muito 

rápidas, sendo, em média, 100 vezes por segundo em 

vozes masculinas e o dobro, 200 vezes, nas femininas, 

podendo chegar a até 1000 vibrações no canto. 

 
 
 
 
 
 
 

No „CHE‟ e no „JE‟ 
forma-se um canal 

longitudinal na  
língua pelo qual o ar é conduzido  

Posições  das estruturas 

fonoarticulatórias  nos 

diferentes sons da fala 

 
 
 

“Te”  
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Cuide da sua voz 
 

Evite gritar, pois isto causa atrito entre as pregas 

vocais, o que pode machucá-las e tornar a voz 

rouca. Fuja do álcool e do tabaco. Há forte 

associação entre o consumo de bebida alcoólica e 

tabaco e o câncer de laringe. Beba água em 

temperatura ambiente. Isso manterá seu corpo bem 

hidratado e as pregas vocais irão trabalhar melhor e 

produzir uma bela voz. 

 

 

 

 

 

 

Graves e agudos 

As vozes masculinas são mais graves que as 

femininas porque a laringe e as pregas vocais dos 

homens crescem mais.  

A porção vibratória das pregas vocais dos homens 

tem de 11,5 a 16 mm, e a das mulheres, de 8 a 11,5 

mm. 

 

No controle do som 
Ao alongar as pregas vocais, há aumento de tensão 

e redução da espessura, portanto, a vibração ocorre 

mais rapidamente e o som é mais agudo.  Ao 

encurtar as pregas vocais, há redução da tensão e 

aumento da espessura, desta forma, a vibração 

ocorre mais lentamente e o som é mais grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saliência da Cartilagem 

da Laringe é Maior nos 

Homens do que nas 

Mulheres 
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ABORTO 
 

Teresa Cristina Della Monica Kodama 

Procuradora do Estado  

Membro da Comissão da Ação Social da OAB SP 

 
A) Considerações iniciais; B) Considerações para que o nascituro possa seguir 

a sua vida; C) Espécies de aborto: 1. Terapêutico; 2. Sentimental; 3. Eugênico; 

4. Social; 5. Por motivo de honra; D) Riscos à saúde da mulher; E) Abortos 

permitidos no ordenamento jurídico brasileiro; F) Projeto do Estatuto do 

Nascituro; G) Da não legalização do aborto; H) Denúncias; I) Conclusões. 

 

A) Considerações iniciais 
 

              É interessante que este artigo seja lido com os olhos do coração, com os olhos da alma, 

para conseguirmos dimensionar a gravidade que ocorre quando tiramos a vida de um embrião ou de 

um feto que não tem forças para exprimir a sua vontade e que se vê tolhido de vivenciar um grande 

tesouro, presente de Deus, que é a vida. 

 O aborto é a forma mais cruel e desumana de se retirar a vida, pois há a interrupção da 

gravidez pela morte do feto ou do embrião, juntamente com os anexos ovulares. 

             Desde que o óvulo é fecundado há o início da vida de um ser no ventre materno. 

              O feto não faz parte do corpo da mulher, sendo certo que há a vida da mãe e do feto e o 

corpo de cada um também. 

A vida humana começa com a concepção e a ciência tem reconhecido esse entendimento 

desde 1839.  

O embrião tem vida, tem sexo definido, é completo e tem o direito de nascer. 

O Artigo 2º do Código Civil afirma que a personalidade civil começa no nascimento com 

vida, entretanto, os direitos do nascituro estão previstos na legislação brasileira e devem ser 

preservados, porque a vida não poderá ser retirada de modo algum, ainda mais de um embrião, que 

se tornará feto e tem o direito à vida. 

O feto tem direito a um desenvolvimento saudável e de ter uma assistência adequada. 

Ninguém, por mais que exista legislação editada pelos homens, não tem o direito de exigir e 

de praticar tamanha crueldade contra esses seres indefesos que ainda não podem exprimir suas 

vontades e sentimentos. 

Estão ali, porque foram concebidos, com amor ou não, mas devem ser respeitados, porque não 

podem responder pelos erros das mulheres que não tiveram a cautela devida para evitar a gravidez.  
 

A) Condições para que o nascituro possa seguir a sua vida 

O nascituro necessita de oxigênio, nutrição e tempo. 

Ele depende da mãe ou de outras pessoas para sobreviver, vencendo as etapas 

do desenvolvimento do ser humano na infância, adolescência, na fase adulta e quando idoso. 

Se ele não for alimentado, morrerá de fome. 

A vida intra-uterina é, somente, uma das etapas do desenvolvimento do ser 

humano e se uma delas for eliminada, as demais fases do futuro serão encerradas e a vida de quem 

interromper esse processo ficará sem sentido. 

Em hipótese alguma e sob qualquer argumento a vida de um embrião ou de 

um feto deve ser interrompida, porque é inocente e deve ter direito à vida, em conformidade com a 
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Lei dos homens e da Lei que emana do Altíssimo, mais precisamente do quinto mandamento que é 

o não matarás.  

Se há o direito de praticar o aborto e de tirar a vida de um embrião ou e um 

feto, poderá existir o entendimento de que isso seja algo natural, como matar qualquer um, pois a 

diferença reside na idade da vítima e inexistirá qualquer tipo de sentimento para com o próximo. 

Todos os que existem, e neles podemos citar os defensores do aborto, vivem 

porque foi exercido em favor deles o direito à própria vida. Também houve uma escolha da mãe 

naquela oportunidade. 

O nascituro é gente, goza da dignidade humana, possui uma vida que pertence 

só a ele e ninguém tem o direito de impedi-lo de nascer, de crescer e de viver dignamente.  

 

ESPÉCIES DE ABORTO 

Aqui trataremos das várias formas de aborto para que vislumbrem o ato 

desumano que é praticado contra esses seres inocentes que não pediram para serem gerados. Se o 

foram, devem ter o direito de nascer e de viver plenamente como todas as outras pessoas. 

 

1. TERAPÊUTICO 

Com o intuito de salvar a vida da mãe, o médico realiza o aborto. 

 

2. SENTIMENTAL 

É o aborto realizado em casos de estupro. 

 
 

3. EUGÊNICO 

Em casos em que o feto for defeituoso ou até mesmo com a possibilidade de se tornarem delituosos 

no futuro, o aborto é aceitável. 

 

4. SOCIAL 

Quando o aborto é feito por falta de recursos financeiros. Quando a mãe não possui condições 

econômicas para sustentar o filho. 

 

5. POR MOTIVO DE HONRA 

O aborto é feito para esconder motivos que manchem a imagem da mulher perante a sociedade. 
 

B)  ABORTOS PERMITIDOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 

Apenas duas formas de aborto são permitidas no ordenamento jurídico 

brasileiro: o sentimental e o terapêutico. 

O aborto terapêutico encontra previsão legal no Artigo 128, inciso II do 

Código Penal e o aborto sentimental está previsto no inciso II do mesmo artigo. 

Os abortos previstos nos Artigos 124 e 125 do Código Penal são considerados 

crimes com pena de detenção, de um a três anos e de reclusão, de três a dez anos.  

   É feita a transcrição dos artigos do Código Penal para que todos tenham 

conhecimento das penas para um delito tão grave, a saber: 
 

“Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 
 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 

provoque: 
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Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
 

Aborto provocado por terceiro 
 

Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos. 
 

Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único - Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é 

maior de 14 (quatorze) anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o 

consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. 
 

Forma qualificada 
 

Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 

um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para 

provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 

duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 
 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 
 

Aborto necessário 
 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal”. 

     

C) RISCOS À SAÚDE DA MULHER 
 

       No aborto provocado extrai-se o feto da cavidade uterina. Além de ser um ato 

covarde e vil, a mulher sofre sérios riscos no procedimento e após a realização dos mesmos. 

   Dependendo do estágio gestacional em que é realizado o aborto, utiliza-se de 

intervenção cirúrgica para o caso. Pode ser por sucção ou aspiração, dilatação e curetagem, dilação 

e expulsão ou injeção de soluções salinas.     

O procedimento é traumático tanto para o feto, quanto para a mulher. 

Quanto maior o feto, as feições e os movimentos são percebidos, a 

visualização de se retirar um feto com vida de um útero é assustador e a imagem dessa crueldade 

poderá permanecer durante a vida inteira, causando sérios problemas de ordem emocional ou 

psicológica. 

   Inúmeras vezes, a mulher, com o intuito de ver sua situação resolvida 

rapidamente e temendo que seja descoberta, se submete a procedimentos em lugares onde não há 

qualquer tipo de higiene, ocasionando graves problemas para a mulher, tanto fisicamente, quanto 

psiquicamente, pois, depois do ato desumano, virá o arrependimento e, em alguns casos, a 

esterilidade da mulher, não podendo mais ter filhos. 
 

D) PROJETO DO ESTATUTO DO NASCITURO 
 

Há um projeto que cria o Estatuto do Nascituro e é o de número PL 478, de 

2007.  

O referido projeto foi aprovado em maio pela Comissão de Finanças e o 

mesmo garante os direitos do bebê, mesmo antes de ele nascer. 
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E) DA NÃO LEGALIZAÇÃO DO ABORTO 
 

Todos são iguais perante Lei, têm direito à vida, possuem o direito de viver e 

se todos têm esse direito, logo, o feto ou o embrião também tem. 

O feto, desde o ventre materno, sente as sensações, capta os sentimentos das 

pessoas e escuta a tudo o que se fala. 

O feto não pode ser responsabilizado por atos praticados pela mulher que, por 

vários motivos, por vezes, fúteis, quer eliminar a vida de um ser que vive em seu útero. 

Por vezes, a gravidez não é planejada, em outras vezes, é porque é de família 

pobre, outras, por motivo de estupro, e, também, por má-formação do feto. Enfim, se pensa em 

tudo, menos no ser que pulsa dentro da mulher, que tem coração, que tem sentimentos, que reage 

aos estímulos, que não pediu para ser gerado e se o foi, deve ter o seu direito a nascer respeitado 

pela dignidade humana.  

Ou todos têm o direito de viver, ou ninguém tem esse direito. 

Existem vários aspectos que devem ser analisados, tais como, os aspectos 

éticos, morais, científicos, teológicos e principalmente aos aspectos políticos. 

Há um plano internacional de controle de população e não atendem os 

interesses das mulheres, nem do País. 

A população deve estar consciente de seu papel na sociedade, para que não 

aceite interferências externas em sua política populacional. 

Os indivíduos devem saber exercer a sua cidadania. 

   Nenhum país pode ser considerado forte sem um povo exercendo plenamente 

a cidadania, tendo acesso à educação e à saúde. 

No milagre da vida, a mulher foi muito abençoada pelo Mestre dos Mestres, 

porque a ela foi dado o dom de gerar um filho, tê-lo em seu ventre, sabendo que ali corre o seu 

sangue, pulsa um coração forte e que clama por piedade para poder viver plenamente. 

O aborto é algo nefasto para toda a sociedade, onde o ato seria praticado de 

modo banal, sem o maior pudor ou escrúpulos, sem qualquer sentimento, sem piedade e de modo 

covarde.   
 

F) DENÚNCIAS 
 

Denunciem as clínicas clandestinas que praticam o aborto, pois estão 

praticando crimes e os responsáveis devem ser punidos pela prática delituosa.   

A denúncia pode ser feita no Conselho Regional de Medicina, caso a clínica 

seja médica, Ministério Público do Estado de São Paulo, na Delegacia de Polícia mais próxima de 

sua casa, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Praça da Sé, 385, 10º andar, São 

Paulo, Capital, Comissão da Ação Social. 
 

G) CONCLUSÕES 
 

Não há no mundo amor maior, um amor incondicional, que é o amor de uma 

mãe para com o seu filho. 

É um amor que transcende a tudo e a todos.  

É o amor de se colocar na situação do filho para que não cause a este 

sofrimento. 
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É o amor que faz com que a mãe sofra junto com o filho nos momentos de 

dor, que vibra intensamente nos momentos de alegria e que dá a vida pelo filho. 

Se uma mulher soubesse a grandiosidade de gerar um filho dentro de seu 

ventre, guardando-o por vários meses, se soubesse que o milagre da vida está ali em suas mãos, 

pensaria milhões de vezes e afastaria qualquer tipo de pensamento sobre o aborto e faria com 

grande nobreza e com muita coragem que o milagre da vida se concretizasse, tomando o filho em 

seus braços e o chamando de meu filhinho, por mais pobre e simples que seja a mulher e por piores 

condições de vida que possa ter e possa dar ao seu filho. 

Nunca se esqueça que o filho é fruto do amor de um Pai Celestial e todos nós 

fomos gerados por vontade Dele. 

A vida é uma grande dádiva, é um grande tesouro que todos nós temos e não 

podemos deixar que ninguém tire isso de nós e não podemos achar que temos o direito de fazer isso 

com um ser que está lutando, silenciosamente, pela vida. 

Gerar um ser, gerar uma criança é a maior dádiva que Deus poderia 

proporcionar a uma mulher e não desperdice essa oportunidade grandiosa e única que está ao seu 

alcance e em suas mãos. 

Como exemplo, citaremos um fato verídico ocorrido sobre o aborto. 

Um médico realizava há anos abortos em várias clientes.  

Enriqueceu devido a esse procedimento repugnante e que não condizia com 

os ensinamentos de Deus. 

Depois de alguns anos, foi colhido de surpresa quando recebeu a notícia de 

que sua filha estava internada em um Hospital devido a uma infecção generalizada. A causa foi 

devido ao modo que foi realizado o procedimento para o aborto. Estando ali junto de sua filha, 

adormeceu e sonhou que estava em um lugar e que havia muitas crianças gritando e dizendo: 

Assassino!”. Quando acordou, teve tempo de estar junto de sua filha quando a mesma deu o último 

suspiro. Ele agradeceu a Deus a oportunidade de ainda permanecer junto a sua filha durante alguns 

instantes antes da mesma dar o último suspiro. A partir desse momento, nunca mais realizou 

abortos, mas somente realizou partos, fazendo com que muitas vidas, muitas crianças, viessem à 

Terra. 

Digam não ao aborto e façam com que todas as mulheres se conscientizem da 

importância de evitar a gravidez e, caso ocorra a gravidez, devem estar cientes da responsabilidade 

que têm com elas mesmas e com o embrião, com o feto que foi gerado e que não pediu para ser, que 

está se transformando, crescendo, que tem sangue nas veias, que tem um coração que pulsa, que tem 

emoções, sentimentos,  que mostra que tem vida quando dá os chutinhos, que clama por nascer, 

clama pela vida e isso as mulheres não têm o direito de retirar desses seres maravilhosos que são 

anjos que Deus envia para todas nós. 

A vida é preciosa e bela. Não desperdice nenhum segundo sequer, siga o 

caminho da virtude, da simplicidade, da humildade, fazendo com que todos os seus direitos de 

cidadãs sejam preservados, e façam com que o milagre da vida se realize, de modo consciente, 

nunca pensando de modo contrário aos ensinamentos do Arquiteto do Universo. 
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AIDS 
 

Roberto Spada de Castro 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

A AIDS é uma doença que provoca a falência das defesas naturais do indivíduo (quebra o sistema 

imunológico, impedindo que o organismo combata os agentes causadores de enfermidades), 

sujeitando-o a infecções e doenças tumorais que, sem a infecção provocada pela contaminação do 

HIV (vírus da Imunodeficiência Humana), combatidas. 
 

Sintomas: 

a) diarréia crônica 

b) problemas de pele 

c) pneumonia (por pneumoysts jiroveci) 

d) emagrecimento exagerado 

O conjunto desses sintomas significa que o sistema imunológico do individuo já pode estar 

comprometido pelo vírus HIV. 
 

Vias De Transmissão: (São 4 as vias de transmissão) 
 

a) Sexual (relações sexuais vaginais, orais e anais) 

b) Intravenosa (compartilhamento de seringas usadas para drogas  injetáveis) 

c) Perinatal (transmissão da gestante infectada para o filho) 

d) Contato com sangue (em acidentes de trabalho ou em transfusão de sangue) 
 

Como Evitar: 

a) O meio mais eficiente de se evitar a AIDS é usar preservativo em qualquer relação 

sexual 

b) Reduzir doenças sexualmente transmissíveis como: siflis, gonorréia e clamídia. Essas 

doenças acabam com as defesas naturais que a região genital possui, favorecendo a 

contaminação pelo HIV. 

c) Não compartilhar seringas destinadas ao uso de drogas injetáveis. 
 

LEMBRE-SE 
 

Abraçar, beijar, apertos de mãos, compartilhar utensílios domésticos, usar o mesmo banheiro, o 

mesmo quarto, a mesma sala de trabalho, não transmite o HIV. Carinho, compreensão e 

solidariedade podem ajudar muito a pessoa portadora da doença. 
 

Evitar a AIDS Depende De Você 
 

Mais de 50 milhões de pessoas no mundo já foram infectadas pelo vírus HIV.  
No começo dos anos 80 a AIDS esteve associada aos homossexuais e aos usuários de drogas 

injetáveis. 

Hoje a doença atinge indiscriminadamente homens e mulheres. 
 

 

O que é o teste de AIDS? 
 

É um teste que diz se a pessoa tem ou não HIV, o vírus da AIDS. É um exame feito em laboratório, 

é rápido, e o resultado pode sair na hora. 
 

 

Qual a importância de fazer o teste? 
 

a)  Se você tiver o HIV, é importante saber o quanto antes. Assim, você inicia o tratamento no 

momento certo, o que pode lhe trazer mais qualidade de vida. 

b) Em caso de gravidez, mães soropositivas que fazem o acompanhamento adequado têm 

grandes chances de terem filhos sem o HIV. 
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Quem deve fazer o teste? 
 

a)  Se você manteve relação sexual (oral, vaginal ou anal) sem camisinha. 

b)  Durante o pré-natal (gestantes). 

c)  Se teve alguma doença sexualmente transmissível (DST), tuberculose ou hepatites. 

d)  Se compartilhou seringas ou agulhas 
 

 Onde fazer o teste? 
 

a) Em uma unidade de saúde ou em um Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA. 

b) Se você fez sexo sem camisinha, espere pelo menos um mês para fazer o teste de AIDS, 

sífilis e hepatite. Ele é gratuito e só você fica sabendo. O tratamento também é gratuito. 
 

Oito bons motivos para eliminar o preconceito. 
 

 1 - A AIDS pode afetar qualquer um? 
 

Existem homens e mulheres de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as classes 

sociais vivendo com HIV/AIDS. Todos estão vulneráveis. Por isso o teste para o HIV deve ser 

oferecido a todos, sem preconceito. 
 

2 - A AIDS tem tratamento: 
 

Sabendo que tem o vírus e fazendo o acompanhamento no serviço de saúde, a pessoa pode ter uma 

vida normal, com saúde e qualidade. 
 

 3 - A Solidariedade aproxima as pessoas 
 

Lidar com o preconceito é muito difícil. Os portadores do  HIV/AIDS podem até perder a vontade 

de se cuidar por conta do julgamento dos outros, inclusive do profissional de saúde. 
 

4 - O amor não transmite a AIDS 
 

Carinho, afeto e beijo na boca não transmitem AIDS. E, com o uso correto da camisinha durante 

todas as relações sexuais, o vírus não é transmitido. 
 

5 - O portador do HIV/AIDS pode continuar trabalhando 
 

Quem vive com o HIV/AIDS pode ser tão produtivo quanto qualquer outra pessoa. 
 

 6 - O apoio da família, dos amigos, e do profissional de saúde é essencial. 
 

Como qualquer outra pessoa, quem vive com HIV/AIDS se sente mais estimulado a se cuidar 

quando é amado e acolhido. 
 

7 - Com camisinha, você se protege. 
 

Todos devem usar camisinha, tendo HIV ou não. A proteção não é só para quem tem o vírus. A 

responsabilidade de evitar a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis é de todos. 
 

8 - Sem preconceito, mais pessoas se previnem 
 

Ao falar abertamente sobre HIV/AIDS, mais pessoas, buscam informações, mais pessoas fazem o 

exame e mais pessoas se protegem usando a camisinha.  

 

Multiplique essa informação. 
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ANTICONCEPTIVOS 
 

Lucas Ronza Bento 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

Os anticoncepcionais são métodos contraceptivos que visam evitar a gravidez e, em alguns 

casos, a contaminação de doenças transmissíveis através das relações sexuais, como no caso dos 

preservativos. 

Existem métodos naturais e não naturais de métodos contraceptivos que, por imposição 

constitucional, devem ser assegurados pelo Estado. 
 

Há algum método contraceptivo natural? 

O método contraceptivo natural é a abstinência durante o período de fecundidade da mulher, 

ou seja, não se pratica relações sexuais durante o período fértil. Neste caso é necessária a realização 

do cálculo da ovulação, uma vez que o período fértil está próximo da ovulação, aproximadamente 

entre o 10ª e o 16º dia desde o início da menstruação. 
 

Quais são os métodos contraceptivos não naturais? 

Podemos citar como métodos contraceptivos não naturais o preservativo (masculino e 

feminino), o diafragma, DIU (dispositivo intra-uterino), pílulas anticoncepcional que alteram o ciclo 

sexual normal, vasectomia para o homem e laqueadura para mulheres, pílula do dia seguinte 
 

É possível encontrar contraceptivos no Sistema Único de Saúde (SUS)? 

O Estado tem a obrigação de permitir o acesso a contraceptivos, razão pela qual atualmente 

o Sistema Único de Saúde oferece todos os métodos contraceptivos acima mencionados. Para 

receber os remédios ou fazer a vasectomia ou laqueadura de graça, é necessário que o paciente 

tenha sido ser atendido por algum médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tenha 

se cadastrado para receber o Cartão Nacional de Saúde. 
 

O que são anticoncepcionais? 

Os contraceptivos são métodos que buscam evitar a gravidez e, em alguns casos, a 

contaminação de doenças transmissíveis através das relações sexuais.  
 

Há algum método contraceptivo natural? 

O método contraceptivo natural é a abstinência durante o período de fecundidade da mulher, 

ou seja, não se pratica relações sexuais durante o período fértil. Neste caso é necessária a realização 

do cálculo da ovulação, uma vez que o período fértil está próximo da ovulação, aproximadamente 

entre o 10ª e o 16º dia desde o início da menstruação. 
 

Quais são os métodos contraceptivos não naturais? 

Podemos citar como métodos contraceptivos não naturais o preservativo (masculino e 

feminino), o diafragma, DIU (dispositivo intra-uterino), pílulas anticoncepcional que alteram o ciclo 

sexual normal, vasectomia para o homem e laqueadura para mulheres, pílula do dia seguinte. 
 

É possível encontrar contraceptivos no Sistema Único de Saúde (SUS)? 

O Estado tem a obrigação de permitir o acesso a contraceptivos, razão pela qual atualmente 

o Sistema Único de Saúde oferece todos os métodos contraceptivos acima mencionados. Para 

receber os remédios ou fazer a vasectomia ou laqueadura de graça, é necessário que o paciente 

tenha sido ser atendido por algum médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tenha 

se cadastrado para receber o Cartão Nacional de Saúde. 
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ALEITAMENTO MATERNO 
 

Marilda Luiza de Ângelo 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 
 
 

 O aleitamento materno é o alimento mais completo que um bebê pode receber. É cheio de 

cálcio, vitaminas, proteínas e sais minerais, ele tem tudo o que o bebê precisa para crescer forte e 

saudável. Puro, higiênico e sempre prontinho, o leite materno é digerido fácil e rapidamente.  O 

leite da mãe ainda tem anticorpos que protegem a criança de doenças como a diarréia, infecções do 

pulmão, desnutrição e doenças da pele.  
 

E quem amamenta não gasta nem com a alimentação, nem com medicamentos. Como se 

tudo isso não bastasse, a amamentação também faz bem para a mãe, pois a mulher que dá de mamar 

perde menos sangue no pós – parto, fica protegida de uma nova gravidez nos primeiros três meses, 

volta ao peso normal rapidamente e ainda evita os riscos do câncer de mama e de útero. Acima de 

tudo, amamentar é um ato de amor. A criança que mama no peito cresce tranqüila e segura e se 

desenvolve com mais facilidade.  

Quando a criança já se encontra satisfeita e a mãe continua com o peito muito cheio, a mãe 

deve ajudar outros bebês que não têm a chance de serem amamentados doando seu leite em excesso 

para o banco de leite existente  na maioria das cidades, pois assim estará ajudando a salvar vidas e 

colaborando com outros bebês a crescerem fortes e saudáveis  como o seu  que mama no peito . No 

banco de leite o seu leite doado é pasteurizado e estocado através de rigorosos procedimentos 

técnicos para preservar as qualidades originais. Então estará pronto para ser doado a bebês 

prematuros de baixo peso que não conseguem sugar ou para recém nascidos com infecções graves.  
 

 

  Quando o bebê nasce, qual o alimento de que necessita? 

 O leite materno é o único alimento de que o bebê necessita nos seus primeiros meses de 

vida; ele é insubstituível. 
 

 Já ao nascer o bebê deve mamar? 

 Sim, geralmente já após o parto o leite “desce”, e mesmo antes de vir o leite, o bebê deve ser 

colocado ao seio para mamar. Antes do leite vem o colostro que é um líquido fino meio amarelado 

secretado pela glândula mamária que também é alimento rico e útil ao bebê. 
 
 

 Amamentar dói? 

 Não, amamentar não dói e geralmente as mães sentem prazer ao amamentar, pois há uma 

troca em dar o leite – alimento e receber além do carinho, a satisfação do bebê. Recomenda-se à 

mãe que quando estiver amamentando seu filho tenha pensamentos positivos e transfira boas 

energias ao bebê, além de recomendar-se também que durante a amamentação a mãe não leia 

revistas e  jornais, não proceda xingamentos  ou  palavrões bem como para que não  exerça 

qualquer tarefa em conjunto, apenas segure a criança no colo e proceda a amamentação, além de 

recomendar-se também que a mãe que está amamentando ingira bastante líquidos,  como adquira o 

hábito de  tomar mais  água. 
 

 E se o bico do seio “rachar”? 

 Essa prática já encontra-se ultrapassada, pois já  no pré – natal as futuras mamães  são 

orientadas a se hidratarem com óleos e cremes especiais que deverão serem usados em todo o seio e 

em volta do bico  para que isso não ocorra, bem como recebem orientação   de como proceder em 

eventual caso,  pois  se acontecer,  a mãe deve procurar ajuda e orientação  médica, mas não deve 

deixar de amamentar mesmo assim.   

 E se o leite for fraco? 

 Não existe leite fraco. Para ajudar nessa hora, nada como  a ajuda de uma boa avó que já 

amamentou seus filhos e que certamente  dará dicas e ensinará a nova mãe a  amamentar. A 

gravidez, o parto e a amamentação são coisas naturais e boas de se viver.  
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BULLYING 
 

Geisa Vitorino dos Santos Silva 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 
 Bullying: A palavra que muda uma vida 

 

O que é o Bullying? Muitos de nós não temos noção do que é e podemos praticá-lo sem 

saber. Bullying é um assédio, muito presente no campo escolar, Dan Olweus, cientista sueco, nos dá 

a definição desse assédio em três termos essenciais, isto é, um comportamento agressivo e negativo, 

executado repetidamente e que ocorre num relacionamento onde há um desequilíbrio de poder entre 

as partes envolvidas.  

Portanto bullying é caracterizado por uma agressão física ou psicológica, sem motivação, 

intencional, perpetrada de forma recorrente e sistemática, por uma ou um grupo de pessoas. Para a 

literatura especializada no tema, o termo utilizado é vitimização. Já os autores do bullying, recebem 

o nome de bullies. Conforme pesquisa realizada, os bullies apresentam a personalidade autoritária, 

com um grande desejo de dominação e controle e em média são pessoas agressivas. 
 

 Na Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar 2009, realizada pelo IBGE, com público alvo 

formado por estudantes do 9º ano do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas, 

demonstrou que dos 618.500 estudantes pesquisados, aproximadamente um terço desses alunos 

(30,8%), informou ter sofrido bullying alguma vez, sendo tal ocorrência verificada em maior 

proporção entre os alunos de escolas privadas (35,9%) do que entre os de escolas públicas (29,5%), 

mostrando que àquela época o índice já era considerável. 

Ao ingressar na escola conhecemos um novo mundo, cheio de novidades e desafios a serem 

desvendados, alguns bons que deixam ótimas recordações, enquanto outros são assustadores e 

trazem conseqüências que podem afetar uma vida inteira, como é o caso das vítimas do bullying. 
 

 As agressões às vezes se desenvolvem já na infância com um pequeno apelido, exemplos 

disso são as famosas alcunhas da época escolar, que definem as crianças magras como “palito”, 

quem apresenta massa corporal excessiva passa a ser “baleia”, quem utiliza óculos vira “quatro 

olhos”, entre tantos outros “defeitos”, que viram alvo de brincadeiras e muitas das vezes acarretam 

em prejuízos que perduram por toda a vida. 

 Em um estudo realizado pelo School Crime Supplement to the National Crime Victimization 

Survey, entre os alunos autores de bullying, 51,8% afirmaram que não receberam nenhum tipo de 

orientação ou advertência por seus atos. Sendo que  41,6% dos que admitiram ser alvos de bullying 

relataram não ter solicitado ajuda aos colegas, professores ou família. 
 

Como verificamos em diversos casos, a vítima sofre em silêncio, com vergonha de procurar 

alguém que possa ajudá-lo, desenvolvendo problemas, principalmente emocionais, como aversão à 

escola, irritabilidade, transtornos alimentares, isolamento social, mau rendimento escolar, tristeza 

constante, atos de auto-agressão, tentativas de suicídio e muitas outras consequências, devido o 

indivíduo não suportar a carga de pressão sobre si. 
 

 Em alguns eventos, como a causa é desconhecida pelos pais, a solução encontrada é a 

mudança da escola, da residência, o que nem sempre resolve o problema, pois a efetiva amenização 

dos danos é obtida com apoio e busca de ajuda de profissional qualificado. 
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O autor da agressão nem sempre tem a intenção de causar dano à vítima, mas ao criar um 

apelido, agredir ou humilhar o outro, apenas por este não se enquadrar nos padrões de beleza 

estabelecidos pela sociedade, ele se esquece que ali tem um ser humano frágil, que sofre e tem 

sentimentos.  

Na adolescência tudo piora, porque nessa fase há uma confusão de sentimentos, mudanças 

físicas e psicológicas, então aquele simples apelido que iniciou na infância agora tem um efeito 

mais profundo e humilhante.  
 

Ninguém deseja ser motivo de piadas, nesse momento eles precisam do apoio dos amigos, 

mas estes simplesmente preferem não interferir e ficar na plateia assistindo tudo de longe, por medo 

de ser a próxima vítima, muitas vezes. 
 

 No Brasil, a mídia tem ajudado a disseminar o assunto, mostrando que a prática do assédio 

tem sido, infelizmente, cada vez mais comum, como foi o caso do Massacre de Realengo, na cidade 

do Rio de Janeiro, no qual 12 crianças morreram alvejadas por tiros, e outras 22 foram feridas, tal 

fato foi atribuído, por ex-estudantes da escola e ex-colegas do atirador, a uma vingança por 

bullying.  No ano de 2009, na cidade de Guarulhos, uma garota de 14 anos, vítima de bullying 

apanhou até desmaiar na porta da escola onde estudava. 
 

No campo escolar, tanto a Escola, quanto os professores e os pais têm um papel fundamental 

neste fenômeno, salientando que neste trinômio deverá haver total cooperação. Assim sendo, a 

Escola deve coibir qualquer prática, por meio de campanhas e políticas de conscientização.  
 

Os professores ao presenciar algum tipo de agressão devem imediatamente intervir, para que 

a agressão não se torne constante, deve impor que todos se respeitem, já que dentro da sala de aula, 

é a autoridade.  
 

Os pais devem manter diálogo aberto com seus filhos e se atentar aos sintomas de podem 

demonstrar eventuais agressões sofridas ou praticadas, dando o apoio e a segurança que a criança ou 

o adolescente vai necessitar, buscando a ajuda de psicólogos, se for o caso.  
 

No que diz respeito à legislação, os atos considerados graves acarretam em medidas na 

esfera penal, sendo que aos bullies, isto é, os infratores sofrem medidas sócio-educativas, conforme 

previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a Escola negligencia a ocorrência da prática 

do bullying, esta poderá responder por coautoria, conforme o Código Penal. Já no âmbito cível, os 

danos morais são plenamente cabíveis. 

 Portanto devemos nos conscientizar que a primeira mudança deve ocorrer em cada um de nós, 

temos que mudar o jeito de observar o diferente e discriminar sem ao menos ter a oportunidade de 

conhecê-lo. Vamos deixar que cada um decida o rumo que quer dar a sua vida. Uma palavra tem o 

poder de mudar a vida de uma pessoa, então a frase: Todos unidos contra o Bullying, poderá fazer 

melhor, salvar muitas vidas.  
 

 

 

O que é bullying? 
 

Bullying (deriva do inglês bully = brigão, valentão), é caracterizado por qualquer agressão 

física ou psicológica, sem motivação, intencional, perpetrada de forma recorrente e sistemática, por 

uma só ou um grupo de pessoas. 
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Desde quando existe a prática do bullying? 
 

O bullying sempre existiu,  ao fazer estudo das tendências suicidas entre adolescentes, o 

pesquisador Dan Olweus, professor da Universidade da Noruega,  descobriu que a maioria desses 

jovens tinha sofrido algum tipo de ameaça, portanto foi quem relacionou a palavra (bullying) ao 

fenômeno, isso no fim da década de 1970. 
 

O espectador também participa do bullying? 
 

Sim, muitos pensam que na ação somente autor e vítima são os personagens, porém o 

espectador, isto é, aquele que não está nem de um lado nem de outro, assume um papel importante 

no processo, quer de forma passiva, onde testemunhará a agressão e não pactuará com o autor, 

talvez por medo de se tornar alvo; quer de maneira ativa, onde irá rir ou até mesmo incentivar o 

agressor na prática do bullying. 
 

Quais os tipos de agressão praticados por meio do bullying? 
 

As agressões podem ser físicas, consideradas as formas mais graves, ou psicológicas, que 

atingem a moral, o valor, a estima, o psicológico da vítima. 
 

Quais os danos à vítima? 
 

As vítimas que sofrem bullying e não relatam e não pedem ajuda, enfrentam diversas 

conseqüências, desde medo, vergonha, baixa estima, baixo rendimento escolar, agressividade, 

desejo de não ir para escola, abandonar os estudos, ou até mesmo implicações mais sérias, como o 

próprio suicídio. 
 

O que não é bullying? 
 

Bullying se caracteriza pela recorrência, intencionalidade, contudo não há que se falar em 

prática do bullying quando, por exemplo, houver uma briga ou uma discussão entre alunos/colegas 

de trabalho, por ser um evento isolado, não estando presentes as peculiaridades do bullying. 
 

Existe a prática do bullying entre aluno e professor? 
 

Não necessariamente, pois o bullying é praticado por pessoas do mesmo patamar, por pares, 

como alunos de escolas ou colegas de trabalho, pois o professor assume o papel de autoridade, 

portanto deve haver tal reconhecimento, deverá estar presente o respeito mútuo entre ambos. O 

contrário pode caracterizar sim o bullying. 
 

  Existe a possibilidade de bullying na educação infantil? 
 

Sim, desde que presentes as característica da pergunta 1, podemos sim nos deparar com um 

quadro de bullying, até mesmo na educação infantil, pois não há uma idade imposta, estabelecida, 

para prática dos atos e a caracterização do bullying, qualquer um poderá praticar, bem como 

eventualmente sofrer. 
 

Como evitar o bullying? 
 

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia) 

sugere as seguintes atitudes para um ambiente saudável na escola: 

- Conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões; 

- Estimular os estudantes a informar os casos; 

- Reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema; 

- Criar com os estudantes regras de disciplina para a classe em coerência com o regimento escolar; 

- Estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos; 
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- Interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar a dinâmica do bullying. 
 

Qual o papel dos professores frente à prática do bullying? 
 

Ao se deparar com a prática do bullying, o professor, como autoridade, deve de imediato 

intervir, dando o exemplo, demonstrar respeito, e de maneira alguma deverá rir, ou deixar passar, já 

que a atitude é inadequada. Ele é o responsável por distinguir a “brincadeira”da efetiva prática do 

bullying. 

Os especialistas Cléo Fante e José Augusto Pedra, autores do livro Bullying Escolar, dão 

alguns conselhos: 

- Incentivar a solidariedade, a generosidade e o respeito às diferenças por meio de conversas, 

campanhas de incentivo à paz e à tolerância, trabalhos didáticos, como atividades de cooperação e 

interpretação de diferentes papéis em um conflito; 

- Desenvolver em sala de aula um ambiente favorável à comunicação entre alunos; 

- Quando um estudante reclamar de algo ou denunciar o bullying, procurar imediatamente a direção 

da escola. 
 

 

Qual o papel dos pais? 
 

Muitas vezes a família é culpada pelos educadores/escola pelo comportamento de seus 

filhos, sendo estes autores ou vítimas das agressões, o que acaba sendo inadequado, pois a escola 

deverá mediar a conversa dos pais, já que a orientação é que ambos busquem apoio e ajuda 

psicológica. 
 

O que é cyberbullying? 
 

É o bullying cometido por meio eletrônico, nas redes sociais, e-mails, brincadeiras tidas 

como inofensivas, mas que na rede, perpetuam por toda a vida da vítima. O que deve ser muito 

claro, é que a vítima deve buscar ajuda, e deve sempre confiar em um adulto para se abrir, buscando 

uma maneira de cessar as agressões sofridas, ou buscando ajuda de profissionais, para melhoria da 

qualidade de sua vida. 
 

Bibliografia 

Bullying deriva do inglês bully e significa brigão, valentão. 

Student Reports of Bullying, Resultados do 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey, US National Center for 

Education Statistics. 

Bullies traduzindo significa bulidor.  

The Harassed Worker, Brodsky, C. (1976), D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=152 

Student Reports of Bullying, 2001, loc. cit. 

Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990. 

Art. 29, do Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

No ano de 2010, os pais de um aluno do Colégio Santa Doroteia, em Belo Horizonte, foram obrigados pela Justiça, a pagar uma indenização de R$ 8 

mil a uma garota de 15 anos por conta de prática de bullying. 

http://www.observatoriodainfancia.com.br/rubrique.php3?id_rubrique=19, acesso em 2 de setembro de 2011. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/04/08/autor-do-massacre-no-rio-sofreu-bullying-dizem-ex-colegas-de-escola.jhtm, acesso em 1 de setembro 

de 2011. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1525, acesso em 1 de setembro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm, acesso em 29 de agosto de 2011. 

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1386534-5605,00-

VITIMA+DE+BULLYING+NAO+SABE+POR+QUE+APANHOU+E+MAE+DIZ+QUE+ELA+PODIA+MORRER.html, acesso em 29 de agosto 

de 2011. 

The Harassed Worker, Brodsky, C. (1976), D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts 

NETO,  Aramis A. Lopes. Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. J Pediatr (Rio J). 2005. 

NETO,  Aramis A. Lopes. Bullying: Saber Identificar e como Prevenir. Rio de Janeiro.  Ed. Brasiliense. 2011. 

FANTE, Cleo e PEDRA, José Augusto. Bullying Escolar - Perguntas e Respostas. Ed. Artmed. 2008. 

 



43 

CÂNCER INFANTIL 
 

Alessandra Caligiuri Calabresi 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

Ninguém espera que uma doença como o câncer possa atingir alguém com tão pouco tempo 

de vida. É por isso que muitos pais ficam aflitos quando descobrem que o seu filho tem a doença. 

Felizmente, com os avanços da pesquisa e dos tratamentos, o câncer infanto-juvenil - uma das 

causas de mortes não acidentais mais comuns entre crianças e adolescentes - já pode ser derrotado 

quando diagnosticado a tempo. Os pais devem ficar atentos a problemas que não somem. Após o 

diagnóstico devem procurar tratamento imediato que, se aplicado nas fases iniciais da doença, 

permite a cura em cerca de 70% dos casos. 

 

O GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - é uma instituição sem fins 

lucrativos, criada para garantir a crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar todas as 

chances de cura com qualidade de vida, dentro do mais avançado padrão científico. O hospital do 

GRAACC realiza mensalmente cerca de 2.500 atendimentos, entre sessões de quimioterapia, 

consultas, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de medula óssea e outros. Além de 

diagnosticar e tratar o câncer infantil, o GRAACC atua no desenvolvimento do ensino e pesquisa. 
 

1.      O que é o câncer infantil? 

Câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação 

descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo.  
 

2.      Quais são os principais tipos de tumores na infância? 

As neoplasias mais freqüentes na infância são as leucemias (glóbulos brancos), tumores do sistema 

nervoso central e linfomas (sistema linfático). Também acometem crianças o neuroblastoma (tumor 

de células do sistema nervoso periférico, freqüentemente de localização abdominal), tumor de 

Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor germinativo (tumor das 

células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo), sarcomas (tumores de partes 

moles). 
 

3.      Quais os sintomas do câncer infantil? 

Os sinais e sintomas do câncer infanto juvenil são: 

- dores de cabeça pela manhã e vômito; 

- caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, ínguas que não resolvem; 

- dores nas pernas  que não passam e atrapalham as atividades das crianças; 

- manchas arroxeadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas; 

- aumento de tamanho de barriga; 

- brilho branco em um ou nos dois olhos quando a criança sai em fotografias com flash. 

Muitos desses sintomas são semelhantes aos de várias doenças infantis comuns, mas, se eles não 

desaparecerem em um prazo de 7 a 10 dias, volte ao médico e insista para obter um diagnóstico 

mais detalhado com exames laboratoriais ou radiológicos. 
 

4.      Como é o tratamento do câncer infantil? 

O tratamento do câncer começa com o diagnóstico correto, em que há necessidade da participação 

de um laboratório confiável e do estudo de imagens. Pela sua complexidade, o tratamento deve ser 

efetuado em centro especializado, e compreende três modalidades principais (quimioterapia, 

cirurgia e radioterapia), sendo aplicado de forma racional e individualizada para cada tumor 

específico e de acordo com a extensão da doença. O trabalho coordenado de vários especialistas 

também é fator determinante para o êxito do tratamento (oncologistas pediatras, cirurgiões 

pediatras, radioterapeutas, patologistas, radiologistas), assim como o de outros membros da equipe 

médica (enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos). 
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5.      Como são os tratamentos dos tipos de câncer mais comuns em crianças? 

LEUCEMIA 
É o câncer mais comum na infância. Leucemias têm origem na medula óssea, o tutano dos ossos, 

onde é normalmente produzido o sangue. Manifesta-se com dor nos ossos ou nas articulações, 

palidez, manchas roxas, sangramentos, febre, abatimento etc. 
 

A leucemia é diagnosticada através do mielograma, exame do sangue de dentro do osso. Existem 

vários tipos de leucemia: Leucemia Linfoide Aguda (LLA), Leucemia Mieloide Aguda (LMA), 

Leucemia Mieloide Crônica (LMC) e Leucemia Linfoide Crônica (LLC - só em adultos). 
 

Além da medula óssea, as leucemias podem também acome ter os testículos, endurecendo-os, e o 

líquor (líquido da espinha), provocando dores de cabeça e vômitos. As leucemias podem ter índices 

de cura de até 80% quando tratadas com quimioterapia. Em alguns casos, podem-se indicar também 

radioterapia e transplante de medula. 
 

 

TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
Os tumores do sistema nervoso central, cérebro e cerebelo são os tumores sólidos (que não 

leucemias e linfomas) mais frequentes em crianças. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça e 

vômitos pela manhã, tontura e perda do equilíbrio. 
 

Qualquer criança com persistência desses sintomas deve ser examinada por um médico 

neurologista, além de realizar tomografia ou ressonância nuclear magnética do crânio. O 

diagnóstico do tipo exato de tumor é feito durante a cirurgia. Os tumores benignos são tratados 

apenas com cirurgia. Para os tumores malignos são, em geral, necessárias quimioterapia e 

radioterapia. 
 

LINFOMA NÃO HODGKIN 
Mais frequente no sexo masculino, ocorre principalmente entre os 4 e 8 anos de idade. Atinge 

qualquer parte do corpo, principalmente tórax e abdome. 
 

Quando o linfoma é na barriga, do tipo Brukit, pode causar parada de evacuações e dor na barriga. 

Como o tratamento é feito com quimioterapia, não deve ser realizada cirurgia para a retirada do 

intestino. Quando o linfoma é no tórax, pode causar tosse ou falta de ar. O diagnóstico dos linfomas 

depende de biópsia do tumor. Quando diagnosticado precocemente, os índices de cura são de 80%. 
 

NEUROBLASTOMA 
Ocorre geralmente em crianças com menos de 5 anos. Os locais mais comuns são abdome, tórax e 

pescoço, perto da coluna vertebral. 
 

Pode afetar o fígado, ossos e a medula óssea. Todos os tumores do abdome podem ser confundidos 

com verminose. Se a criança tem aumento da barriga que não melhora, deve-se procurar um médico 

para avaliação. 
 

Os tumores que crescem próximos da coluna vertebral podem causar fraqueza nas pernas, dor e 

perda do controle da eliminação de fezes e urina. Se o tratamento não for iniciado a tempo, a 

criança pode ficar com paralisia definitiva. 
 

Para diagnosticar o neuroblastoma é necessário, em geral, realizar uma biópsia do tumor, ou seja, 

retirar um pedaço pequeno através de cirurgia para que um médico patologista possa vê-lo no 

microscópio. Os neuroblastomas são tratados com cirurgia e quimioterapia. Em alguns casos, 

indica-se radioterapia e transplante de medula. 
 

TUMOR DE WILMS 
É um tumor frequente na infância, geralmente aparece antes dos 5 anos de idade. O tumor de Wilms 

nasce nos rins, manifestando-se como uma massa no abdome. A criança pode ainda apresentar 

sangue na urina, dores abdominais e pressão alta. 

O exame mais indicado para o diagnóstico é o ultrassom. O tratamento é cirurgia, em que se retira o 

rim comprometido, seguido, em geral, de quimioterapia e, em alguns casos, de radioterapia. A cura 

está estimada em torno de 90% dos casos. 
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SARCOMAS DE PARTES MOLES 
São tumores que podem ocorrer em músculos, gordura e articulações. Afetam tanto crianças, quanto 

adolescentes e adultos. Existe um aumento progressivo, inchaço no local do tumor e, em geral, há 

dor e a pele pode ficar vermelha. 
 

Os sarcomas podem ocorrer na cabeça, no pescoço, na área genital, nos braços e nas pernas. Em 

adolescentes, pode localizar-se na região dos testículos, provocando aumento do escroto, sendo 

confundido com hérnias. O paciente não pode ter vergonha de contar seu problema ao médico! 
 

Para diagnosticar os sarcomas é muito importante que um médico experiente em câncer realize uma 

biópsia a fim de examinar o tumor no microscópio. O tratamento dos sarcomas é feito, em geral, 

com cirurgia e quimioterapia. 
 

TUMORES ÓSSEOS 
São mais frequentes em adolescentes. Quase sempre a criança conta que teve uma batida, que 

causou dor, mas a dor não vai embora. O local mais comum é logo acima ou logo abaixo do joelho. 

A pele pode ficar vermelha e quente e, quando o tumor cresce, é possível ver também um inchaço 

no local. 
 

Esses sintomas podem ser confundidos principalmente com infecções ou dores de crescimento. Para 

diagnosticá-lo, é importante fazer raio X do local doloroso, e um médico ortopedista, com bastante 

experiência em câncer, deve realizar uma biópsia com agulha, sem cortar a pele. 
 

 

Os tipos mais comuns de tumores ósseos malignos são osteossarcoma e Sarcoma de Ewing. O 

tratamento é feito com cirurgia e quimioterapia. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura 

para até 70%. 
 

RETINOBLASTOMA 
Afeta os olhos e geralmente ocorre antes dos 4 anos de idade. A principal manifestação é um 

reflexo brilhante no olho doente, parecido com o brilho que apresentam os olhos de um gato quando 

iluminados à noite. 
 

As crianças podem ainda ficar estrábicas (vesgas), ter dor nos olhos ou perder a visão. Alguns 

retinoblastomas são hereditários. Se outras pessoas da família já tiveram o tumor, as crianças devem 

ser examinadas por um oftalmologista experiente desde a hora do nascimento para que o 

diagnóstico seja o mais precoce possível. 
 

Os retinoblastomas são diagnosticados por médicos experientes através do exame do fundo de olho, 

com a pupila bem dilatada. Em geral, não se deve realizar biópsias. Os tumores pequenos podem ser 

tratados com métodos especiais, que permitem que a criança continue a enxergar normalmente. Nos 

casos adiantados, o olho pode precisar ser retirado e a criança pode precisar de quimioterapia e/ou 

radioterapia . 
 

DOENÇA DE HODGKIN 
É um tumor que acomete gânglios e baço mais frequente em adolescentes. A maioria dos casos 

começa com adenomegalias, "ínguas" que vão crescendo no pescoço, nas axilas ou na região 

inguinal. A criança pode apresentar febre prolongada e perda de peso. 
 

 

O diagnóstico do Linfoma de Hodgkin é feito através de biópsia de um gânglio aumentado de 

tamanho. O tratamento é feito com quimioterapia e radioterapia. Atualmente, em cada 100 crianças 

tratadas adequadamente, 85 ficam completamente curadas. 
 

HISTIOCITOSE 
Apesar de não ser câncer, a histiocitose é uma doença tratada por oncologistas, pois muitas vezes as 

crianças precisam de quimioterapia para melhorar. 

Pode apresentar-se como uma dermatite seborreica de difícil tratamento, otite com pus nas orelhas 

que vai e volta, lesões na pele, fígado e baço aumentados, lesões nos ossos e anemia. 
 

TUMORES GERMINATIVOS 
São tumores do ovário ou testículos, raros na infância. Os tumores de ovário podem causar dores 
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abdominais, geralmente crônicas, puberdade precoce (crescimento dos seios e aparecimento de 

pelos antes do tempo) e tumorações palpáveis. 
 

Os meninos com testículos que não desceram para a bolsa escrotal (criptorquidia)devem ser 

vigiados com ultrassom, pois a incidência de câncer é 20 a 40 vezes maior nesses casos. O sinal de 

alerta é o aumento da bolsa escrotal, confundido muitas vezes com hérnia. O diagnóstico é feito na 

cirurgia em que se retira o tumor. 

Nos meninos é importante ainda que a cirurgia seja realizada pela barriga e não abrindo o escroto. 

O tratamento é realizado com cirurgia e quimioterapia. 
 

Fontes: INCA (Instituto Nacional do Câncer) e GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) 

Para saber mais sobre o GRAACC, acesse www.graacc.org.br 
 

 

CÂNCER INFANTIL: LEI Nº 11.650, DE 4 DE ABRIL DE 2008 

Institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1o Fica instituído o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que será celebrado 

anualmente no dia 23 de novembro.  

Art. 2o Os objetivos do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil são:  

I - estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infantil;  

II - promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças 

com câncer;  

III - apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol das crianças com 

câncer;  

IV - difundir os avanços técnico-científicos relacionados ao câncer infantil;  

V - apoiar as crianças com câncer e seus familiares.  

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 4 de abril de 2008; 187o da Independência e 120o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Tarso Genro  

José Gomes Temporão  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.4.2008.  

 

http://www.graacc.org.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2372206/art-1-da-lei-11650-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2372199/art-2-da-lei-11650-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2372157/art-3-da-lei-11650-08
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CANCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO 
 

Marilda Luiza de Ângelo  

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

Prevenção e controle 

 

O câncer de mama permanece como o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo, e no 

ocidente é a principal causa de morte em mulheres, apesar de ser uma doença com alta chance de 

cura, desde que descoberta no início. 
 

No Brasil, segundo estatísticas, o número de casos novos apurados para o ano de 2.010, conforme 

anúncio do Instituto Nacional do Câncer – INCA foi o de 49.240 novos casos. A segunda causa de 

morte na mulher é o câncer do colo de útero, com 19.260 casos. 
 

FATORES DE RISCO QUE AUMENTAM A SUSCETIBILIDADE AO CÂNCER DE 

MAMA EM MULHERES: 
 

- que não dão devido valor ao auto-exame; 

- que possuem parentes próximos  de  1º.  grau  ou 2º.  grau  como mãe, irmã, avós maternos ou 

paternos que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos; 

- que nunca pariram;  

- têm a primeira gestação após 35 anos; 

- possuem menarca precoce ou tardia; 

- que fazem uso de anticoncepcional;  

- que procedem dosagem elevada de estrogênio; 

- que ingerem regularmente álcool; 

- que estão sujeitas a exposição e radiação de ionizantes; 

- que nunca amamentaram; 

- que são obesas; 

- que fazem dieta excessiva rica em gorduras; 

- que tiveram ou tenham homens com câncer de mama na família;  

-outras lesões mamárias; 

- que possuem idade superior a 45 anos e ainda não realizaram nenhum exame de mamografia; 

- que fazem uso do tabagismo. 
 

   DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA: 
    

O rastreamento do câncer de mama para mulheres assintomáticas se constitui em identificar 

mulheres que possam apresentar a doença em sua fase inicial possibilitando um diagnóstico e 

tratamento precoce; esse rastreamento se compõe em: 
 

1)  Exame clínico de mamas que deve fazer parte do atendimento integral à mulher em todas as 

faixas etárias priorizando mulheres com 40 anos ou mais. 
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2) Solicitação de ultrassonografia de mamas para mulheres com menos de 35 anos e 

mamografia para mulheres com mais de 35 anos. 

                                          As mulheres rastreadas devem ter garantido o acesso aos exames de 

diagnóstico, ao tratamento e ao seguimento e acompanhamento dos casos. 
 

 

 
 

 

AUTO – EXAME: 

Ações educativas no sentido de contemplar que a mulher proceda  o conhecimento do próprio 

corpo,  a fim de que o auto-exame seja realizado mensalmente após a menstruação, possibilitando 

assim encontrar precocemente a existência de possíveis nódulos nas mamas.  
 

DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO   
 

OBSERVAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS: 
 

- corrimento fétido;  

- sangramento após a relação sexual; 

- dor e relação sexual, além da coleta de exames citopatológicos (células endocervicais e 

exocervicais) para detecção de células compatíveis com doenças precursora do câncer e ou células 

cancerígenas (confirmação de diagnóstico que deve ser tratado com urgência). 
 

FATORES DE RISCO: 
 

- idade; 

- atividade sexual antes dos 18 anos; 

- múltiplos parceiros; 

-tabagismo (cotinina + nicotina, efeito carcinogênico e imunossupressor); 

- HPV – papiloma vírus humano (carcinogênica em 90% dos casos); 

- herpes vírus tipo II; 

- baixa condição sócio-econômica; 

- má higiene genital do homem  
 
 

PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PPN: 
 

- não realizar duchas ou medicação via vaginal até 48 hs. anterior ao exame; 

- não estar menstruada; 

- não ter tido relação sexual nas 24 hs. anteriores ao exame.   
 

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA: 

Os serviços e setores de saúde devem convocar todas as mulheres com resultados  positivos e 

alterados para a realização de acompanhamento com tratamento adequado . 

As mulheres devem se responsabilizar pela sua própria saúde realizando os exames preventivos 

anualmente. 
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PREVENIR É VIVER MAIS. 

 

O que é câncer de mama? 

É o resultado do crescimento descontrolado de algumas células do nosso corpo que começam a se 

multiplicar sem parar e formam o tumor maligno. Se a doença demora para ser descoberta, 

diagnosticada e tratada, esse tumor cresce cada vez mais e pode levar a pessoa à morte . 
 

Aparece somente em mulheres mais velhas? 

Não, ele atinge principalmente  mulheres acima de 40 anos, mas também pode aparecer nas mais 

jovens. As mulheres entre 50 e 60 anos são as mais atingidas. 
 

Por que aparece? 

Não existe um motivo determinado, mas alguns fatores contribuem para as chances da doença 

aumentarem. Para começar, somente o fato de ser mulher. Depois, outros fatores, como a filha, a 

mãe ou irmã ter apresentado câncer de mama antes dos 50 anos ou, em qualquer idade, câncer nas 

duas mamas ou de ovário. Fale com seu médico sobre outros fatores de risco. 
 

Se uma mulher na família teve a doença, todas terão? 

As chances são maiores, por isso o cuidado deve ser redobrado. Especialmente se for irmã ou mãe e 

a doença tiver aparecido antes dos 50 anos. Mas não quer dizer que basta isso para se ter câncer de 

mama. A maioria dos casos é de mulheres que nunca souberam de câncer na família. 

 

Por que aumentam tanto os casos? 

Porque o estilo de vida da sociedade mudou nas últimas décadas e as mulheres em especial 

passaram a sofrer mais com estresse e hábitos prejudiciais à saúde, como fumar e consumir bebidas 

alcoólicas em excesso, além do fato de que  ter filhos ou amamentar  já não é mais o desejo de 

todas,  e também  com a contribuição de outros fatores externos como exposição a poluentes que 

podem influenciar no aumento de casos de câncer em geral . 
 

Tem cura? 

Sim, mas fica mais difícil quanto mais demora o diagnóstico e o início do tratamento. O câncer de 

mama tem 95% de chance de cura se descoberto no início. 

Como se descobre no início? 

Principalmente com a mamografia, que consegue descobrir tumores mesmo quando ainda são muito 

pequenos. É um exame que faz um raio X das mamas, posicionando-as entre duas placas. 

A mamografia dói? 

Pode causar algum incômodo em mulheres com maior sensibilidade, mas é totalmente suportável. O 

melhor é sempre fazer o exame uma semana depois da menstruação. 
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Toda mulher tem que fazer? 

Sim, mas é o médico que determina quando é o momento para começar a fazer o exame como 

rotina. A doença atinge principalmente mulheres entre 50 e 69 anos, mas o SUS garante 

mamografia gratuita para todas as mulheres a partir de 40 anos. 

Quando a mulher está dentro de um grupo de risco, deve começar a fazer o exame ainda mais cedo. 

Por isso é importante conversar com seu médico e receber todas as orientações. 

Quais os sinais da doença? 

O câncer pode não dar sinal nenhum no início, por isso é importante ter os exames de rotina em dia. 

Com o desenvolvimento da doença, o sinal externo que mais aparece é o caroço nas mamas e nas 

axilas. Além disso, a pele e o formato das mamas podem mudar ou o bico soltar uma secreção. 

Com estes sinais, é certo de que a doença existe? 

Não, em cerca de 80% dos casos os caroços (nódulos) são benignos. Mulheres jovens muitas vezes 

apresentam vários nódulos na mamas, que podem ser percebidos em alguns momentos do ciclo 

menstrual. É preciso sempre consultar o médico. 

Dá para evitar? 

Ter hábitos saudáveis e cuidar da qualidade de vida ajuda muito . Mas ainda assim a doença pode 

aparecer. Na verdade, basta ser mulher para ter uma chance razoável. Para se ter idéia, uma em cada 

oito mulheres terá câncer de mama em alguma fase  da vida . 
 

O que aumenta as chances de ter a doença? 

Menstruar antes dos 12 anos  ou chegar à menopausa depois dos 55 anos aumenta as chances. 

Alguns estudos também mostram que há mais risco quando a mulher não teve filhos, engravidou 

pela primeira vez após os 30 anos ou é obesa. 

O que mulheres com maior risco devem fazer? 

Devem consultar o médico regularmente e fazer exames mais precisos como a mamografia  antes 

mesmo de chegar aos 40 anos. 

O médico precisa apalpar as mamas da paciente durante a consulta? 

Sim, ele faz isso durante o exame clínico das mamas, que é muito importante para ver se está tudo 

bem. Esse exame deve ser anual, e todas as mulheres, seja qual for a idade, devem fazer. 

E se o médico nunca fez este exame? 

Peça, é um direito seu, seja na rede particular ou no SUS. Peça também orientações sobre o auto - 

exame. Não admita recusas. 

 

O auto exame descobre a doença no início? 

Não, pois s e a mulher consegue encontrar o tumor quando apalpa as mamas, geralmente é sinal de 

que ele já não está em fase tão inicial. Esse exame é maravilhoso para a mulher  conhecer seu corpo 

ou até encontrar outras alterações importantes em suas mamas. Mas não é a única forma de se 

descobrir um câncer. Consulte  o  seu médico anualmente. Faça a mamografia. Proteja-se. 

 

Fonte:- Cartilha de prevenção e controle do câncer de mama e de colo de útero. Prefeitura de Santo André (2.010) e Instituto Avon. 
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CANCER DE PRÓSTATA 
 

Maria Célia do Amaral Alves 

Presidente da Comissão de Ação Social da OAB SP 
 

Clarice D’Urso 
Coordenadora da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

Câncer de próstata é uma doença que ocorre de um cancro/câncerna próstata, uma glândula do 

sistema reprodutor masculino. Ocorre quando as células da próstata sofrem mutações e começam a 

se multiplicar sem controle podendo se espalhar (metástase) a partir da próstata em direção a outras 

partes do corpo, especialmente ossos e linfonodos.  O câncer de próstata pode causar dor, 

dificuldade em urinar, disfunção erétil e outros sintomas. Entretanto, muitos homens que 

desenvolvem câncer de próstata não apresentam sintomas e acabam morrendo por outras causas.  

O câncer de próstata é descoberto através de exame físico ou por monitoração dos exames 

de sangue, como o teste do "PSA" (sigla em inglês para antígeno prostático específico), existe 

algumas preocupaçães sobre a acurácia do teste de PSA. 

Uma suspeita de câncer de próstata é tipicamente confirmada ao se remover uma amostra da 

próstata (biópsia) e examinando-a sob microscópio. Outros exames, como raio-X e exames de 

imagem para os ossos, podem ser realizados para determinar se o câncer de próstata se espalhou. O 

câncer de próstata pode ser tratado com cirurgia, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, 

protonterapia. O tratamento inicial são importantes em determinar o desfecho da doença. 

O câncer de próstata é uma doença de homens idosos, muitos irão morrer de outras causas 

antes que uma lenta evolução do câncer de próstata possa se espalhar ou causar sintomas. 

O tratamento pode ser difícil ou seja é uma  decisão de tratar ou não tratar o câncer de 

próstata localizado (um tumor que está contido no interior da próstata) com intenção de cura é um 

dilema entre os benefícios esperados e os possíveis efeitos danosos em relação à sobrevivência e 

qualidade de vida do paciente. 

Câncer de próstata é uma glândula presente apenas no organismo masculino. Ela se localiza 

abaixo da bexiga e é responsável pela produção de 70% do líquido seminal (esperma), podendo 

atingir a próstata, tais como hipertrofia benigna, aumentando o tamanho da glândula, da próstata 

com uma inflamação. 

 

O câncer de próstata é o tipo de tumor mais comum entre os homens; 

Aproximadamente 18% da população masculina mundial tem câncer de próstata. A Incidência do 

câncer de próstata ocorre principalmente na maturidade, e 75% dos casos são diagnosticados em 

homens de mais de 65 anos. 

 

Estima-se que, a partir dos 50 anos de idade, 30% dos homens desenvolvem câncer de 

próstata. Depois dos 80 anos, o índice aumenta para 50%. 

 

No Brasil, a última estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), deverão ser 

diagnosticados 49.530 casos de câncer de próstata no ano, ou seja, 52 a cada grupo de 100.000 

homens. Esse número equivale a 10,6% de todos os casos de câncer e a 21% dos cânceres que 

acometem os homens. 
 

Os sintomas são: A demora em urinar; Gotejamento no final da micção; Jatos de urina 

interrompidos; Necessidade de acordar mais de duas vezes para urinar; Urgência de ir ao banheiro; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_reprodutor
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muta%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stase
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linfonodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dis%C3%BAria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disfun%C3%A7%C3%A3o_er%C3%A9til
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exames_de_sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exames_de_sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno_prost%C3%A1tico_espec%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3psia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raio-X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia_hormonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Protonterapia&action=edit&redlink=1
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Presença de sangue na urina.  Já no estágio avançado do câncer de próstata, o paciente pode 

apresentar: 
 

Como se faz prevenção no câncer de próstata? 

A próstata é uma glândula masculina que se localiza entre a bexiga e o reto. Essa glândula 

participa da produção do sêmen, líquido que carrega os espermatozóides produzidos no testículo. 

Ela envolve a uretra e seu tamanho normal é de uma azeitona. A próstata, como todo o aparelho 

sexual masculino, tem o seu funcionamento regulado pelos níveis de testosterona circulantes, o 

hormônio masculino. 

O câncer de próstata, como a maioria dos tipos de câncer, tem fatores de risco identificáveis 

(para maiores informações sobre fatores de risco para este tipo de câncer leia o artigo "Detecção 

Precoce do Câncer de Próstata" neste site).  

Alguns desses fatores de risco são modificáveis, ou seja, pode-se alterar a exposição que 

cada pessoa tem a esse determinado fator, diminuindo a sua chance de desenvolver esse tipo de 

câncer. 

Há também os fatores de proteção. Ou seja, fatores que se a pessoa está exposta a sua 

chance de desenvolver esse tipo de câncer diminui. Entre esses fatores de proteção também há os 

que se pode modificar, se expondo mais a eles. 

O que é câncer de próstata é?  

O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Com 

os progressos da Medicina e de outras áreas que interferem com a saúde, espera-se para as próximas 

décadas uma população cada vez maior de homens atingindo faixas etárias bem superiores àquela. 

Conclui-se, portanto, que mais casos de CP serão diagnosticados. Atualmente, existem no país 

diversas campanhas de detecção precoce dessa neoplasia (câncer).  O diagnóstico precoce é deveras 

importante, visto ser esse um câncer curável nos estágios iniciais. 
 

Como se desenvolve o câncer de próstata?  

A próstata é uma glândula localizada próximo à bexiga cercando a uretra na sua porção 

inicial. As secreções prostáticas são o maior componente do líquido seminal (ou esperma).  A 

origem do CP é desconhecida, entretanto, presume-se que alguns fatores possam influenciar o seu 

desenvolvimento.  

a) Entre eles, o fator genético, visto a incidência desta neoplasia ser maior em familiares portadores 

da doença. A presença de CP em parentes do primeiro grau aumenta a probabilidade de diagnóstico 

desse câncer em 18%. 

b) O fator hormonal é bastante importante, pois essa neoplasia regride de maneira significativa com 

a supressão dos hormônios masculinos (por exemplo, castração). Pesquisas feitas em ratos tratados 

cronicamente com testosterona mostraram o desenvolvimento do câncer de próstata nesses animais. 

A testosterona não é indutora de câncer, entretanto, em homens já com a neoplasia ou com 

predisposição, a testosterona estimularia o seu crescimento. Por outro lado, o CP não ocorre em 

eunucos. 

c) Ultimamente, tem se dado muita atenção ao fator dieta. Dietas ricas em gordura predispõem ao 

câncer e as ricas em fibras e tomate diminuem o seu aparecimento. Baseados em levantamentos 

epidemiológicos em áreas geográficas de maior incidência de CP notou-se que dietas ricas em 

gordura aumentam os riscos de seu aparecimento. Talvez por interferência no metabolismo dos 
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hormônios sexuais, várias outras substâncias estão sob investigação como as vitaminas, o cádmio, o 

zinco. 

d) Doenças venéreas não tem relação com o CP embora o herpesvírus tipo II e o citomegalovírus 

induzam transformações carcinogenéticas em células embrionárias de hamster (pequeno animal de 

experimentação). 

e) O fator ambiental é alvo, também, de investigação. Populações de baixa incidência de CP, 

quando migram para áreas de alta incidência, apresentam um aumento na ocorrência de casos. 

Fumaça de automóveis, cigarro, fertilizantes e outros produtos químicos estão sob suspeita. 

 O que se sente?  
 

Nas fases iniciais nada se sente. O tumor somente é detectado em exames clínicos e laboratoriais 

de rotina que são: o toque retal e a dosagem do antígeno prostático especifico ou PSA.   
 

Nos casos de CP sintomático, o paciente se queixa de dificuldade para urinar, jato urinário fraco, 

sensação de não esvaziar bem a bexiga, ou seja, sintomas de obstrução urinária. Sangramento na 

urina pode ser uma queixa, embora mais rara.  
 

O paciente pode manifestar dores ósseas como sinal de uma doença mais avançada (metástases). 
 

Anemia, perda de peso, adenopatias (ínguas) no pescoço e na região inguinal podem também ser a 

primeira manifestação da doença.  
 

Como se faz o diagnóstico?  

Todo o homem a partir dos 45 anos deve realizar o toque retal e dosagem do PSA, principalmente 

aqueles com história familiar de CP (e de câncer de mama), independentemente de sintomas. Em 

caso de toque anormal e ou PSA elevado, o paciente deverá ser submetido a uma ecografia 

transretal  com biópsia prostática.  

Os fragmentos obtidos serão levados ao exame anátomo-patológico. Uma vez confirmado o 

diagnóstico, o tumor deverá ser estagiado. Isto significa que exames deverão ser solicitados a fim de 

que se possa saber se o tumor está confinado à próstata ou se já invadiu órgãos adjacentes (bexiga, 

vesículas seminais, reto) ou se já enviou metástases. A cintilografia óssea é o exame mais útil nessa 

fase e nos dá informações quanto à metástases no esqueleto.  

Outros exames eventualmente pedidos são: fosfatase alcalina, tomografia computadorizada de 

abdômen, radiografias de tórax, radiografias do esqueleto.  

 Masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata? 

Este é um tema polêmico. A melhor resposta à luz do atual conhecimento médico é: provavelmente 

sim. Na verdade, o que parece influenciar é a frequência de ejaculações, seja ela através de relações 

sexuais ou pela masturbação. Um dos trabalhos mostrou que homens que tinham mais de 20 

ejaculações por mês aprestavam um risco significantemente menor de câncer de próstata quando 

comparados ao grupo que tinha no máximo 7 ejaculações por mês. Porém, esta relação necessita de 

confirmação em estudos posteriores para se tornar um fato aceito incondicionalmente. 

 Como se da o câncer de próstata no jovens ? 

Sim, mas o risco é muito baixo. Na verdade o câncer de próstata é um dos que apresentam relação 

mais forte com a idade entre todos os tipos de câncer. Enquanto que apenas 2% dos homens de 30 

anos têm câncer de próstata, entre os acima de 80 anos, esta taxa chega a ultrapassar os 70%. 
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Com que idade recomenda-se iniciar exames de prevenção do câncer de próstata? 

Apesar de nos últimos anos a eficácia do rastreio para câncer de próstata estar sendo cada vez mais 

questionada, atualmente ainda indica-se que homens a partir dos 50 anos comecem a discutir com 

seu urologista a necessidade destes exames. Em pacientes com forte histórico familiar, o rastreio 

pode ser iniciado aos 40 anos. 

Vitaminas ajudam a prevenir o câncer de próstata? 

Não. Nenhum trabalho conseguiu mostrar benefícios. Na verdade, um deles detectou um aumento 

de risco em pessoas que tomam multi vitamínicos diariamente. 

 

Com os atuais exames, como o psa, é possível dispensar exames pela via retal na investigação 

do câncer de próstata? 

Não. Apesar do PSA ser um grande avanço no diagnóstico, tanto o toque retal quanto a 

ultrassonografia pela via transretal ainda são exames chaves na investigação do câncer de próstata. 
 

 Qual o valor do psa que indica câncer de próstata? 

Não existe um valor definido que possamos afirmar com 100% de certeza tratar-se de câncer de 

próstata. Atualmente usa-se o valor de corte de 4 ng/mL, pois a partir deste, o risco de existir câncer 

oculto começa a ser elevado. Aproximadamente 1 a 3 pacientes com PSA maior que 4 ng/mL tem 

câncer de próstata. Quanto maior for o valor do PSA, maior é o risco. 

 

 Um PSA baixo descarta câncer de próstata? 

Não. Como já foi dito na pergunta 5, o PSA sozinho não é suficiente para se descartar o câncer de 

próstata. É perfeitamente possível, embora incomum, ter câncer sem PSA elevado. 

 Quais são os sintomas do câncer de próstata? 

Atualmente, com os modernos métodos diagnósticos, a maioria dos pacientes tem o seu câncer 

diagnosticado antes de surgirem sintomas. Se o tumor crescer em direção à uretra podem surgir 

sintomas como jato urinário fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga e dor ao urinar. Outros 

sintomas menos comuns, mas que também podem ocorrer são dor ou sangue ao ejacular, sangue na 

urina (leia: HEMATÚRIA | URINA COM SANGUE) e impotência sexual de início súbito. Porém, 

dependendo do local onde cresce o tumor, o câncer de próstata pode evoluir silenciosamente, só 

havendo sintomas quando surgem as metástases. 

Quais são as opções de tratamento para o câncer de próstata? 

O tratamento dependerá da idade e do estado de saúde do paciente, e do estágio em que se encontra 

o câncer. As atuais opções são a radioterapia, bloqueio hormonal ou cirurgia para remoção da 

próstata. 

Quais são as complicações mais comuns da cirurgia para retirada da próstata? 

Incontinência urinária e impotência sexual. Quanto mais idoso for o paciente, maior o risco destas 

complicações.  

O câncer de próstata costuma ser um câncer muito agressivo? 

Não, na maioria das vezes é um câncer de crescimento lento. Inclusive, em pacientes muito idosos, 

com expectativa de vida natural menor que 10 anos ou muito debilitado por outras doenças, é 

possível que o médico opte pelo não tratamento do câncer, uma vez que os efeitos colaterais deste 

podem piores do que a evolução do câncer. 

Hiperplasia benigna de próstata (hbp) pode virar câncer? 

Não. São duas doenças distintas. 

http://www.mdsaude.com/2008/12/hematria-urina-com-sangue.html
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Leia o texto original no site MD.Saúde: CÂNCER DE PRÓSTATA http://www.mdsaude.com/2010/08/cancer-de-

prostata.html#ixzz1Y1U9lKp2 
 

Lei no 10.289, de 20 de setembro de 2001 

Institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1o (VETADO)  

Art. 2o É autorizado o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a assumir os 

encargos da promoção e coordenação do Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata.  

Art. 3o O Ministério da Saúde promoverá o consenso entre especialistas nas áreas de planejamento 

em saúde, gestão em saúde, avaliação em saúde, epidemiologia, urologia, oncologia clínica, 

radioterapia e cuidados paliativos sobre as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer 

de próstata, em todos os seus estágios evolutivos, para subsidiar a implementação do Programa.  

Art. 4o O Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata deverá incluir, dentre outras, as 

seguintes atividades:  

I - campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o câncer de 

próstata e suas formas de prevenção;  

II - parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, colocando-se à disposição da 

população masculina, acima de quarenta anos, exames para a prevenção ao câncer de próstata;  

III - parcerias com universidades, sociedades civis organizadas e sindicatos, organizando-se debates 

e palestras sobre a doença e as formas de combate e prevenção a ela;  

IV - outros atos de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos desta instituição.  

Parágrafo único. (VETADO)  

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 20 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

José Serra  

Roberto Brant  

http://www.mdsaude.com/2010/08/cancer-de-prostata.html#ixzz1Y1U9lKp2
http://www.mdsaude.com/2010/08/cancer-de-prostata.html#ixzz1Y1U9lKp2
http://www.mdsaude.com/2010/08/cancer-de-prostata.html#ixzz1Y1U9lKp2
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2556516/art-1-da-lei-10289-01
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2556510/art-2-da-lei-10289-01
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2556498/art-3-da-lei-10289-01
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2556490/art-4-da-lei-10289-01
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2556432/art-5-da-lei-10289-01
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CIDADANIA 
 

Mara Lucia Giometti Bertonha Tatit 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 
 

“O exercício da cidadania e a dignidade da pessoa humana são 

considerados princípios fundamentais da República Federativa 

brasileira” (Nelson Saule Jr., in Direito, Cidadania e Justiça, 

Ed. RT)  

 
 

 

1) No que consiste a cidadania? 

A cidadania engloba um conjunto de valores sociais que determina o conjunto de deveres e 

direitos de um cidadão. 

(Luiz Flávio Borges D’urso, A Construção da Cidadania, 

HTTP://www.oabsp.org.br/palavra_presidente/2005/88/). 
 

A cidadania é uma instituição comum a todas as ordens jurídicas nacionais modernas. (Hans 

Kelsen, Teoria Geral do Direito e do Estado, p.237) 

Consiste na manifestação das prerrogativas políticas que um indivíduo tem dentro  de um 

Estado democrático. (Dicionário de Direito Constitucional, Celso ribeiro Bastos, p. 19, Ed. 

Saraiva). 

É condição ou direito de cidadão.(Houaiss, Dicionário da língua Portuguesa, p.92). 
   

2) O que significa ser cidadão? 

Significa que a pessoa tem direitos e deveres num país.  

Sobre o cidadão, escreveu Rousseau, em seu Contrato Social: “os associados, os membros 

do Estado tomam coletivamente o nome de povo e chamam-se em particular, cidadãos 

enquanto participantes na atividade soberana e súditos enquanto sujeitos às leis do 

Estado”. 
 
 

3) Como o indivíduo adquire a cidadania? 

A cidadania é conquistada através do alistamento eleitoral, que exige  o preenchimento de 

alguns requisitos para se inscrever como eleitor, em especial, a nacionalidade brasileira. 
 

 

4) Para que pessoas o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios? 

Para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos, conforme art. 14, parágrafo 1º, inciso I e 

II, letra “b”, da Constituição Federal. 
 

 

5) Para que pessoas o alistamento eleitoral é facultativo? 

Para as pessoas analfabetas; para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores 

de 18 anos. 
 

6) Quais são os direitos do cidadão? 

O cidadão tem o direito de participar da vida política do país; abrange o direito de votar e ser 

votado e especialmente, o efetivo gozo dos direitos e garantias previstas na Constituição 

Federal, ou seja, direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, acesso à justiça, à igualdade 

e à propriedade. 
 

 

7) No que consiste o direito à vida? 

Consiste no direito de nascer, de permanecer vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria 

vida, de ter uma vida digna. A legislação penal pune todas as formas de interrupção violenta 

http://www.oabsp.org.br/palavra_presidente/2005/88/
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do processo vital. (Curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva, 9ª Ed. 

Malheiros, p.182.  
 

8) No que consiste o direito à liberdade? 

Significa que as pessoas têm liberdades de locomoção, de circulação; de pensamento, de 

associação  e de religião, independentemente de norma reguladora do exercício das 

liberdades, sob pena de ato arbitrário do poder público. 
 

9) No que consiste o direito à segurança? 

Consiste na garantia  contra a prisão, a detenção e a penalização arbitrárias, ou seja, que 

assegura que todas as medidas tomadas contra a pessoa  sejam conformes com o direito, 

regularmente estabelecidas, isto é, baseadas em lei, e alicerçadas no devido processo legal. 

(Curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva, Ed. Malheiros, p.218) 
 

10) No que consiste participar da vida política do país? 

Por força do princípio democrático, que estende  o exercício do poder ao povo em geral, 

reconhece a universalidade do direito ao voto, e, conseqüentemente, de participação ativa do 

indivíduo na vida do Estado. (Dicionário de direito Constitucional, Celso Ribeiro Bastos, 

Ed. Saraiva, p. 152) 
 

11) No que consiste o direito à igualdade? 

Consiste em dizer que todos são iguais em direitos e obrigações, acrescentando que, de 

acordo com o art. 5, I, da Constituição Federal, “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações”, sendo proibidas as distinções fundadas em certos fatores, ao vedarem 

diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de 

sexo, idade, cor ou estado civil e  qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão de trabalhador portador de deficiência.” (Curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso 

da Silva, Ed. Malheiros, p. 193). 
 

12) No que consiste o direito à propriedade? 

A Constituição Federal garante o direito de propriedade, de usar, gozar e dispor do bem, que 

atenda a função social, autorizando em algumas hipóteses a desapropriação, de propriedades 

que não cumpra sua função social.  
 

13) No que consiste o acesso à justiça? 

A garantia do acesso à justiça da população necessitada através da assistência jurídica 

integral e gratuita, nos termos da Constituição Federal, que em seu artigo 5º, LXXIV, atribui 

ao Estado esse dever, através de instituições próprias, em especial, a DEFENSORIA 

PÚBLICA.   
 

14) Quais os deveres do cidadão? 

O cidadão tem o dever colaborar para o bom funcionamento das instituições, preservando-

as; servir ao Estado através do serviço militar;  do alistamento eleitoral e o voto 

obrigatórios;  
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DIABETES 
 

Maria de Lourdes Sampaio 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

O DIABETES MELLITUS é uma disfunção da produção de insulina pelo pâncreas. Esta 

disfunção pode ser total ou parcial. Como conseqüência a glicose que deveria entrar nas células para 

fornecer energia ao organismo através de várias reações químicas, permanece circulando no sangue, 

determinando a hiperglicemia (níveis altos de glicose na corrente sanguínea) que é a característica 

principal para o diagnóstico do DM. 

De acordo com a OMS a projeção para o ano de 2025 é que existirão mais de 300 milhões 

de diabéticos no mundo e aproximadamente 50% das pessoas com DM desconhecem sua condição. 

O tipo 1 representa de 5 a 10% dos casos. Geralmente ocorre na infância ou adolescência, causado 

por destruição das células do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina.  

A causa desta destruição é, com freqüência, mediada por fatores auto-imunes. Seu início é, 

via de regra, abrupto e necessita sempre o uso de insulina para seu tratamento. 

O tipo 2 é geralmente uma combinação de fatores genéticos e fatores relacionados ao estilo 

de vida, hábitos alimentares, envelhecimento entre outros. Nestes casos o organismo ainda produz 

insulina, porém ou em quantidade insuficiente ou a insulina encontra resistência à sua ação; por 

exemplo, pela presença de obesidade. Acomete, geralmente, adultos com mais de 40 anos, embora 

possa ser diagnosticado em indivíduos mais jovens: 
 

São sinais e sintomas do DM descompensado: 

 Muita Fome (Polifagia) 

 Muita sede (Polidipsia) 

 Aumento do Volume Urinário (Poliuria) 
 

Esta tríade é chamada de “polis” do DM e são sintomas clássicos no diagnóstico clínico do 

DM. Outros sintomas também relacionados são desânimo, cansaço, dificuldade na cicatrização de 

feridas, perda na ausência de dieta para este fim, alterações visuais e disfunção sexual. 

O diagnóstico do DM é bastante sugestivo a partir destes sintomas, mas deve ser confirmado 

com exames de laboratório. Duas glicêmicas em jejum são o suficiente para o diagnóstico. Dois 

valores obtidos em amostras diferentes acima de 126mg/dl fazem o diagnóstico.  Posteriormente 

outros exames serão necessários para o seguimento (Hg glicada) e determinação de patologias 

associadas ou complicações (dosagem de lipídeos, avaliação renal, cardiológica, oftalmológica etc). 

Mas fica a pergunta: Porque tratar mesmo não tendo qualquer sintoma? Porque o controle 

adequado do DM diminui a incidência de complicações agudas e crônicas.  

As complicações agudas são a hipoglicemia (queda do açúcar no sangue) e a hiperglicemia 

(elevação dos níveis de açúcar no sangue). Ambas e situações extremas podem levar ao coma ou até 

mesmo ao óbito quando não tratadas com urgência. 

As complicações crônicas podem comprometer a retina (visão) é chamada retinopatia 

diabética, os rins-nefropatia diabética, os nervos – neuropatia diabética. 

O DM é uma condição que necessita de tratamento multidisciplinar. 

São aspectos importantes no bom controle do DM: Medicação adequada, nutrição 

balanceada, atividade física equilibrada, controles freqüentes, apoio psicológico e muitas vezes 

orientação social para que o paciente saiba de seus direitos. 

Muitos avanços ocorreram nos últimos anos em relação ao tratamento do DM melhorando 

significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Algumas breves palavras sobre “pré-

diabetes”. Pré-diabetes é uma condição na qual os níveis glicêmicos estão acima do normal más não 

o suficiente para caracterizar o DM.  

É uma condição importante porque representa um risco para o desenvolvimento de DM que 

pode ser evitado se observadas algumas mudanças no estilo de vida. “CONHECER É A MELHOR 

FORMA DE PREVENIR OU AO MENOS RETARDAR COMPLICAÇÕES” 
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DIABETES MELLITUS: Diabetes Mellitus é uma doença decorrente da falta de insulina e 

ou da incapacidade da insulina exercer de modo adequado a sua função. 
 

1 - O que é diabetes?  

 É um dos mais graves problemas de saúde pública, causado pela falta absoluta (tipo 1) ou relativa 

(tipo 2) de insulina no organismo. Nessa situação a glicose não é absorvida adequadamente pelas 

células, o que provoca sua elevação no sangue, ultrapassando as taxas normais (70 a 100 MG/dl, em 

jejum). 

Em 100 pessoas adultas de 7 a 9 são portadores de diabetes. 

É uma doença silenciosa, 50% desconhecem ser portadores. 

É uma doença hereditária - não é contagiosa.  
 

2 - Conseqüências do diabetes não controlado 
 

Cegueira: o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. 

Enfarto do miocárdio e derrame cerebral: Enfartos são 3 a 5 vezes mais freqüentes nos portadores 

de diabetes. 

Gangrena: O diabetes é a principal causa não traumática, de amputações de membros inferiores. 

Doença Renal: 65% dos portadores de diabetes têm pressão alta e 40% das pessoas em hemodiálise 

são portadores de diabetes. 

Impotência Sexual Masculina: A falta de ereção também é uma das complicações do diabetes mal 

cuidado. 
 

3 – Tipos de diabetes 
 

Tipo1: em geral aparece de forma abrupta em crianças e jovens. Ocorre devido à destruição das 

células do pâncreas, que produzem insulina, por anticorpos; por isso requer o uso de insulina no 

tratamento. Representa aproximadamente 10% dos casos entre todos os que têm diabetes. 
 

Tipo 2: aparece em adultos, geralmente após 40 anos de idade, com pouco sinais e sintomas (as 

vezes até ausentes), o que permite a evolução da doença por muitos anos sem diagnóstico, razão 

pela qual pode passar despercebido. Em geral é tratado com comprimidos antidiabéticos orais. 

Geralmente, não requer o uso de insulina, que pode ser necessária em situações especiais. 
 

Existem outras formas de diabetes, como a gestacional, a desencadeada por medicamentos e por 

doenças do pâncreas. 
 

3 – Fatores que precipitam o aparecimento do diabetes (em pessoas predispostas) 

 Obesidade (aumento de peso) 

 Infecções 

 Gravidez 

 Cirurgias 

 Stress 

 Envelhecimento 

 Alguns medicamentos 

 

4 – Grupos de risco para o diabetes 

 Pessoas com maior risco de desenvolver diabetes: 

 Obesos 

 Maiores de 65 anos 

 Sedentários 

 Mulheres que tiveram diabetes gestacional 

 Mulheres que tiveram com 4kg ou mais 

 Glicemia alterada anteriormente 

 Hipertensos 

 Pessoas com aumento de colesterol e triglicérides 
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5 – Tratamento 

 Visite regularmente se médico 

 Cumpra a risca as orientações recebidas 

 Não troque ou pule medicações e horários 

 Faça seu autocontrole diário (monitorização) 

 Esteja sempre atento para manifestações diferentes do normal 

 Mantenha sua glicemia controlada, sempre dentro dos padrões aceitáveis  

 Mantenha seu colesterol abaixo de 200 – faça testes freqüentemente 

6 – Alimentação 

 Mantenha seu peso normal estável (não engorde) 

 Siga rigorosamente seu plano nutricional 

 Alimente-se de forma saudável 
 

7 – Atividades física 

 Não seja sedentário 

 Faça exercício físico DIÁRIO – pelo menos 30 minutos por dia  

 Ande bastante 

 Pergunte ao seu médico quais exercícios físicos você pode fazer 

 Varrer a casa, dançar, lavar o carro, passear com o cachorro, subir escadas são atividades 

físicas saudáveis nos afazeres diários 
 

8 – Vida social 

 Faça amigos e conviva com eles 

 Saia em grupo para passear, para dançar 

 Organize grupos de leitura, para ouvir música 

 Filie-se a alguma associação de diabetes 

 Seja feliz, cante e sorria. Com o diabetes controlado, você poderá levar uma vida normal 
 

9 – Padrões normais de glicemia 

Em jejum: de 70 a 100mg/dl 

Depois das refeições: até 140mg/dl 
 

10 – Associações para diabéticos 

Procure uma associação e se associe. Lá você encontrará educação em diabetes, 

multiprofissionais para orientá-lo, poderá conviver com outros portadores de diabetes, fazer cursos, 

participar de encontros e muito mais! 
 

11 – Principais suspeitas 

 A doença se manifesta pelo aparecimento de vários sinais e sintomas, isolados ou ao 

mesmo tempo 

 Sede intensa 

 Fome intensa 

 Perda de peso 

 Cansaço, Desanimo 

 Obesidade 

 Urinar muitas vezes e em grande quantidade 

 Familiares com diabetes 

 Piora a Visão 

 Pressão arterial alta 

 Impotência Sexual 

 Cicatrização difícil e infecções na pele 
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O que é insulina?  

Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a armazenar o açúcar presente no 

sangue. 
 

Qual a diferença entre diabetes mellitus tipo i e tipo ii?   

A Diabetes Mellitus tipo I é mais frequente em jovens. Ocorre em consequência da falência das 

células responsáveis pela produção da insulina. A Diabetes Mellitus tipo II é mais frequente em 

adultos, principalmente se forem obesos. O organismo produz alguma quantidade de insulina, 

porém, essa não consegue agir de modo adequado nas células do corpo para exercer a 

transformação da glicose em energia. 
 

Quais as causas do diabetes?         

É uma doença que tem como causa fatores genéticos (quando a pessoa já nasce com pré-disposição 

para desenvolve-lá) e fatores ambientais  como  (os traumas emocionais, gravidez, obesidade e 

quadros infecciosos podem favorecer seu aparecimento). 
 

Quais os sintomas que levam a suspeita do diabetes? 
 

Os Clássicos são: 

 Muita sede 

 Muita vontade de urinar 

 Muito apetite 

 Cansaço 

 Emagrecimento 

 Visão Turva 
 

Pessoas podem ter diabetes e não apresentar os sintomas clássicos?     

Sim, por isso há necessidade de fazer um rastreamento através de exames que podem 

diagnosticar a doença. 
 

Qual exame mais comum para detectar o diabetes?      

É o exame que mede a dosagem de glicose no sangue. 
 

Quais são as pessoas mais predispostas aos fatores de risco? 

 Indivíduos com mais de 45 anos; 

 Pais, Filhos ou irmãos com diabetes mellitus 

 Obesidade 

 Vida sedentaria 

 Pressão Alta 

 Algumas alterações das gorduras no sangue. 

 Problemas na coronaria, 

 Nas mulheres histórico de Diabetes em gestações anteriores. 

 

A diabetes tem cura? 

 Ainda não existe más, pode ser controlada, para isso há necessidade de acompanhamento 

médico, medicamentos, dieta e exercícios. 

 

Resumindo: Diabetes é uma doença provocada pela insuficiência de insulina; o hormônio que 

regula o nível de açúcar no sangue. Os sintomas são: sede, excesso de micção e perda de peso. 

 

Se não for tratada, o doente pode entrar em coma diabética. 

 

A doença é controlada por meio de dieta rigorosa, remédios em forma de comprimidos ou injeções 

de insulina. 

Porem ocorrer complicações a longo prazo: problemas renais e diminuição da sensibilidade. 
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1. Considerações iniciais; 2. Direitos das mulheres de acordo com a ONU – Organização das Nações Unidas; 

A. Direito à vida; B. Direito à liberdade e a segurança pessoal; C. Direito à igualdade e de estar livre de 

todas as formas de discriminação; D. Direito à liberdade de pensamento; E. Direito à informação e à 

educação; F. Direito à privacidade; G. Direito à saúde e a proteção à saúde; H.  Direito a construir e de 

planejar uma família; I. Direito a decidir por ter filhos ou não; J.  Direito aos benefícios do progresso 

científico; K. Direito a não ser submetida a torturas e aos maus tratos; L. Direito à liberdade de reunião e 

de participação política; 3. Conclusão; 4. Bibliografia.  

 

1. Considerações iniciais 

Existem direitos assegurados às mulheres pela Constituição Federal de 1988 e, 

também, pelo Código Civil de 2002.  

Há uma luta constante para que os seus direitos sejam respeitados diante de uma 

sociedade que ainda é regida pelos homens que têm preconceitos com a mulher e acham que a 

mesma não é merecedora de lugares de destaque dentro da sociedade. 

Existem direitos que, em tese, foram sendo obtidos ao longo da história como o 

direito à igualdade de tratamento e de exercer as mesmas funções que o homem, direito à igualdade 

de salário, direito dentro da família, dando uma diretriz aos integrantes do núcleo familiar, direito à 

maternidade como função social e, também, direito à educação igual nas escolas, além de outras 

vitórias ao longo do caminho. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe sobre os direitos 

fundamentais, políticos e sociais de que devem gozar todas as pessoas, independente de raça, sem 

discriminação de sexo, nacionalidade ou qualquer outro tipo de discriminação. 

 

2. Direitos das mulheres de acordo com a ONU – Organização das Nações 

Unidas 

Em conformidade com a ONU – Organização das Nações Unidas são doze os 

direitos das mulheres e que são transcritos abaixo: 

 

A. Direito à vida.   
 

A vida é um bem fundamental do ser humano. Todos têm direito à vida plena e 

digna e desse direito resultam os demais direitos. 

A vida é o bem mais precioso que há, é um tesouro dado pelo Criador e deve ser 

preservada de todas as formas possíveis. 

Esse direito está contemplado na Constituição Federal, no Título Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, sendo o mais fundamental dos direitos, sendo incabível a violação e a 

renúncia à vida.  

O direito à vida é considerado um dos direitos humanos e é o mais importante 

deles.  

O direito à vida é um direito inviolável e ninguém, sob qualquer pretexto, pode ser 

privado de sua vida, sob pena de ser cometido um crime passível de punição. 

Esse direito, o mais fundamental dos direitos, como dito acima, está previsto na 

Constituição Federal, sendo certo que há disposição no Código Penal onde existem sanções para o 

cidadão que ir contra esse direito.  
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Caberá ao Estado à garantia do direito à vida, respeitando os princípios 

fundamentais da cidadania, assim como dos valores do trabalho, da livre iniciativa e da dignidade 

da pessoa humana. 

 

B. Direito à liberdade e a segurança pessoal. 
 

Toda mulher tem direito à liberdade e a segurança pessoal. 

Esse direito está previsto no Artigo 5º, da Constituição Federal.  

Ninguém poderá ser privado de liberdade, exceto nos casos em que houver 

sentença judicial condenatória pela prática de delitos tipificados em Lei, com pena de prisão ou de 

aplicação judicial de medida de segurança nos moldes legais.  

Para que se proporcione às mulheres e todos os cidadãos condições de 

sobrevivência, deve ser respeitado o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, direitos 

essenciais do individuo. 

 

C.  Direito à igualdade e de estar livre de todas as formas de    

discriminação. 
 

Todos são iguais perante a Lei e a todos deve ser dada oportunidade em igualdade 

de condições. 

 

É o que reza o Artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da 

Constituição.” . 

Todos os cidadãos, homens e mulheres, têm direito a igualdade de tratamento, em 

conformidade com o ordenamento pátrio. 

As discriminações são vedadas, sendo que os tratamentos desiguais aos desiguais 

são exigências do conceito de justiça, existindo a lesão quando a discriminação não se encontrar em 

consonância com a finalidade amparada no direito.  

O princípio da igualdade consagrado na Magna Carta dispõe que o legislador ou 

Poder Executivo na elaboração de leis, atos normativos ou de medidas provisórias, poderá impedir 

que haja tratamento discriminatório de iguais para iguais e de desiguais para desiguais. A 

autoridade pública, que é o intérprete, deverá aplicar às leis e normas de modo igual, sem diferença 

de raça, sexo, opção sexual, convicções filosóficas ou políticas, nível social ou convicções 

religiosas.   

Todas as mulheres, e porque não dizer, todos os seres humanos, são iguais para o 

acesso a fruição de bens, serviços ou oportunidade em qualquer esfera, independente de raça, cor e 

religião. 

Não deve ocorrer distância entre as mulheres e os demais segmentos da sociedade. 

Talvez o termo mais apropriado seja não de igualdade de direitos, mas sim 

equidade, ou seja, tanto o homem, como a mulher, caminhando lado a lado em busca do mesmo 

ideal. 

Se houvesse a preocupação com o próximo, inexistiria a discriminação, pois todos 

têm direitos iguais e direitos de serem felizes e de viver com tranquilidade e com segurança.  
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A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial e 

alterou as Leis nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, de 13 de abril de 1995, a 7.347, de 24 de julho de 

1985 e 10.778, de 24 de novembro de 2003, destinando a garantia a toda a população negra a 

efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos individuais, coletivos e difusos, 

combatendo à discriminação e demais formas de intolerância étnica. 

 

D.  Direito à liberdade de pensamento. 
 

Toda cidadã tem direito à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão e 

não se sujeita à censura, inexistindo restrições a esse direito, podendo ocorrer à responsabilização 

pelos atos praticados. 

Para que exista a liberdade de expressão, o Estado deve ser democrático, com uma 

sociedade politizada, com livre acesso às informações que permitem à mulher participar em todos 

os seguimentos da vida pública, tecendo críticas de cunho político ou não, cuja liberdade de 

expressão é importantíssima, vez que as mulheres podem expressar idéias e opiniões que tiverem 

sem que isto venha a ser coibido por quem quer que seja, sem a existência de censura. Porém, a 

responsabilização não fica afastada, sendo o cidadão ou a cidadã responsável por seus atos e 

omissões. 

O direito à liberdade de expressão está consagrado na Constituição Federal, assim 

como o direito segurança, encontrando-se previsto no Artigo 6º, da referida Lei Maior e está 

regulamentado pela Declaração dos Direitos do Homem (1948), especificamente em seu Artigo 3º. 

No Artigo 144 da Magna Carta está disposto sobre o direito à segurança, sendo 

um direito do Estado e um direito e responsabilidade de todos. 

Deverá ser escolhido o meio apropriado para ser divulgada uma informação, 

visando uma troca de informações entre os cidadãos. 

A liberdade de pensamento é direito essencial previsto na Magna Carta e 

conferido às cidadãs. 

 

E.  Direito à informação e à educação 
 

Todas as pessoas têm direito à educação e é reconhecido este direito pela 

Constituição Federal, por normas nacionais e internacionais. 

É um direito universal e fundamental de todos os homens estando embasado nos 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

Ao Estado há a obrigatoriedade de implantar uma política educacional, onde todos 

os cidadãos, homens e mulheres, tenham acesso á educação. 

Este direito, encontrando-se amparado no princípio da igualdade, está consagrado 

na Constituição Federal em seu Artigo 6º, como um direito social, pois atinge a toda a coletividade. 

É uma garantia para toda a coletividade que haverá educação de qualidade para todas as mulheres, 

para todos os cidadãos. 

A responsabilidade pela garantia do direito à educação é do Estado, da família e 

da sociedade, devendo estes promover, incentivar e colaborar para a concretização desse direito 

importantíssimo dentro de um Estado democrático.  

Insta acentuar que tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, especificamente no Artigo 4º, da Lei nº 8.069/90, há a previsão de que tanto o 

Estado, quanto a família e, por derradeiro, a sociedade têm que assegurar os direitos fundamentais 

das crianças e dos adolescentes como prioridade no tocante à educação.   

 

F.  Direito à privacidade 
 

Todas as mulheres, além dos direitos patrimoniais, têm direitos pessoais, como os 

da personalidade.  
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O Artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal dispõe que são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagens das pessoas, ressaltando que está assegurado o 

direito à indenização pelo dano material e moral em virtude de violação a esses direitos.  

Além da Constituição Federal, o Código Civil consagra os Artigos 11 a 21 para 

tratar dos direitos da personalidade e seu Artigo 21 assim dispõe: 

 

 “A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 

ato contrário a esta norma”. 

 

A mulher, parte fragilizada dentro de uma sociedade machista, sofre humilhações 

quando é covardemente aviltada no seu direito à privacidade na medida em que há intromissão de 

estranhos em sua vida pessoal e familiar e que fazem de tudo para ter acesso a informações sobre a 

vida privada, com o intuito de divulgá-las indiscriminadamente, e, em algumas vezes, de forma 

inverídica, o que enseja pelo ordenamento jurídico, quando houver violação ou negação desse 

direito ao respeito à vida privada, medida judicial que venha a coibir tal prática, tanto na área cível, 

como penal e na administrativa. 

  

G.  Direito à saúde e a proteção à saúde 
 

A Constituição Federal, no Título sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, em 

seu Artigo 6º trata dos direito sociais que devem ser respeitados, protegidos e garantidos pelo 

Estado, conforme a transcrição abaixo: 
 

“Artigo 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
 

Sem dúvida alguma as mulheres têm direito ao acesso de modo igual a todos os 

serviços, à proteção e à recuperação da saúde, e da proteção à saúde, como o risco de contrair 

doenças. 

O direito à saúde da mulher deve ser diferenciado, vez que os problemas de saúde 

das mulheres como as doenças ginecológicas, a menopausa e o câncer de mama devem ter 

atendimento exclusivo. 

Ainda as mulheres têm falta de informação no tocante a esses temas relacionados à 

saúde e, também, à carência de recursos na área da saúde de um modo geral. 

Infelizmente, a mulher sofre mais com problemas de saúde do que o homem devido 

ao excesso de afazeres que tem diariamente, sendo certo que cuida do lar, cuida dos filhos, cuida 

dos idosos da família, trabalha fora, por vezes têm outras atribuições tanto na vida pessoal, quanto 

pública, auxiliam o próximo, e, por vezes, sofre problemas de assédio moral no trabalho e de 

violência doméstica no lar, o que faz com que fique mais sensível para ter problemas de saúde.  

As mulheres têm direito de saber sobre os métodos contraceptivos que podem ser 

utilizados, a se submeterem a exames periódicos como os exames de sangue, o papanicolau, a 

mamografia, a densitometria óssea, o teste para saber se estão com HIV, a terem acesso a vacinas 

que venham a prevenir as doenças e a ter um serviço público de qualidade, devendo, também, 

existir uma especialidade médica importantíssima e que iria auxiliar a combater a muitos males de 

saúde, é a medicina ortomolecular que combate os radicais livres e dá uma melhor qualidade de 

vida a todas as pessoas.   
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H.  Direito a construir e de planejar uma família 
 

As mulheres têm o direito de construir s família do modo que entender correto dentro 

da sociedade e de planejar uma família. 

Hoje existe uma igualdade de direitos e de deveres dentro do casamento. Isso, em 

verdade, é uma proteção à família. 

Além do casamento com separação de bens, com comunhão total ou parcial de bens, 

há o instituto da união estável. 

A união estável é reconhecida como uma entidade familiar e dentro dessa entidade 

familiar os companheiros têm direitos iguais, e a partilha de bens adquiridos durante a união estável 

é um direito de ambos os companheiros. 

O Artigo 226 e seus incisos da Constituição Federal assim dispõe: 

“ Artigo 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. (Ver a Lei n. 9.278, de 10.5.1996, que regulamenta este parágrafo à p. 

278). (Ver a Lei n. 9.278, de 10.5.1996, que regulamenta este parágrafo à p. 278). 

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 

judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação 

de fato por mais de dois anos. 

§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. 

I.  Direito a decidir por ter filhos ou não 
 

Dentro do tema de planejamento familiar incumbe à mulher o direito de decidir se 

deseja ou não ter filhos. É uma opção da mulher e o Estado deve dar recursos educacionais e, 

também porque não dizer, científicos, para a plenitude desse exercício, dando todo o tipo de 

informação quanto aos métodos existentes de contracepção existentes, qual o melhor método deve 

ser usado no caso, e fornecendo os contraceptivos para as mulheres. 

É um direito das mulheres e é uma obrigação do Estado. 
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J. Direito aos benefícios do progresso científico 
 

Todas as mulheres têm direito ao acesso e aos benefícios da saúde no que tange à 

reprodução e sobre a esfera sexual, com acesso a todos os avanços tecnológicos no tocante à 

reprodução, de modo seguro.  

 

K. Direito a não ser submetida a torturas e aos maus tratos 
 

Infelizmente, ainda existem abusos contra a mulher, com a existência da violência 

que tanto assola o nosso país e que se encontram, de certa forma, ignorados por muitos, denotando 

que ainda a mulher deverá lutar muito para conseguir a dignidade estampada na Constituição 

Federal. 

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, dá diretrizes de como 

impedir a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Cumpre ser ressaltado o constante em alguns artigos dessa Lei para que todas as 

mulheres estejam informadas dos seus direitos e da forma de coibir esses abusos a sua integridade 

física, moral e psicológica, a saber: 

“Art. 1
o
  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
 do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa 

do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar. 

Art. 2
o
  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 

para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual e social. 

Art. 3
o
  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 

moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

§ 1
o
  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

§ 2
o
  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4
o
  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se 

destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar.”. 
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Nos artigos seguintes, encontram-se previstas as formas de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, tais como: 

“Art. 5
o
  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 

Art. 6
o
  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas 

de violação dos direitos humanos.”. 

 

A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma das formas de violação dos 

direitos humanos e a mulher, por mais fraca que seja emocionalmente, não pode aceitar que sua 

integridade seja abalada por quem quer que seja. 

Deve lutar, com todos os meios, para que seus direitos sejam preservados e 

respeitados. 

Casos as mulheres sintam que estejam em uma situação de maus tratos e sofrendo 

violência doméstica, irá até uma das Delegacias das Mulheres e fará prevalecer o seu direito de 

levar ao conhecimento da Delegada de Polícia que estiver de plantão narrando os fatos que estão 

acontecendo, que as tomará as providências que estão previstas na Lei: 

 

“Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência 

adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de 

medida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 

autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 

seguro, quando houver risco de vida; 
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IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o 

registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 

seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo 

Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 

se apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz 

com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar 

outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 

outras ocorrências policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 

Público. 

§ 1
o
  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá 

conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2
o
  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1

o
 o boletim 

de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3
o
  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos 

fornecidos por hospitais e postos de saúde.”. 

As mulheres não devem ter temor de denunciar seu agressor, tanto na esfera pessoal, 

quanto profissional ou em outras circunstâncias, temendo represálias, porque devem resgatar sua 

dignidade e sua autoestima, fazendo com que o agressor seja punido por atos contrários à 

Constituição Federal e à Lei. 

Se a violência ocorrer no âmbito do trabalho, na esfera privada, poderá procurar o 

Ministério Público do Trabalho ou ingressar com ação judicial na esfera trabalhista visando o 

ressarcimento dos danos causados. 

Se a agressão ocorrer no âmbito público, a mulher deverá encaminhar a reclamação 

para o Departamento de Recursos Humanos competente, dentre outras providências que poderá 

adotar no âmbito administrativo e judicial. 
 

L. Direito à liberdade de reunião e de participação política. 

Todas as mulheres têm os direitos civis e políticos assegurados, como a liberdade de 

reunião, associação e de expressão, assim como têm direitos econômicos, sociais e culturais, tais 

como a saúde, a educação e o trabalho e esses direitos estão previstos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos no Artigo XX, e estimulam a prática da democracia.   
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3. Conclusão 

Os direitos das mulheres, mesmo estando previstos na Constituição Federal, na 

Consolidação das Leis do Trabalho, na Declaração dos Direitos Humanos, na ONU – Organização 

das Nações Unidas, ainda estão distantes de serem respeitados, dignificando a condição das 

mulheres. 
 

Infelizmente, a sociedade ainda é machista, dificultando a ascensão das mulheres 

nas esferas privada ou pública, mesmo que estejam totalmente preparadas, sejam inteligentes, fortes 

emocionalmente e extremamente capacitadas para exercerem as funções ou cargos que são 

importantíssimos dentro da sociedade, fazendo com que as mulheres deixem de exercer plenamente 

a cidadania. 
 

Enquanto não houver uma mudança comportamental por parte de toda a 

sociedade, o desrespeito, às agressões e à discriminação ainda serão metas que só serão extirpadas 

ou amenizadas com a luta incessante e diária das mulheres.   

Faz muito tempo que as mulheres deixaram de ser somente donas de casa, 

cuidando do lar, do marido e dos filhos, mas buscando uma projeção dentro da sociedade, tornando-

se independentes financeiramente, o que causou uma instabilidade em toda a sociedade. 
 

Antes as mulheres eram vistas como objeto de procriação e de objeto para os 

homens, sendo submissa aos mesmos.  
 

Pela falta de uma base educacional, pela falta de emprego, pela falta de recursos 

financeiros e por não trabalhar fora, algumas mulheres ainda se encontram nessa situação, sendo 

ainda considerada uma propriedade, onde a violência física, moral ou psicológica é a forma de 

inibir que as mulheres se desenvolvam e exerçam plenamente a cidadania. 
 

Atualmente, as mulheres têm consciência de seu potencial e de seus direitos, 

demonstrando o seu valor como pessoa, como mulher, como esposa, como companheira, como mãe 

e como trabalhadora. 
 

Todas as mulheres são fortes emocionalmente, independentemente de parecerem 

fisicamente frágeis, meigas, sensíveis. 
 

Em todas as mulheres reside a verdadeira fortaleza que faz com que todas sejam 

verdadeiros rochedos, ultrapassando todos os obstáculos que a vida insiste em colocar no caminho. 
 

Certamente, alguns fatores farão com que fiquem abaladas, mas nunca devem se 

deixar abater por isso. 

Devem lutar incessantemente para que sejam respeitadas, seja resgatada a 

autoestima, seja dignificada a condição de mulher e que todos os seus direitos como cidadã sejam 

observados, respeitados e cumpridos.    
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DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) 
 

Marilda Luiza de Ângelo 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 
 

   DST são doenças sexualmente transmissíveis. Em nosso país ainda temos 

uma alta incidência de várias dessas doenças. A vergonha e a humilhação nos fazem tentar ignorar e 

adiar a solução do problema quando ele ainda está no início, e isso só complica ainda mais as 

coisas. 
 

                                     Ocorrem por contacto sexual sem o uso de preservativo (camisinha), com 

uma pessoa que esteja infectada e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, 

bolhas ou verrugas. 

 

   Algumas DST são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, 

têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de melhora relatada por 

pacientes.  
 

                                   As mulheres em especial devem ser bastante cuidadosas, já que em diversos 

casos de DST não é fácil distinguir os seus sintomas das reações orgânicas comuns do organismo. 

Isso exige da mulher consultas periódicas ao médico. 
 

   Algumas DST quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir 

para complicações graves e até a morte. 

   O tratamento tem como principal objetivo interromper a cadeia de 

transmissão da enfermidade. Além disso, as DST são portas abertas para entrada do vírus HIV que 

causam a AIDS. 
 

   Uma gestante infectada pode comprometer a saúde do bebê ainda na 

gestação, podendo causar abortos, morte ao nascer e ainda conseqüências graves desta infecção 

após o nascimento. 

 

    O atendimento e o tratamento de DST são gratuitos e estão disponíveis em 

todas as Unidades Básicas de Saúde dos municípios. 

 

   Tipos de doenças comuns: 

 

   - Sifilis:- era tão temida quanto a AIDS no início do século XX. Hoje é 

perfeitamente diagnosticável pelo exame de sangue que deve ser feito por todas as gestantes, e é 

tratável com penicilina. Pode começar com uma pequena ferida no pênis, na vulva ou vagina e 

depois de algumas semanas manifestar-se com febre e manchas por todo o corpo. 
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   - Gonorréia:- nos homens causa dor e ardor ao urinar e uma secreção 

amarelada na uretra (canal da urina). Nas mulheres pode ficar sem sintomas e causar infecções 

internas no útero e nas trompas. É facilmente tratável com antibióticos. 

 

   - Herpes Genital:- surge com pequenas bolhas no pênis, na vagina ou na 

vulva. Essas bolhas são dolorosas e podem vir com febre e ínguas. Pode ser tratada com remédios 

no local e por via oral. 

 

   - Codiloma:- também conhecida como “crista de galo”, pode passar 

despercebido em homens e mulheres. Quando a doença avança, causa uma espécie de verruga na 

região da vulva e do ânus. Tem tratamento local. 
 

 

   - Tricomoníase:- na mulher causa um corrimento amarelo esverdeado e com 

mal cheiro. No homem e na mulher pode provocar ardor ao urinar. Tem tratamento com cremes 

locais e com medicação via oral. 

 

Qual a Forma de Contágio das Dst? 

Dá-se por via sexual. 

 

Como Prevenir As Dst? 

O uso de preservativos em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para a redução do risco 

de transmissão, tanto das DST quanto do vírus da AIDS, e também manter  a higienização dos 

órgãos  genitais  após o ato sexual. 

 

Qual a forma de tratamento? 

Ao aparecer algum sintoma, a pessoa deve procurar um médico ou serviços de saúde que 

despenderão tratamento adequado, pois não se  deve proceder o tratamento com conselhos de 

amigos ou  auto – medicar-se  em farmácias.  

 

  São utilizados medicamentos à base de penicilina e ou  antibióticos que entretanto não revertem  

certos tipos de seqüelas tais como em alguns  casos de estreitamento do reto e a elefantíase dos 

órgãos sexuais. Quando uma pessoa adquire algum tipo de DST, o seu parceiro deve logo ser 

avisado e igualmente tratado, pois em caso negativo a pessoa volta a se contaminar. 
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ECA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- LEI Nº 8.089/ 13/07/1990- 

 
Ana Maria Lanatovitz 

Membro da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – lei nº 8.069 de 13/7/1990), segue a doutrina  

da proteção  integral, que se baseia no principio do melhor interesse da criança. Segundo ela, o 

Estado Brasileiro tem o dever de garantir as necessidades da pessoa em desenvolvimento (de até 18 

anos de idade), velando pelo seu  direito a vida, saúde, educação, convivência, lazer, liberdade, 

profissionalização e outros ( art. 4º do ECA), com o objetivo de garantir o “ desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade). 
 

O Estatuto afastou-se  da doutrina de situação irregular, acolhida pelo Código de Menores,( 

Lei n. 6.697 de 10/10/79), que compreendia como objeto de atenção apenas os menores em situação 

irregular, ou seja, aqueles em conflito com a,lei, ou por qualquer motivo privados de assistência.  
 

 Embora alguns documentos internacionais, como a Declaração de Genebra em 1924, a 

Declaração Universal dos direitos Humanos das Nações Unidas, em 1949 e a Declaração dos 

Direitos da Criança, em 1959 tenham dado os primeiros contornos na proteção a infância , a 

doutrina da proteção integral  nasceu no IX Congresso Panamericano Del Nino, realizado em 

Caracas, em 1948, e no  X Congresso Panamericano, realizado no Panamá, em 1955. 
 

Pelo principio da dignidade humana,  o estatuto reproduz em seus artigos, a aplicação das  

garantias fundamentais, como regra, ao menor de dezoito anos de  idade, parâmetro estes 

consagrados pela Constituição Federal, a nossa Carta Magna, conclamando em seu artigo 227,  “ É 

dever da família, da sociedade, e do Estado, assegurar á criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito á vida, a saúde,a alimentação, á educação, ao lazer, á profissionalização, á 

cultura,a dignidade, ao respeito, á liberdade e á convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de  negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”´. 
 

 

1)- Direito a vida e á saúde 

Os artigos 4º e 14º, traçam regras gerais da garantia á vida e á saúde da criança e do adolescente. 

Em havendo omissão, O estado na implementação de seus direito, é cabível a propositura de Ação 

Civil Pública, visando a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmoniosos, em condições dignas de existência. 
 

 

2)- Direito á liberdade, ao respeito e á dignidade 

O artigo 15º,  visa garantir  a criança e ao adolescente o direito á liberdade, ao respeito e  a 

dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos, sociais, critérios esses estabelecidos na Constituição e nas Leis, pois formam a base 
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necessária ao sadio desenvolvimento do ser humano, não podendo desta forma sofrer qualquer 

lesão, por menor que seja, á sua integridade física, psíquica ou moral. 
 
 

3)-  Direito a convivência familiar e comunitária. 

Em consonância com o artigo 226 da Constituição o Estatuto,  prevê  em seus artigo 19 o direito da 

criança a ter uma família natural ou substituta,- quando for o caso- em que toda criança  tem 

direito  a ser criado e educação no  seio de sua  família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência família e comunitária, em ambiente livre  da presença de pessoas 

dependentes de substancias entorpecentes, bem como livre de maus tratos. 
 

4) –Da guarda 

 A guarda, amparara pelo artigo 33 do Estatuto,  é uma das formas de colocação do  menor em 

família substituta e “ atribui ao guardião a tarefa indelegável de prestar assistência material, moral e 

educacional á criança, ou adolescente na qualidade de responsável legal”. Não havendo desta forma 

necessidade da prévia suspensão o supressão do poder familiar, podendo com ela coexistir, todavia, 

confere ao detentor da guarda o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
 

5)- Da tutela 

Dispõe o artigo 36 do Estatuto,  que a Tutela, será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa te 21 

anos incompletos, cujo parágrafo único menciona que o deferimento da tutela pressupõe a prévia 

decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever de guarda, 

sendo um das forma  definitivas de colocação do menor em família substituta. 
 

6)- Da adoção 

 A adoção é  modalidade  definitiva de colocação em família substituta, e por óbvio o Estatuo  em 

seus artigo 39, regula tão-somente a adoção de crianças e adolescentes, deixando para a lei civil a 

regulamentação dos quais já atingiram a maioridade.  Sendo considerado um ato jurídico, pois crias  

relações de paternidade e filiação entre as pessoas, atribuindo a condição de filho com o adotado 

inclusive com direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vinculo com pais e 

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
 

7)-  Direito á educação, cultura, esporte e lazer. 

A Educação é a base para o desenvolvimento de qualquer nação civilizada e dela decorem os fatores 

que propiciam o pleno exercício da cidadania e da liberdade. Este conceito é bastante amplo, 

abrangendo todos os níveis disciplinares da creche , ao ensino fundamental, médio e os níveis 

superiores, englobando, inclusive , educação artísticas  e pesquisas. 
 

8)-Da prevenção contra violação de direitos 

O dispositivo, reafirmando o principio da proteção integral, busca conscientizar a sociedade da 

necessidade de preservar os direitos  da criança e do adolescente, sendo dever de todos, impedir o u 

tentar impedir o resultado de ação  danosa contra os direitos a eles garantidos. 
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9)- Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos. 

O Poder Público, através do órgão competente, regulara, as diversões e espetáculos públicos, 

informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em 

que sua apresentação se mostre inadequada, sendo os responsáveis pelas diversões e espetáculos 

públicos deverão afixar, em ligar visível e de fácil acesso, a entrada do local da exibição, 

informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de 

classificação. 
 

10) Dos produtos e serviços. 

O dispositivo procura estabelecer limites ao a acesso de produtos que possam causar dano , á 

incolumidade física, á saúde e á educação da criança e do adolescente, em decorrência de sua 

peculiar situação de pessoa em desenvolvimento, o rol de produtos é amplamente exemplificativo, 

podendo ainda, ser ampliado por determinação do Juiz da Vara da Infância e Juventude, e da mesma 

forma, o Ministério Público pode propor Ação Civil Pública, visando, 

Estabelecer determinadas proibições  em razão de peculiaridades locais, sendo ilegal todo porte 

danoso, seja de que objeto for. 
 

11)-Autorização para viajar. 

 O artigo 83 menciona que “nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde 

reside,desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial, tendo algumas 

exceções, quando trata-se de criança maiores de 12 anos, ou ainda, viajar na companhia de pessoa 

responsável, autorizada expressamente por amos os pais, ou viajar desacompanhado, mas, 

autorizado por amos os pais, ou do tutor responsável, autorização que deve ser dada em documento 

público ou particular,nesta última hipótese com firma reconhecida e constando a qualificação 

completa da criança ou do adolescente e seus genitores, o destino e a duração da viagem, o nome e 

endereço do acompanhante e dos eventuais responsáveis. Estando presente os genitores ao 

embarque é dispensável o reconhecimento da firma, desde que identificados pelo posto de 

atendimento.  
 

12-Medidas De Proteção 

O ECA, não utilizou  a expressão “situação irregular”, empregada pelo Código de Menores,(Lei 

6.697/79),  para afastar da legislação expressões discriminatória como “menor abandonado” e ou 

“delinquente”, pois essa junção indevida nivelava realidades totalmente diversas , permitindo, por  

exemplo, a internação de carentes, sendo que o Estatuto por sua vez, utilizou uma formula mais 

genérica, traçando no artigo 98, parâmetro para a configuração de hipótese em que o menor 

encontrando-se em situação de risco seja merecedor  da medida protetiva.   
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ESTATUTO DO IDOSO 
 

Teresa Cristina Della Monica Kodama 

Procuradora do Estado e  

Membro da Comissão da Ação Social OAB SP 

 

A) Considerações Iniciais; B) Dos Direitos Fundamentais; C) Das Medidas de 

Proteção; D) Das Medidas Específicas de Proteção; E) Dos Crimes; F) Dos 

Procedimentos Administrativos e Processuais; G) Denúncias; H) Perguntas e 

Respostas; I) Conclusão; J)Bibliografia. 

 

A) Considerações Iniciais 
 

O Estatuto do Idoso está disposto na Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 e foi aprovado 

somente após sete anos de tramitação no Congresso Nacional e traz inúmeros benefícios 

relacionados à saúde, ao lazer, à educação, à violência, ao abandono, à habitação e ao transporte 

coletivo, dentre outros benefícios. 

A referida Lei protege as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do Artigo 1º 

e denota uma preocupação com o respeito aos direitos dos idosos, com a dignidade deles, quando há 

o tratamento desigual em virtude da idade, tentando fazer com que sejam tidas como incapazes de 

gerir todos os atos da vida civil. 

As pessoas idosas, que têm grande experiência de vida, que nasceram, viveram, que formaram 

famílias, que viveram sós, que sofreram, que tiveram problemas financeiros, com dificuldades 

devido a pouca instrução e renda, que tiveram uma vida difícil ou que viveram com maior conforto 

têm o direito de serem respeitados, tanto pela idade, quanto pela sua condição de cidadãos, de seres 

humanos, dignos de aplausos pela dádiva da vida que lhes foi dada pelo Criador. 

Todos nós, por vontade divina, podemos ser idosos e também vamos lutar para que nossos direitos 

sejam preservados e respeitados. 

Não deveria ser assim, mas se existisse uma matéria nas escolas, como existia anteriormente e era 

direcionada para alunos de primeiro grau, hoje ensino fundamental, que versava sobre Educação, 

Moral e Cívica, demonstrando a todos a existência de um conjunto de normas e condutas visando 

formar cidadãos, ensinando a todos a importância da educação, a consciência, a formação de caráter 

do cidadão, as virtudes, o modo de se conviver socialmente, sobre os direitos e deveres enquanto 

cidadãos, onde se ensinava direitos e deveres para com o próximo e respeito às autoridades, talvez 

não houvesse a necessidade de existirem legislação sobre várias questões, como, no caso, o respeito 

aos idosos. 

Houve uma lacuna no tocante aos idosos na Constituição Federal que foi preenchida pelo Estatuto 

do Idoso. 

Se todos reconhecessem os idosos como pessoas especiais, grandes tesouros, porque trazem uma 

experiência de vida esplendorosa, cada um a seu modo, sem dúvida alguma, a vida seria de grande 

riqueza de virtudes. 

Com muita união e mesmo ideal, cada qual fazendo a diferença, pode ser mudada a história, 

compartilhando com os jovens sobre a importância da condição humana, sobre o direito à cidadania 

de todos e também dos idosos, a importância do respeito para com o próximo, máxima esta que 

deve imperar nos relacionamentos humanos, a solidariedade que deve existir na coletividade, a 

fraternidade que deve reinar nos corações, a justiça social que deve prevalecer no seio da sociedade 

e o amor a todos, porque fomos gerados de um mesmo Pai. 
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B) Dos Direitos Fundamentais 

A Constituição de 1988 tem por fundamento a dignidade da pessoa humana e isto está previsto no 

Artigo 1º, inciso III, da Magna Carta, e, também, a cidadania, nos termos do Artigo 1º, inciso II e 

tem como objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em conformidade com o 

Artigo 3º, inciso I, da Lei Maior. 

E no inciso IV, do Artigo 3º, da Constituição Federal consta que se deve promover o bem de todos 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. 

Sem dúvida alguma, quando estamos diante da Lei Maior que a do amor, não existem quaisquer 

discriminações, mas todos pensam no bem estar de toda a coletividade.  

A Lei Maior assim menciona, mas isso não acontece no cotidiano principalmente na vida dos 

idosos. 

Todos os idosos têm os mesmos direitos que outras pessoas têm e todos os cidadãos devem saber e 

respeitar isso. 

Pela idade, as pessoas se tornam mais frágeis, tanto física quanto emocionalmente, e não podem ser 

atingidas por isso. Pelo contrário, devem ser tratadas com muito carinho, atenção e com muito 

amor, independente da Constituição Federal ou da Lei que trata sobre a questão. 

Aqui estamos falando de respeitar como pessoa, com muita educação, dignificando a pessoa que 

viveu uma vida difícil, por mais fácil que tenha parecido, porque sem obstáculos, a vida não tem 

sentido. 

O Estado, a família, a comunidade e a sociedade detêm da obrigação de fazer valer os direitos dos 

idosos, fazendo com que haja uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária. 

O Artigo 30 do Estatuto do Idoso assim dispõe: 

 

Art. 3.º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

O Artigo 5º, do Estatuto do Idoso, menciona que a inobservância das normas de prevenção 

importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.  

O Artigo 9º, do referido Estatuto, menciona que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

Em conformidade com os Artigos 12 e 13 do aludido Estatuto, a obrigação de prestação de 

alimentos é solidária, podendo optar o idoso entre os prestadores. Os acordos podem ser celebrados 

perante um Promotor de Justiça e tem valor de título executivo extrajudicial nos termos da lei 

processual civil. 

Há um capítulo que trata sobre a saúde e é importantíssimo. É o capítulo IV da norma estatutária. 

O Artigo 15 estabelece um mecanismo de saúde ao idoso e é o SUS – Sistema Único de Saúde (Lei 

nº 8.080/90): 
 

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 

atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos”. 

O parágrafo segundo do Artigo 23 da Lei do SUS estabelece que o Poder Público é obrigado a 

prestar assistência à saúde em casos determinados e individualizados e há uma proibição à 
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discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 

idade. 

Não pode haver reajustamento de mensalidades de acordo com o critério de idade. 

O idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS (Sistema Único de Saúde). 

A distribuição de remédios aos idosos – os de uso contínuo - é gratuita, também como a distribuição 

de órteses e próteses. 

Em caso de internação ou de estar em unidade de saúde, o idoso terá direito a acompanhante pelo 

tempo que o profissional da área medica determinar. 

Ainda o Artigo 37 do mencionado Estatuto prevê moradia digna, no seio da família natural ou 

substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em 

instituição pública ou privada. 

Em casos necessários, a questão pode ser submetida ao Poder Judiciário para que venha a decidir 

casos de maior gravidade. 

O idoso tem direito ao transporte coletivo e isto está previsto no Artigo 40, do Estatuto do Idoso 

abaixo transcrito: 

“Art. 40- No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação 

específica: 

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 

(dois) salários-mínimos; 

II - desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que 

excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o 

exercício dos direitos previstos nos incisos I e II”. 
 

E no Artigo 42, está disposto que é assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de 

transporte coletivo. 

Apesar de previsão legal, na prática, apesar de terem lugares destinados aos idosos, se estes não 

tiverem condições de fazer valer seus direitos, estes são deixados de lado. 

Têm direito ao transporte coletivo público gratuito os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, sendo que a Carteira de Identidade é o comprovante exigido. 

Os idosos têm direito ao lazer, ao esporte e cultura e terão direito a 50% (cinquenta por cento) de 

desconto nessas áreas.  

Não poderá existir discriminação por idade e limite máximo na contratação de empregados, estendo 

sujeito à penalidade cabível caso isso ocorra. 

Caso haja um certame, o critério para desempate será o da idade, o que tiver mais idade, devido a 

maior experiência de vida. 

No tocante à moradia, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos é 

obrigatória a reserva de 3% (três por cento) de unidades residenciais para os idosos.  

Infelizmente, o país precisa progredir em termos de educação. 

 
 

C) Das medidas de proteção 

Os idosos têm medidas protetivas, assim como as crianças e os adolescentes (Estatuto da Criança e 

do Adolescente). 

No caso dos idosos, a matéria é prevista no Artigo 43, incisos I a III, do referido Estatuto e se refere 

quando houve ameaça ou lesão aos direitos tutelados no Estatuto do Idoso e podem ocorrer devido à 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou por abuso da família, do 

curador ou entidade que presta atendimento ao idoso ou em razão de sua condição pessoal.  
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O rol de medidas protetivas se encontram elencadas no Artigo 43 do Estatuto do Idoso e tanto o 

Poder Judiciário, como o Ministério Público podem aplicá-las.  

Apesar do rol, poderão ser utilizadas outras medidas protetivas e devem sempre residir na finalidade 

social, não afastando os vínculos familiares e com a sociedade. 

D) Das medidas específicas de proteção 
 

O Artigo 44 do Estatuto do Idoso dispõe sobre as medidas específicas de proteção, que merece ser 

transcrita:  
 

“Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou 

cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder 

Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;”. 
 

E) Dos crimes 

Quem discriminar, ser negligente, violento, cruel, oprimir, dificultar acesso às operações bancárias, 

aos meios de transporte ou qualquer outro modo que impeça o idoso de exercer a cidadania, será 

penalizado com a condenação com pena de seis meses a um ano de reclusão, além de multa. 
 

“Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, 

aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento 

necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade: 

Pena - reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1.º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, 

por qualquer motivo. 

§ 2.º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou 

responsabilidade do agente”. 
 

                            Se houver abandono por parte da família em hospitais ou casas de saúde, poderá 

haver a condenação a pena de seis meses a três anos de detenção e multa: 

“Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 

congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa”. 
 

Se houver maus tratos, sujeitar um idoso a condições cruéis, com privação de alimentação e de 

cuidados necessários, ensejará ao agressor a pena de dois meses a um ano de prisão, além de multa. 

Se ensejar a morte do idoso, a pena será de 04 a 12 anos de reclusão, conforme prevê o artigo do 

Estatuto: 

“Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a 

condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, 

quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: 

Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1.º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§ 2.º Se resulta a morte: 

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos”. 

Se houver apropriação de bens, cartão magnético, de pensão ou qualquer rendimento do idoso, o 

responsável poderá ser condenado com a pena de um a quatro anos de prisão, além de multa, nos 

seguintes termos: 



80 

 

“Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do 

idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa”. 
 

“Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão 

do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou 

ressarcimento de dívida: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa”. 
 

F) Dos procedimentos administrativos e processuais 
 

São quatro os procedimentos que podem ser adotados que visam à busca da aplicabilidade da norma 

estatutária e poderão ser adotados  pelo Ministério Público. 

Um deles se refere ao modo de aplicação de medida de proteção. 

Se houverem irregularidades, as mesmas poderão ser apuradas administrativamente ou por meio do 

Judiciário, por meio de ação ordinária ou por meio de ação civil pública. 

A ação ordinária pode ser movida peço próprio idoso ou por curador, e, também pelo Ministério 

Público, como substituto processual, nos termos do Artigo 74, inciso III, da Lei nº 10.741/03. 

O Estatuto do Idoso em seus Artigos 48 e 50 mencionam as obrigações que as entidades de 

atendimento devem ter. 

O responsável pelo estabelecimento onde estiver internado ou atendendo o idoso responde civil e 

criminalmente pelos atos praticados contra o idoso.  

Existem os Conselhos do Idoso, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, dentre outros que 

acompanham o cumprimento das normas legais, como está disposto nos Artigos 49 e 52, caput do 

referido Estatuto. 

A punição em caso de atendimento aos idosos em desrespeito à legislação será de advertência e 

multa e, em caso extremo, poderá ocorrer a interdição da unidade e a proibição de atendimento aos 

idosos. 
 

G) Denúncias 
 

As denúncias poderão ser feitas junto ao Ministério Público Estadual, junto aos Conselhos de 

Idosos, a Vigilância Sanitária e à Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão da Ação Social. 
 

  Ministério Público – Rua Riachuelo, 115 – Centro, São Paulo, Capital; 

 Conselho de Idosos – Rua Teixeira Mendes, 262 – Cambuci, São Paulo, Capital; 

 Comissão da Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil – Praça da Sé, 385 – 10º 

andar, Centro, São Paulo, Capital; 

 Delegacia de Proteção ao Idoso -  Rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 200, Centro,            

São Paulo, Capital.  
 
 

H) Perguntas e Respostas 
 

1 - A partir de que idade a pessoa é considerada idosa? 

Pela Organização das Nações Unidas (ONU) são pessoas idosas as que tenham 60 (sessenta) anos 

ou mais.  
 

2 - Quais são as punições das pessoas físicas, governos, empresas públicas e privadas que não 

cumprem o constante no estatuto do idoso? 

Os que não cumprirem o constante no Estatuto do Idoso podem ser responsabilizados e 

processados, sendo certo que no referido Estatuto há penas para cada tipo de infração (Artigos 96 a 

108 do Estatuto do Idoso). 
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3 - A lei estabelece com que idade o idoso pode utilizar gratuitamente o transporte municipal 

coletivo? 

Sim, há a previsão estatutária e o idoso pode fazer uso do transporte municipal coletivo a partir dos 

65 (sessenta e cinco) anos de idade. 

 

4 - Quem pode ser punido por desrespeitar o estatuto do idoso? 

O desrespeito às normas estatutárias gera punição para qualquer pessoa, e o ambiente pode ser 

público ou particular. 

 

5 - Se o desrespeito acontecer dentro de um estabelecimento comercial, de quem será a 

responsabilidade? 

Se o funcionário desrespeitar o idoso, ele será o responsável e deverá ser punido. Se houve a 

conivência do empregador (gerente ou proprietário do estabelecimento), o funcionário e o 

empregador poderão sofrer punição, resultando em processo criminal.  

 

6 - Há a distribuição gratuita de medicamentos e próteses dentárias pelos poderes públicos? 

Há a previsão legal de distribuição gratuita de medicamentos e próteses dentárias pelos poderes 

públicos. 

 

7 - Pode haver reajuste nos planos de saúde em virtude da idade após os 60 anos? 

Nos contratos novos celebrados pelos planos de saúde não poderá haver reajuste em razão da idade 

após os 60 anos. 

 

8 - Há alguma norma que prevê desconto no ingresso de atividades culturais e de lazer? 

Sim, no próprio Estatuto há a previsão de ser obrigatório o desconto de 50% (cinquenta) por cento 

no ingresso de atividades culturais e de lazer, existindo preferência no assento nos locais onde as 

mesmas estão sendo realizadas. 

 

9 - Há proibição e limite de idade para vagas de emprego e concursos? 

Sim, há proibição e limite de idade para vagas de emprego e concursos, exceto os acessos em que a 

natureza do cargo exigir.  

 

10 - Qual o critério adotado para o caso de desempate nos concursos? 

O critério adotado será o da idade, com favorecimento aos mais idosos. 

 

11 - Com que idade os idosos que não tenham condições de se sustentar terão direito ao 

benefício de um salário mínimo? 

Com 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 
 

I) Conclusão 

É cruel e desumano tratar um idoso como uma pessoa inútil, mesmo que este fale o que vier à 

cabeça, pois eles sabem a força grandiosa que tem dentro deles e da sabedoria que emana de cada 

ser, cada um da sua forma.  

Lembre-se que as rugas são as condecorações que a vida nos dá. São as vicissitudes que temos na 

vida, que deixam marcas em nossa face e que nos afasta do frescor da juventude, mas que 

demonstram que a vida foi vivida intensamente. Nunca se esqueçam disso. 

A idade vem da mente que reflete no corpo. 
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Os idosos não estão e nunca se encontrarão desamparados. 

Aliás, a idade não se mede pelos anos, mas pelo objetivo de vida que cada um tem. Quem não tem 

mais objetivos na vida, poderá ser considerado um idoso na acepção da palavra. 

Se não há objetivo na vida, esta se torna sem brilho e pode-se dizer que a pessoa tornou-se idosa. 

Mas se a pessoa, mesmo com uma idade avançada, pensa como uma pessoa mais jovem, tem 

objetivos definidos, utiliza a mente de modo ágil, sempre buscando algo novo, atividades novas, 

pensando no próximo como um verdadeiro irmão em Cristo, sem dúvida alguma, de idoso passará a 

ser jovem na fé e não haverá fronteiras para que viva em paz e em plenitude. 

Privar o idoso de atividades que tenha diariamente, também poderá ser uma infração ao Estatuto do 

Idoso. 

Enquanto tiver a força física e mental para enfrentar os problemas diários e fazer as atividades, não 

poderão ser privados de seus atos, sob pena de se estar infringindo norma do Estatuto do Idoso.  

Os idosos são pérolas preciosíssimas que trazem uma bagagem enorme de conhecimento e não são 

dignos só de respeito, mas, também, merecem ser enaltecidos pela grandiosidade de sua existência. 

Ao invés de uma atitude grosseira para com um idoso, tente conversar e veja por quantos problemas 

o mesmo passou, as vitórias, as conquistas, as derrotas, o modo pelo qual se ergueu, que sofreu, que 

chorou, que ultrapassou os obstáculos que a vida insistiu em colocar em sua trajetória de vida, 

enfim, se dê esta oportunidade de obter mais conhecimento de grandes vitoriosos na busca por uma 

vida melhor.  

Esqueçamos a personalidade forte de cada um dos idosos e pensemos neles como verdadeiras 

dádivas que estão dentre nós como testemunhas vivas de um passado, que passaram por várias 

experiências, dificuldades alegrias e tristezas, e demonstram que a vida vale a pena ser vivida, da 

forma que for, pois a vida é o maior presente do Arquiteto do Universo. 

Havia uma senhora idosa que sempre utilizava de transporte coletivo, no mesmo horário e que tinha 

um hábito de jogar sementes da janela do ônibus. Um jovem, achando aquilo estranho, questionou a 

senhora sobre a inutilidade de tal ato, que muitas aves comeriam as sementes, que não sobraria nada 

e ela sorridente e com grande sabedoria lhe disse que de algumas sementes iriam surgir muitas 

flores. 

Com muita ironia, o rapaz desceu do ônibus. 

Na semana seguinte, utilizou do transporte coletivo e, vendo que a senhora idosa não estava ali 

perguntou ao cobrador e foi surpreendido com a resposta de que a mesma havia falecido. 

Depois de alguns dias o rapaz que trafegava pela estrada onde haviam sido jogadas as sementes, viu 

que o caminho estava todo florido. 

Em outro dia, quando estava a caminho de casa e se utilizando do ônibus, pegou um pacote de 

sementes e começou a lançar as mesmas da janela do ônibus. 

Grandiosa é a sabedoria dos idosos que, por vezes silenciosamente, nos dão lições de vida que 

jamais pensaríamos em aprender. 

Resta, somente, como exemplo, falar de um homem bem idoso, um pai, mais parecia um avô, que 

deixou a maior herança do mundo que foi a virtude, a nobreza do caráter e da alma, a retidão da 

conduta, a simplicidade no agir, a honestidade e o ensinamento do verdadeiro amor ao próximo, 

herança essa que somente os idosos, pela experiência de vida, podem nos proporcionar. 
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ESTUPRO 
 

Alessandra Caligiuri Calabresi 

Membro da Comissão da Ação Social OAB SP 
 

 O que é estupro? 

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso O estupro é a copula carnal. Assim, a 

conjunção carnal deve ser então entendida como sendo o ato sexual de cópula tanto vaginal como 

anal, contra o sujeito passivo homem ou mulher.  
 

O que fazer como se deve agir logo após o abuso sexual 

Após o estupro, é importante que a vítima procure o hospital mais próximo ou delegacia. O 

Ministério da Saúde assegura que todas as unidades de saúde que tenham serviços de ginecologia e 

obstetrícia constituídos deverão estar capacitadas para o atendimento a casos de estupro. As 

unidades estão aptas a atuar com presteza e rapidez nesse tipo de atendimento, de modo a evitarem-

se maiores danos à saúde física e mental da mulher. 

No hospital, ela deverá fazer todos os exames ginecológicos, tanto de rotina como aqueles que 

diagnosticam doenças específicas sexualmente transmissíveis. Após esses exames, ela vai ingerir a 

pílula do dia seguinte e os remédios necessários para prevenir AIDS, Hepatite B e outros 

problemas.  

Na delegacia, a vítima irá passar por uma perícia e, caso tenha algum ferimento maior ou uma 

hemorragia, pode ser resolvido no próprio  IML- Instituto Médico Legal. A probabilidade de uma 

mulher contrair qualquer doença é maior do que no homem. Se ela nunca teve relações sexuais 

anteriormente, podem acontecer hematomas e hemorragias.  

Em São Paulo, o Hospital Pérola Byington atende de dez a doze vítimas por dia. Um serviço 

especial em parceria com a Delegacia da Mulher disponibiliza a viatura, que apanha a pessoa em 

qualquer distrito que ela estiver e leva ao local, onde serão feitos exames de corpo e delito e será 

oferecido atendimento psicológico e ginecológico, o hospital Pérola Byington esta preparado para 

atender vítimas de estupro.  

A vítima deve procurar ajuda hospitalar o mais rápido, apesar da AIDS só poder ser diagnosticada 

cerca de dois anos depois, há coquetéis de prevenção para serem tomados nas primeiras horas. é 

possível evitar muitos problemas se a pessoa for atendida até 72 horas depois do estupro.  

No hospital, eles cuidam de mulheres de todas as idades e crianças (meninos até 12 anos). Quando 

chega ao local, a vítima recebe o pronto atendimento com as medicações necessárias. Em seguida, 

ela vai para o serviço social que a encaminha ao psicólogo e ao ginecologista. Não é necessário 

fazer B.O. (Boletim de Ocorrência) se a vítima não quiser.  
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Os médicos informam o atendimento psicológico será realizado por quanto tempo for necessário, 

individual ou em grupo, enquanto que o atendimento ginecológico segue por seis meses. A mulher 

possui caso tenha chego tarde demais para evitar a gravidez o direito a abortar, e as psicólogos 

mostram quais são as outras opções, desde ter o filho até encaminhar para a adoção. Para ir 

esquecendo ou amenizando os efeitos do acontecido, a vítima deve, aos poucos, permitir o diálogo 

sobre o fato. A ajuda do psicólogo é importante para extravasar sentimentos como raiva, repulsa, 

dor, nojo e vergonha.  

Uma pessoa que foi vítima de abuso sexual leva consigo insegurança, culpa, depressão, problemas 

sexuais e de relacionamento íntimo, baixa auto-estima, vergonha, fobias, tristeza, desmotivação, 

síndrome do pânico e, além disso, podem ocorrer tendências suicidas. 

No geral, o primeiro passo do tratamento terapêutico é conscientizar o paciente de que ele não teve 

culpa no ocorrido, utilizando técnicas para reerguer a auto-estima em alguns casos, é preciso que 

um médico receite medicamentos que variam de pessoa para pessoa, pois estudos trazem que  

durante o estupro no caso da mulher o corpo pode produzir as secreções responsáveis pela 

lubrificação e até mesmo uma estranha excitação. 

 O fato não acontece sempre, mas, quando ocorre, pode levar a pessoa a sentir ainda mais culpa. É 

importante ressaltar que se trata de uma defesa do organismo e não significa que houve de fato o 

prazer ou consentimento. 

 O Ibope em pesquisa de estupro mostra que a violência contra a mulher preocupa mais a sociedade 

do que o câncer ou a AIDS, sendo que 51% dos entrevistados conhecem ao menos uma que já tenha 

sido agredida pelo companheiro. As vítimas que são violentadas por alguém da família e não o 

entregam à polícia porque têm medo de passar fome ou morar na rua. A grande parte dos abusos é 

realizada por pais, padrastos ou parentes próximos. Muitas vezes é o próprio marido quem o faz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento de socorro obrigatório publicado pelo Ministério da Saúde 
 

Para dar apoio à vítimas de estupro, devem ser prestados os seguintes serviços: 
 

• prevenção da gravidez pós-estupro, com prescrição da anticoncepção de 

emergência que impede a gravidez em até 98% dos casos se a mulher procurar o 

serviço de saúde em até 72 horas após o estupro. O método tem mecanismos de 

ação semelhante aos demais anticoncepcionais hormonais;  
 

• prevenção das doenças sexualmente transmissíveis;  
 

• prevenção do vírus do HIV;  
 

• prevenção da hepatite B;  
 

• assistência psicológica;  
 

• atendimento clínico e ginecológico;  
 

• orientações para doação do recém-nascido quando a mulher tomar esta decisão;  
 

• encaminhamento das vítimas à delegacia e instituto de medicina legal sempre que 

receber relato de estupro ou outro tipo de violência sexual;  
 

• atendimento humanizado para a gestante que não aceita levar a gravidez adiante. 
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A lei - Grande parte das vítimas ainda tem medo de denunciar o agressor. Veja como funciona a lei 

para o crime de estupro 

 O agressor que tenha cometido o estupro poderá receber uma pena que varia de 6 a 10 anos de 

prisão, de acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, em regime fechado. O crime é 

inafiançável e a possibilidade de condicional ocorre apenas depois de cumprir dois terços da pena. 

O acusado fica em cela especial, mesmo que seja apenas prisão preventiva ou temporária, pois os 

presos seguem um tipo de "código de ética da criminalidade" e ele pode sofrer violências caso fique 

junto dos outros. 

 

O artigo 9 da Lei 8072/90 (Lei dos crimes Hediondos) dá ainda a possibilidade de aumentar a pena 

em até 50%, considerando a agressão como crime hediondo (de gravidade acentuada).  
 

A vítima deve denunciar o agressor para a autoridade policial, com o intuito de que haja a apuração 

do caso mediante instauração do inquérito policial e processo criminal oferecido pelo Ministério 

Público. É importante que, se for possível, a vítima ofereça o retrato falado do estuprador. Caso a 

agressão tenha sido contra uma criança, qualquer pessoa que tenha conhecimento do abuso pode 

procurar pelo conselho tutelar, que providencia a proteção da vítima e dá início à investigação. Se o 

estupro for claro e evidente, o agressor segue direto para cadeia, em prisão temporária. Motivos 

financeiros e ameaças fazem com que muitas pessoas não denunciem o problema, principalmente se 

for alguém da família.  

Aquele que foi agredido deve seguir direto para algum distrito policial, sem tomar banho ou apagar 

as evidências, pois de lá será encaminhado para o exame de corpo e delito. O acusado não tem 

nenhum contato com a vítima após a denúncia, a não ser no julgamento, caso o juiz acredite ser 

necessário.  
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LEI MARIA DA PENHA 
 

Ana Maria Lanatovitz 

Membro da Comissão da Ação Social OAB SP 
 

 

A Lei Maria da Penha, criada como mecanismo de defesa para a mulher, não contém 

nenhuma menção em relação ao crime de estupro, mas pode ser usada pelo juiz durante a prolação 

(pronunciação) da sentença. Com a lei, que entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006, o rigor para 

as punições aumentou.  
 

Os familiares que cometem qualquer tipo de violência contra a mulher podem ser presos em 

flagrante, sem a possibilidade de penas alternativas. O tempo de detenção, que antes era de um ano, 

passou a ser de três. Além disso, ele é retirado do domicílio e proibido de se aproximar da vítima.  
 
 

 

Quem são eles? O agressor está, principalmente, no círculo de relações da vítima. 

Dados da - UNICEF relatam que cerca de 70% das crianças e adolescentes recebem maus-tratos 

físico e mental dentro de casa, ou seja, abuso físico, emocional ou sexual e negligência de cuidados. 

Cerca de 90% dos agressores são homens e mais de 80% são conhecidos das vítimas, sendo que o 

incesto pode ocorrer em 10% das famílias. Embora a maioria dos abusadores seja do sexo 

masculino, as mulheres também abusam sexualmente de crianças e adolescentes. Esses casos 

começam lentamente através de sedução sutil, passando à prática de “carinhos” que raramente 

deixam lesões físicas. 
 

 

 

Quem é o agressor? 

Pai - 52% 

Padrasto - 32%  

Tio - 8% 

Mãe - 4% 

Avô - 2% 

Primo/ Cunhado - 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hospital Pérola Byington – endereços: 

Avenida Brig. Luís Antônio, 683 - Bela Vista - São Paulo 

Referência: Próximo ao Metrô Liberdade 
 

Ambulatório 
Rua Santo Antônio , 630 - Bela Vista - São Paulo 

Referência: Próximo ao Metrô Anhangabaú ou Terminal de Ônibus Bandeira 

 

 

Dicas de prevenção  
• Caminhe em turma, pois isso dificulta o acesso. 

 • Combine horários em comum para sair de casa com algum vizinho ou conhecido.  
 

• Não se distraia na rua e, principalmente, no trânsito, com celular e música. A distração não permite que você veja 

quem esta se aproximando ou se está sendo seguida. 

 • Se for possível, evite passar sozinha próximo de terrenos baldios ou locais abandonados. • 

 Não mantenha contato com estranhos em ambientes isolados e desconhecidos.  

• Procure evitar pontos de ônibus ou ruas sem iluminação.  

• Evite sair com estranhos. É comum a mulher confiar no homem que "ficou" em alguma festa, mas muitos casos de 

estupro são cometidos por amigos de amigos que foram apresentados.  

• Muitos estupros acontecem durante assaltos. Entre ser estuprada e correr o risco de morte, seja sábia e não tente 

reagir.  

• Tome cuidado com relacionamentos iniciados na internet e que partem para a vida real.  

• Um spray de pimenta pode ser uma boa arma para escapar do ataque na rua, por exemplo.  

• Caso esteja sendo seguida, olhe bem para o rosto do suposto agressor e, se for um local seguro, pergunte algo do tipo 

"que horas são?" O estuprador tem medo de ser identificado e pode perder o interesse pela vítima 

http://www.guiadasemana.com.br/gds_externo.asp?st=www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
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LEI MARIA DA PENHA LEI Nº 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 
 

                             O Brasil possui uma avançada lei de proteção aos Direitos da Mulher. Trata-se da 

Lei Federal nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”. 
 

                              Criada para julgar casos de violações aos direitos das Mulheres e que 

“homenageia” a uma cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de tentativa de 

homicídio por duas vezes pelo próprio marido. A primeira vez ele atirou contra Maria da Penha 

pelas costas, deixando-a paraplégica. E a segunda, tentou eletrocutá-la, empurrando-a da cadeira de 

rodas. Maria da Penha sobreviveu e passou a lutar por mudanças na nossa Lei.  
 

Após muita perseverança, hoje temos um instrumento que se existisse antes teria ajudado a 

proteger não só a vida de Maria da Penha, como de tantas outras mulheres vítimas de agressões 

domésticas. 
 
 

 

1- Quais são os objetivos da Lei Maria da Penha? 

Garantir a mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião, todos os direitos fundamentais da pessoa humana, devendo ter 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
 

2- Quais são os deveres do Poder Público? 

Cabe ao Poder Público, à família e à sociedade criar condições para que a mulher possa exercer seu 

direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária (artºs. 2º e 3ºs. da Lei 11.340/06). 
 

3- Teoricamente como definimos a Agressão Doméstica ou Familiar? 

É a situação na qual a mulher é atacada injustamente no seu espaço de convívio permanente ou entre 

seus parentes ou em qualquer relação íntima de afeto. As Agressões Domésticas significam várias 

situações diferentes: Física; Psicológica; Sexual; Patrimonial e Moral. 
 

4- Qual o entendimento das expressões de Violência Física? 

Estão elencadas no artº 129 do Código Penal Brasileiro e classificadas como Crime de Lesão Corporal de 

Violência Doméstica: Empurrões, Tapas, Pontapés, Mordidas, Cortes, Murros, Queimaduras, 

Espancamentos, ser Ameaçada por Arma de Fogo, ser Trancafiada em Casa, ser Deixada sem 

Assistência quando Doente ou Grávida, ser Colocada em Situação de Perigo Propositadamente (pena de 

detenção de 3 meses a 3 anos). 
 

5- Como e quando se constitui a Violência Psicológica? 

Constitui-se de qualquer ato que coloque em risco o seu desenvolvimento emocional, sua auto-estima, 

seu direito de ser respeitada como pessoa, não ser insultada nem ridicularizada por qualquer motivo e, 

principalmente, ter direito às escolhas de sua vida ou, como diz a lei, ter direito de “autodeterminação”. 

A violência psicológica ocorre ao ser: Xingada, Ameaçada ou Pressionada por Palavras e Chantagens 

Proferidas pelo Agressor. 
 

6- Como se caracteriza a Violência Sexual? 

A mulher não poder ser tratada como objeto sexual, tem direito à liberdade sexual, o que inclui não ser 

obrigada à pratica do aborto ou de uso de contraceptivos, portanto definimos os crimes sexuais como: 

Estupro (artº 213 do Código Penal, com pena de reclusão de 6 a 10 anos; Atentado Violento ao Pudor 

(artº 215 do Código Penal, com pena de reclusão de 2 a 6 anos); Lenocídio (artº 227 do Código Penal, 

com pena de 1 a 3 anos); Favorecimento à Prostituição (artº 228 do Código Penal, com pena de 4 a 10 

anos); Tráfico Internacional de Pessoas para fim de Exploração Sexual (artº 231 do Código Penal, a pena 

varia de acordo com a idade da vítima, se for maior de idade, reclusão de 3 a 8 anos e se for menor ou se 

o agente for parente da vítima ou ainda se ocorrer com o uso de violência, a pena será aumentada da 

metade); Tráfico Interno de Pessoas para fim de Exploração Sexual (artº 231-A do Código Penal, a pena 

varia de acordo com a idade da vítima, se for maior de idade, reclusão de 2 a 6 anos, se for menor, ou se 

for parente do agente, ou ainda se ocorrer o uso da violência, a pena será aumentada da metade). 

Também o Assédio Sexual será caracterizado quando uma pessoa em posição superior a outra se 
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aproveita dessa condição para insinuar ou fazer proposta sexual, através de palavras ou gestos, de 

maneira insistente, sem a concordância da outra pessoa. Por exemplo, quando seu chefe promete 

vantagens ou promoções para que ceda às suas investidas, ou ao contrário, quando você sofre ameaças 

relativas a seu emprego para que aceite suas investidas. Também a discriminação por Orientação Sexual 

é crime, onde muitas mulheres sofrem essa violência pelo fato de serem Lésbicas (Lei Estadual/SP nº 

10.948/2001).  
 

7- Como compreender a Violência Moral? 

Compreende-se por qualquer tentativa de atacar sua honra ou reputação. São crimes: Calúnia (artº 138 do 

Código Penal, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa); Difamação (artº 139 do Código 

Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa; Injúria (artº 140 do Código Penal, com pena de 

detenção de 1 a 6 meses e multa) e Constrangimento Ilegal (artº 146 do Código Penal, com pena de 

detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, a pena poderá ser triplicada se para a execução do crime 

reunirem-se três ou mais pessoas ou houver o emprego de arma de fogo. 
 

8- Qual a interpretação da Violência Patrimonial? 

Será qualquer tentativa de subtração ou inutilização dos bens da vítima, documentos e valores, ou seja, 

todos os bens materiais e direitos adquiridos durante a vida da mulher com o agressor serão protegidos.   
 

9- Como então garantir que a mulher não vai sofrer qualquer uma dessas violências? 

Sempre denunciando as agressões, estará estimulando outras mulheres, em igual situação, a tomar 

coragem e dar um basta nesse sofrimento, porém um dos maiores medos que a mulher têm em denunciar 

o agressor consiste em não saber para onde ir.  
 

A Lei Maria da Penha permite ao magistrado tomar várias medidas protetivas, independentemente de 

audiência ou manifestação da Promotoria de Justiça, sendo: afastar o agressor do lar, garantindo a 

mulher e seus filhos que fiquem em segurança na própria casa, e sempre que necessário haverá ajuda 

policial; proibir o marido ou companheiro de se aproximar da mulher e de seus filhos, ou de freqüentar 

determinados lugares; caso necessário o afastamento da mulher do lar ou do trabalho, onde terá a 

garantia de não perder o emprego por até seis meses; ainda o Delegado de Polícia poderá encaminhar a 

vítima para um abrigo que conta com profissionais especializados e que prestará apoio inclusive aos 

filhos menores, sendo este um local provisório até que tenha condições de retornar para a casa; apreender 

armas de fogo, facas e outros instrumentos de agressão; e se nada disso for suficiente o juiz poderá a 

qualquer momento decretar a prisão preventiva do agressor. 
 

10- Onde conseguir ajuda? 

Com parentes, amigos e vizinhos; nas Organizações de Mulheres e de Direitos Humanos; nos 

Conselhos, Secretarias ou Coordenadorias Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos das Mulheres; 

nos Centros de Referência e Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e de Assistência 

Social; Profissionais da Área de Saúde: Agentes Comunitários, Médicos e Enfermeiras; Delegacias de 

Polícia Civil e Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAM); Defensoria Pública, 

que contam com um Núcleo especializado para atender as Mulheres; Núcleos de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito, que oferecem Assistência Jurídica Gratuita; Comissão da Mulher Advogada 

(OAB/SP); Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Fórum de Justiça da sua 

cidade; Ministério Público; Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa ou da Câmara de 

Vereadores ou ainda procurar um Parlamentar que trabalhe com Direitos Humanos e/ou Direitos da 

Mulher; Ligar para 180 (Central de Atendimento às Mulheres, que atende denúncias de todo o Brasil, 

orientando e encaminhando casos de Violência Contra as Mulheres que indica onde encontrar o serviço 

mais próximo, funcionando 24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive feriados, com ligação 

gratuita) e ainda para ter acesso aos endereços dos serviços no Brasil consultar o site: Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres (www.planalto.gov.br/spmulheres), para o Estado de São Paulo 

consultar o site: www.cecf@conselhos.sp.gov.br, ou ligar para (011) 3221-6374 ou 3221-8904.  

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/spmulheres
http://www.cecf@conselhos.sp.gov.br/
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GRAVIDEZ PRECOCE 

 
Teresa Cristina Della Monica Kodama 

Procuradora do Estado e  

Membro da Comissão da Ação Social OAB SP 

 
A) Considerações Iniciais; B) Dos Princípios Constitucionais Fundamentais; C) Das 

Medidas de Proteção; D) Dos Direitos Fundamentais; E) Do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; F) Da Gravidez Precoce ou a Gravidez na Adolescência; G) O Ficar e o 

Namorar; H) Riscos da Gravidez Precoce; I) Métodos para Evitar a Gravidez ou 

Contrair Doenças Sexualmente Transmissíveis; J) Conclusão; K) Bibliografia.   

 

A) Considerações Iniciais 
 

Que felicidade era no tempo em que todas as meninas, porque não dizer, quase todas as 

pessoas expressavam uma ingenuidade, pureza, infantilidade e as meninas demonstravam isso 

mesmo aos quinze anos de idade, oportunidade em que ainda brincavam com bonecas e 

sonhavam com um príncipe que chegava com seu cavalo branco, que se casariam e viveriam 

felizes para sempre. 

Parecia ilusão, mas era tudo mágico e era um mundo de sonho e de realidade. 

Tudo era mais simples, tudo era mais singelo.  

O mundo não era revestido com marcas e a aparência não era tão importante.  

Não existia tanto problema de saúde. A imunidade fisiológica era grande. 

As crianças brincavam nas ruas, com os pés no chão, em plena liberdade, pegavam frutos 

das árvores e não existiam tantas doenças como agora. 

As comédias, os filmes, os desenhos animados, as músicas, tudo era pueril. Não existia a 

erotização precoce, a banalização do corpo, a mudança de valores sociais que, de certa forma, 

deturpam a moral e os bons costumes, onde o que é errado se torna certo e o entendimento é de 

que se não há algo que diga o contrário, aquilo passará a ser verdade e correto. 

Houvera avanços muito grandes e maravilhosos, mas os retrocessos também ocorreram. 

Ocorreu uma grande inversão de valores e a infância foi dando lugar a uma precocidade 

grandiosa, onde crianças tentam se vestir como adolescentes e utilizam maquiagens exageradas, 

tem trejeitos de adolescentes, querem ter uma liberdade exagerada, enfim, estão perdendo 

momentos lindos e puros da infância e da adolescência, fruto da celeridade em que o mundo 

caminha, não contando com a evolução espiritual dos seres humanos e com os valores enquanto 

indivíduos. 

Ao invés de brincarem e de viver cada momento da vida, ultrapassam etapas 

importantíssimas para o desenvolvimento infantil e do adolescente, acarretando, pela 

imaturidade, responsabilidades por atos momentâneos e impensados que envolvem o 

adolescente, a família e toda a sociedade. 
 

B) Dos Princípios Constitucionais Fundamentais 

            Para que seja assegurado o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, o bem-

estar, a segurança, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores grandiosos de uma 

sociedade soberana, justa, fraterna, pluralista, livre de preconceitos, baseada na harmonia social e 

visando sempre a soluções pacíficas, foram editados pelos legisladores, na elaboração da Magna 
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Carta, os princípios fundamentais, dentre outras questões constitucionais que norteiam a sociedade 

como um todo. 

Os princípios fundamentais que constituem o Estado Democrático são: 

a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa e 

o pluralismo político, conforme consta do artigo 1º, incisos I a V, da Constituição Federal. 

 

C) Dos Direitos Fundamentais 

O Artigo 5º, caput, da Constituição Federal, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, dispõe que “todos os cidadãos são iguais perante a Lei, sem discriminação  de 

qualquer  natureza,  garantindo-se  aos brasileiros  e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Os direitos fundamentais são os seguintes: 

            1.  Direito à vida ou direito à existência com dignidade e de permanecer vivo; 

                   2. Direito à igualdade; 

3. Direito à liberdade; 

4. Liberdade de atuação; 

5. Liberdade de opinião;  

6. Liberdade de crença política, religiosa e filosófica; 

7. Liberdade de expressão, de opinião e de crença; 

8. Liberdade de informação;  

9. Liberdade de locomoção;  

10. Liberdade de reunião;  

11. Liberdade de associação; 

12. Direito à segurança;  

13. Direito de propriedade. 

Todos são iguais perante a lei e têm igualdade de tratamento, direitos e 

obrigações. 

No Artigo 7º, do Estatuto da Criança e do Adolescente está 

previsto sobre o direito à vida e à saúde, abaixo transcrito: 

“Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência”. 

Além do previsto na Constituição Federal, existe norma 

estatutária que confere direitos à criança e ao adolescente. 

D) Do Estatuto da Criança e do Adolescente 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Em seu Artigo 1º referida Lei menciona quem é considerada 

criança e quem é o adolescente, a saber: 
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“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade”. 

No Artigo 3º da Lei acima indigitada, consta que a criança e o 

adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como abaixo 

transcrito: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade. 

E) Da Gravidez Precoce ou a Gravidez na Adolescência 

Apesar de as adolescentes conhecerem os métodos contraceptivos, anticoncepcionais ou 

preservativos, o índice de gravidez precoce permanece alta pela falta de prática na utilização desses 

métodos. 
 

Mesmo as adolescentes conhecedoras dos diversos métodos contraceptivos, com problemas 

de doenças sexualmente transmissíveis e com a AIDS, ainda persistem em manter as relações 

sexuais naturalmente, arriscando a própria vida com a saúde e com o futuro embrião que fatalmente 

será gerado pelo descuido dos atos impensados. 
 

O que causou uma aparente paralisação de gravidez precoce foi a doença da AIDS. 

Atualmente, podemos encontrar meninas menores, em tenra idade, contando com 13 (treze), 14 

(quatorze) ou 15 (quinze) anos de idade que aguardam o primeiro filho, deixando para trás a 

brincadeira de boneca e de casinha, dando lugar à rejeição, ao temor, à solidão e, também, à 

angústia, porque são obrigadas a madurecer muito cedo, por serem mães antes da hora, perdendo a 

infância ou adolescência, idade maravilhosa e que deve ser preservada de todas as formas. 
 

Depois de confirmada a gravidez, a adolescente necessita do apoio dos pais, da família do 

futuro pai da criança e não deve se revoltar, demonstrar rejeição ou se sentir diferente.  
 

A família é a base de toda a sociedade. 

Tudo depende da educação que foi dada à criança, fazendo com que a mesma tenha tudo que 

necessita, cada qual com a sua situação, para que possam fazer valer seus direitos à dignidade 

humana. 
 

Os pais devem estar atentos a tudo o que acontece com os filhos, principalmente, com as 

filhas, sendo que os pais devem ser verdadeiros amigos dos filhos, tendo, sempre que podem, um 

diálogo aberto, franco, sincero, sobre todos os assuntos, fazendo com que os seus filhos tenham 

confiança e falem de seus anseios, suas angústias, suas frustrações, seus objetivos de vida, seus 

sofrimentos, suas alegrias. Enfim, que transformem os pais em seus confidentes, pois o amor de 

mãe e de pai é, sem dúvida alguma incondicional. 
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Se ocorreu a gravidez precoce, é muito provável que não tenha ocorrido uma conversa entre 

os pais e o adolescente, pois, caso contrário, isso não ocorreria no momento, dando espaço para 

maior cumplicidade entre os pais e o adolescente. 
 

Assim como nos casos em que os adolescentes se envolvem com bebidas e drogas. Se não 

existiu um diálogo sincero entre os pais e os adolescentes, estes se acham no direito de fazerem 

aquilo que lhes vem à cabeça e, pela imaturidade, praticam atos que ficarão marcados para o resto 

da vida. 

A importância da conversa é grandiosa, vez que as transformações no corpo da adolescente 

serão visíveis e, na fase onde tudo está em mudando, o problema que era pequeno se torna de 

grande dimensão. 
 

A responsabilidade pelos atos praticados é da adolescente e ela deve assumir pelos atos 

praticados. Inclusive pelo sustento  financeiro. Os pais podem dar apoio, mas não ficarem à frente 

como responsáveis por tudo o que os adolescentes praticam. 
 

Se o pai da criança assumir a responsabilidade, tanto melhor, e um acordo pode ser feito 

quanto à mantença da criança. 
 

Há casos em que, a adolescente iludida com a sensação momentânea, com a hipótese de não 

ser diferente das demais meninas que já tiveram relações sexuais precocemente, e por pressão do 

rapaz com que namora ou que está ficando, com medo da perda e de ficar sozinha, acaba se 

entregando a uma ilusão e não imagina que desastre pode causar a ela mesmas, a suas família que 

sonham com uma vida melhor para ela, com a vida do pai da criança e com os familiares dele. Isso 

não quer dizer que uma criança seja um desastre, muito pelo contrário, é uma grande dádiva de 

Deus, mas a situação em si sem dúvida é difícil, porque uma criança, ainda sem maturidade e sem 

recursos suficientes, gerará outra criança e não assumirá a sua responsabilidade na sua plenitude. 
 

Perderá, assim, a adolescência, deixando de lado os estudos, a convivência com os outros 

adolescentes, os passeios, não terá tempo para trabalhar, enfim, perderá uma parte da vida.  
 

A vida é muito linda para ser vivida e gerar uma criança faz parte da vida, mas este 

momento deve ser consciente. 
 

Antes de pensar em uma gravidez ou de correr o risco de acontecer, a adolescente deve 

pensar em estudar, trabalhar, ter uma estabilidade e, assim, enfrentar o mundo de modo diferente, 

engravidando, se assim quiser, e certamente terá todos os recursos necessários para manter uma 

criança para que esta cresça com dignidade. 
 

Por vezes, se faz necessária a propositura de ação judicial para que seja obrigado o pai da 

criança a pagar a pensão alimentícia, outro fator importante na gravidez na adolescência. 
 

A gravidez precoce é um problema de saúde pública, porque os riscos para a adolescente e 

porque não dizer para o feto são altíssimos, vez que o corpo da adolescente não está formado para 

receber uma criança em seu ventre. 
 

A gravidez na adolescência é tão indesejada ou pelo medo do que os pais ou os outros vão 

falar, que a adolescente tenta esconder até o último mês de gestação, deixando de fazer os exames 

pré-natais, aumentando os riscos com a saúde dela adolescente e do feto. 
 

A prevenção de gravidez deve ser feita pelos pais, com muita conversa e diálogo e, também, 

pela escola que incumbe orientar os jovens no tocante a esta questão e a outras questões que são 

importantes para toda a sociedade. 
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A escola não é responsável pela educação sexual dos jovens, educação essa que deve ser 

dada em casa pelos pais. 
 

A gravidez precoce acontece em todas as classes sociais. 
 

As adolescentes que tiverem menos recursos, por vezes, têm que cuidar do filho sozinha 

deixando de lado todos os sonhos de menina causando uma grande frustração. 
 

           Caso a adolescente sinta que chegou a hora de iniciar a sua vida sexual, deve ter muita 

responsabilidade pelos seus atos, devendo fazer uma visita a médica especialista que lhe ministrará 

o anticoncepcional mais adequado para ela. Essa é uma atitude responsável e que demonstra muita 

maturidade, que resultará em uma adolescente forte emocionalmente e uma adulta certamente 

vitoriosa com firmeza de conduta. 

 

Por vezes, nos deparamos com adolescentes bem maduras para a idade que não pensam em 

dar início à vida sexual precocemente, mas que demonstram uma responsabilidade inimaginável, 

fruto de muita conversa entre a adolescente e os pais, a escolha de colegas e amigos que comungam 

com a mesma opinião, a escolha de um rapaz que tenha um ideal de vida, que tenha a 

responsabilidade necessária. 
 

Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade que discrimina muitas pessoas, dentre elas 

as adolescentes que tiverem filhos precocemente. 
 

A discriminação não afeta somente as adolescentes que tiveram filhos de modo precoce, mas 

as mães solteiras, as separadas, as divorciadas, as deficientes físicas, as mulheres negras, as brancas, 

e muitas outras. 
 

A luta é incessante, diária e não deve ser abandonada.  

F) O Ficar e o Namorar 

Muitas meninas não entendem que o ficar é um tipo de relacionamento sem compromisso de 

fidelidade entre os parceiros. 
 

Pode ocorrer que em uma festa a menina conheça um rapaz e que mantenham maior 

intimidade, inclusive uma relação sexual. Poderão se encontrar outras vezes, como pode não ocorrer 

isso. 
 

É um relacionamento totalmente descompromissado. Pode acontecer que do ficar haja um 

envolvimento maior e caminhe para um namoro ou algo mais sério. 
 

A busca pelo novo, pela virilidade, independência, pela necessidade de conquistar a outra 

pessoa do sexo oposto, por confronto, por não aceitar os conselhos da família e não seguir as 

normas da sociedade, ocorre o início da atividade sexual precocemente. 

G) Riscos da Gravidez Precoce 

Existem alguns fatores de risco que as adolescentes enfrentam quando engravidam 

precocemente, dentre eles, a antecipação da menarca, atividade sexual precoce, dificuldades de 

utilização de contraceptivos, problemas de ordem psicológica e emocional, desejo de engravidar, 

inexistência de projeto de vida, inexistência de educação sexual, dentre outros fatores. 

Não há a preocupação com os riscos e as consequências, somente no presente, sem pensar 

no passado e sem ter objetivos para o futuro.  
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H) Métodos para Evitar a Gravidez ou Contrair Doenças 

Sexualmente Transmissíveis 
 

Caso a adolescente opte por iniciar a sua vida sexual com segurança e com maturidade, 

escolhendo o parceiro certo, deverá conversar com a mãe e com o pai, abertamente, e mencionar 

que acha importante consultar um médico especialista, um ginecologista, para que este faça alguns 

exames e o médico prescreva o método contraceptivo que melhor irá se adaptar. 

Deve haver franqueza nos relacionamento entre pais e filhos, em todos os aspectos. 
 

Os filhos são criados para o mundo e deve existir esse entendimento. Eles são dignos de 

serem respeitados e merecem todo o cuidado e atenção. 
 

Se a base educacional for sólida, o adolescente se sentirá seguro e confiante nos pais e não 

fará nada que não seja mediante uma conversa aberta e franca. 

 

Os principais métodos contraceptivos são os seguintes: 

a) pílula – comprimido feito com hormônio sintético que impede 

o amadurecimento do óvulo e a ovulação e é quase 100% (cem por cento) seguro para evitar a 

gravidez. Porém, deve ser prescrito por médico que verificará qual será o mais indicado para cada 

paciente; 

b) camisinha – pode ser a masculina e a feminina. Deve ser 

colocado no pênis ereto antes da penetração. O esperma ejaculado fica dentro da vagina, impedindo 

que os espermatozóides entrem no corpo da mulher. O método não é 100% (cem por cento) eficaz, 

mas, além de impedir uma gravidez, também impede a transmissão de doenças como a Aids e 

outras como a gonorreia, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis;    

c) diafragma – é uma capa de borracha que é colocada na parte 

mais profunda da vagina, cobrindo o colo do útero, impedindo a penetração de espermatozoides. O 

diafragma deve ser colocado antes da relação sexual e retirado somente após 08 (oito) horas depois; 

d) DIU – é o chamado dispositivo intra-uterino. É uma peça de 

cobre ou de silicone  e plástico que e colocado dentro do útero pelo médico durante a menstruação, 

impedindo que o espermatozoide chegue até o óvulo; 

e) tabelinha – consiste em não ter relações sexuais no período 

fértil e se a mulher tiver período menstrual regular, pois há o risco da mulher engravidar. O método 

é natural;   

f) espermicida – é um tipo de creme, espuma ou gel que contém 

substâncias químicas que destroem os espermatozoides e é colocado dentro da vagina antes de cada 

relação sexual. O método não é 100% (cem por cento) eficaz e deve ser usado com outro método 

contraceptivo; 

g) métodos cirúrgicos – ligadura das trompas ou a vasectomia; 

h) coito interrompido -  é a interrupção do ato sexual momentos 

antes da ejaculação masculina; 

i) pílula do dia seguinte – há efeitos colaterais e deve ser 

tomada em duas doses com intervalos de 12 (doze) horas; 
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j) método de ovulação de Billings – método para identificar o 

período fértil da mulher; 

k) anel vaginal – é um método contraceptivo hormonal parecido 

com o da pípula. 

I) Conclusão 

A família é a base de toda a sociedade. 
 

Tudo depende da educação que foi dada à criança, fazendo com que a mesma tenha tudo que 

necessita cada qual na sua situação, para que possam fazer valer seus direitos à dignidade humana. 
 

Os pais devem estar atentos a tudo o que acontece com os filhos, principalmente, com as 

filhas, sendo que os pais devem ser verdadeiros amigos, tendo, sempre que podem, um diálogo 

aberto, franco, sincero, sobre todos os assuntos, fazendo com que os seus filhos tenham confiança e 

falem de seus anseios, suas angústias, suas frustrações, seus objetivos de vida, seus sofrimentos, 

suas alegrias. Enfim, que transformem os pais em seus confidentes, pois o amor de mãe e de pai é 

sem dúvida alguma incondicional. 

Se ocorrer a gravidez precoce, é muito provável que não tenha ocorrido uma conversa entre 

os pais e o adolescente, pois, caso contrário, isso não ocorreria no momento, dando espaço para 

maior cumplicidade entre os pais e o adolescente. 
 

Os adolescentes devem pensar em viver intensamente a vida, mas de forma consciente e 

visando um lindo futuro. 
 

Se soubessem a importância do estudo, de ter um emprego, de ter uma estabilidade 

financeira, certamente, aguardariam mais tempo para o início da atividade sexual, pois todas as 

escolhas da vida devem ser feitas com muita coragem, muita firmeza de conduta, com muito amor, 

com muita determinação e com uma grande responsabilidade por todos os atos. 
 

A gravidez na adolescência é um grande desafio a ser enfrentado, caso isso ocorra. 
 

Os pais devem criar seus filhos com maior liberdade, mas com uma educação oferecendo 

responsabilidade. 
 

Se os jovens pensassem na dificuldade que os pais enfrentaram para que estivessem uma 

vida, por vezes extremamente modestas, mas muito dignas, certamente esperariam para não pular 

etapas ne vida, mas viver intensamente cada minuto da vida, vivenciando a infância, a adolescência, 

a fase adulta, deixando que a pressão de um grupo ou de uma pessoa acabe prejudicando a via 

inteira do jovem e da criança que irá nascer, pois, com uma família sólida, será mais fácil de 

ultrapassar os obstáculos que insistem em ficar a nossa frente na estrada da vida. 
 

Os filhos são as grandes dádivas que são dadas por Deus, são empréstimos e o adolescente 

deve pensar que precisará ter o mínimo de recurso para proporcionar a esses seres maravilhosos 

uma vida de paz, tranquilidade, afeto e amor. 
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NUTRIÇÃO 
 

Kavamura Kinue “Ivete” ( In Memorian) 

Membro da Comissão da Ação Social OAB SP 

 

Praticar exercícios físicos, não fumar, beber com moderação e alimentar-se bem mantendo o 

peso corporal e combatendo a obesidade é manter-se saúdavel por toda a vida. Obter os nutrientes 

de que o nosso organismo necessita depende da quantidade, qualidade e variedade dos alimentos 

que ingerimos ao longo do dia.  Comer cinco a seis vezes ao dia (café da manhã, almoço, jantar) 

intercalados por 2 lanches é importante bem como,consumir bastante água ajuda no bom 

funcionamento do intestino, e auxilia na eliminação das toxinas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como se alimentar de maneira correta?     
 

Geralmente fazendo as 5 refeições ao dia seguindo as indicações da piramide alimentar. A 

piramide Alimentar é um guia gráfico de alimentação; do que suas refeições diárias devem  ser 

constituidas.  

Grupo Alimentar 
Porções 

Diárias 

Valor Calórico de Uma Porção 

(calorias) 

Cereais, Pães, Tuberculos, Raízes 5 a 9 150 

Hortaliças 4 a 5 15 

Frutas 3 a 5 35 

Leite e Derivados 3 120 

Carnes e Ovos 1 a 2 190 

Leguminosas 1 55 

Óleos e Gorduras 1 a 2 73 

Açúcares e Doces 1 a 2 110 

A nova Piramide Alimentar acrescentou em sua base os exercícios fisicos. 
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DICAS 

 

Faça uma Escolha Saudável 

a) Fazer 5 Refeições Diarias Reduzindo a Quantidade (coma menos, em intervalos 

menores) 

b) Evite Frituras, alimentos condimentados, conservas e embutidos. 

c) Pare de Fumar. 

d) Evite Bebidas Alcoólicas e os Refrigerantes. 

e) Inclua Frutas e Verduras na Alimentação. 

f) Faça Refeições Leves a Noite. 

g) Evite Bebidas que Contenham Cafeína. 
 

Light, Zero, Diet. Qual da Diferença? 

Os alimentos Light (incluindo os líquidos) são aqueles onde há uma redução de calorias, ou 

gorduras ou sódio, ou açúcares ou outro nutriente. 

Os alimentos Light são indicados para aqueles que querem diminuir as quantidades de 

açúcares, gorduras, sal na sua alimentação. Nem sempre o alimento light faz perder peso. A redução 

de calorias em alguns deles é mínima. 

Zero – São aqueles que não contém açúcar ou gordura em sua formulação; reduzem a 

ingestão de calorias em relação aos originais. Os alimentos Zero açúcar podem ser consumidos por 

diabéticos. 

Diet – São alimentos que não contém açúcar, e ou gordura e ou proteínas. São indicados 

para pessoas que tem doenças metabólicas como por exemplo os diabéticos. Nem sempre são 

utilizados em regimes para perder peso pois muitas vezes tem valor calórico maior que aqueles que 

contém açúcar. 

DESNUTRIÇÃO 
 

 

  Desnutrição:  É causada por dieta inapropriada, hipocalórica e hipoprotéica; também pode 

ser causada pela má-absorção de nutrientes. 
 

 Quem Corre o Risco de Desnutrição? 
 

a) Crianças com Pouco Apetite; 

b) Adolescentes que Passam por Surto de Crescimento Rápido (estirão) 

c) Idosos; 

d) Pessoas com Doenças Crônicas do Trato Gastrointestinal do fígado ou dos Rins; 

e) Pessoas Submetidas ou que Se Submetem por Conta Própria a Dietas Rigorosas; 

f) Os Vegetarianos; 

g) Dependentes de Álcool e Drogas que Não se Alimentam Adequadamente; 

h)  Indivíduos que Tomam Remédios que Interferem no Apetite ou com Absorção ou   

Execução de Nutrientes; 

i) Pessoas com Anorexia Nervosa; 

j) Pessoas Que Tem Febre Prolongada, Hipertiroidismo; Queimaduras ou Câncer. 
 

 

Tratamento:  
 

Reeducação Alimentar e Consultas ao Médico 
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PEDOFILIA 
 

Marilda Luiza de Ângelo 

Membro da Comissão da Ação Social OAB SP 
 

 

   Significado: pedo = criança 
 

               filia = amizade 
 

   amigo de crianças 

 
 

 

Pedofilia: definição: qualquer referência sexual praticada com crianças e adolescentes desde a 

fantasia e desejos até a concretização do abuso. 
 

Pedófilo: todo aquele que se sente atraído por crianças  ou o que pratica abuso sexual contra as 

mesmas . 

   

A pedofilia é uma psicopatologia, tratada como sendo uma desordem mental e de personalidade, 

classificada pela Organização Mundial de Saúde como desvio sexual, uma perversão com caráter 

compulsivo e obsessivo, no qual, adultos, geralmente pessoas do sexo masculino apresentam uma 

atração sexual exclusiva ou não por crianças e adolescentes impúberes.  
 

O pedófilo apresenta-se sempre como um indivíduo normal inserido na sociedade para ganhar a 

confiança das pessoas e principalmente das crianças, como forma de se mostrar útil, simpático e 

amigo. Possui conduta exemplar e é bem visto por todos, pois costuma ser uma pessoa acima de 

qualquer suspeita, o que dificulta a sua identificação, facilitando assim sua atuação. 
 

Geralmente o pedófilo é pessoa conhecida da criança ou adolescente, está sempre ao seu redor, na 

maioria das vezes dentro da sua casa, pois  cuida em ser o pai, padrasto, um primo ou um tio muito 

próximo. 
 

Praticar a pedofilia é crime. No Brasil o pedófilo é enquadrado nos crimes de atentado violento ao 

pudor e estupro, além de ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente . 
 

Quais os sintomas e comportamentos que apresentam uma criança ou adolescente que sofrem abuso 

sexual? 
 

- humor e sono = apresentam alteração no humor e sofrem pesadelos 

- urinar na cama = geralmente voltam a urinar na cama 

- agressividade = apresentam comportamento agressivo 

- apetite = possuem resistência em se alimentarem 

- medo = resistência em ficar na presença de muitas pessoas e medo excessivo 

- escola = apresentam baixo índice de aproveitamento escolar 

- higiene = ausência ou excesso de hábitos de higiene com relação ao banho 

- fala = comportamento ou fala muito sexualizada para a idade   
 

1) Quais as dicas de proteção e segurança no combate contra a pedofilia na Internet ? 

 Uma criança ingenuamente não identifica um adulto pedófilo se passando por um amiguinho da 

mesma idade. A dica é  que os pais devem retirar o computador do quarto da criança, que deve ser 

colocado em local onde possa se  estar vigiando sempre. Olhe sempre o histórico de navegação 

antes de fechar o computador para saber os passos que seu filho deu dentro da web. Computador no 
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quarto é também um veículo para o tráfico da pornografia infantil .  Portanto, se a criança tem seu 

próprio computador ele deve ficar em uma área comum da casa e não no quarto. 

 

2) Quanto tempo você passa na Internet por dia? Há limite ou imposição pelos pais de tempo de 

navegação? 

Os pais devem criar regras para a criança usar a Internet em casa e explicar a razão das regras 

relacionando-as no tocante à saúde e a segurança da criança. Essas regras devem ficar junto ao 

computador e os pais devem observar se elas estão sendo seguidas. É preciso estabelecer quanto 

tempo a criança pode navegar por dia. 

 

3) Você tem perfil em alguma rede social(Orkut, etc) ? Que tipo de informação sobre você e sua 

família está no seu perfil?  

Oriente as crianças e adolescentes a não fornecerem para estranhos informações pessoais como 

endereços, telefone, nome da escola em que estuda, nome dos pais ou e-mail. Recomenda-se que a 

criança ou adolescente utilize apelidos, pois é uma maneira de proteger informações pessoais. O 

ideal é que não se publiquem fotos e imagens com dados pessoais como placas de carros da família 

ou ponto de referência que permitam identificar sua casa ou apartamento. 

 

4) Já foi abordado por alguém na Internet ? 

Crianças e adolescentes devem ser encorajados a denunciar atividades suspeitas e a conversar com 

algum adulto. 

 

5)Você já se encontrou pessoalmente com alguém que conheceu na rede ?  

Se a criança ou adolescente conheceu alguém na Internet e quer encontrá-lo pessoalmente, é 

essencial que alguns cuidados sejam adotados: - marcar encontro em lugar público e seguro, como 

por exemplo num shopping center, ir sempre acompanhado por um adulto, um amigo, parente ou 

alguém que possa recorrer caso haja algum problema, além de avisar outras pessoas sobre o 

encontro, informando o local, horário e data. 
 

- Orientações gerais: 

Orientar a criança e o adolescente para que desconfie sempre e não divulgue dados pessoais, 

principalmente porque os pedófilos se utilizam desses dados para montar o personagem para seduzir 

a criança - vítima; 

 

Prestar atenção às mudanças de comportamento, pois é comum que a criança feche as páginas 

quando alguém se aproxima; 

 

Notar se o tempo de permanência conectado está acima do normal e se a criança evita falar sobre 

alguém que conheceu on line. 

 

Orientar para que a criança não converse nunca com estranhos, para que não aceite presentes, balas, 

chocolates ou outros doces de pessoas que não conhece. Orientar para que quando estiver 

desacompanhado e alguém o incomodar querendo pôr a mão em seu corpo, para que grite bastante 

para chamar a atenção das outras pessoas em volta. 

  Pedofilia é crime e deve ser denunciada. 
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SAÚDE DA MULHER 
 

Maria Célia do Amaral Alves 

Presidente da Comissão de Ação Social da OAB SP 
 

Clarice D’Urso 
Coordenadora da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 
 

É fundamental que a mulher realize consultas médicas periodicamente fazendo o exame 

ginecológico e que faça o auto-exame das mamas rotineiramente. Além do exame ginecológico e do 

exame das mamas as mulheres a partir dos 20 anos devem ter preocupação maior com sua saúde, e 

para tanto devem periodicamente fazer exames para verificar: 

 
 

a) Níveis de Colesterol 

b) Triglicérides 

c) Glicemia 

d) Atividade Cardíaca 

e) DSTS (doenças sexualmente transmissíveis) 

 

 Quais exames fazer? Em qual idade? Para todas as mulheres de todas as idades 

 

a) Consulta ao ginecologista uma vez ao ano, pelo menos; 

b) Verificar sempre a pressão arterial; 

c) Praticar exercícios; 

d) Controlar o peso (obesidade causa riscos cardiovasculares); 

e) Não fumar 

f) Tomar vacina contra hepatite B e HPV antes do início da vida sexual; 

g) Manter a carteira de vacinação atualizada. 

 

Aos 20 anos as mulheres devem: fazer o controle de: 
 

a) Colesterol 

b) Triglicérides 

c) Glicemia 

d) Creatinina 

e) Urina 

f) Exame de Citologia Oncótica (papanicolau) 

g) Colposcopia 

h) Ultra som pélvico e Transvaginal 

i) Avaliação de manchas e pintas no corpo 
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LEMBRAR: Usar camisinha para prevenir as DSTS (Doenças Sexualmente Transmissíveis) 

(HIV; Hepatite B e C; HPV; Gonorreia; Clanídia; Herpes; Sifilis; Cancro Mole; donovanose) 

Aos 30 Anos As Mulheres Devem: Além Dos Controles Acima: 

 

a) Investigar a função tireoidiana através dos exames que verifiquem as dosagens de TSH 

e T4 Livre. 

 
 

Aos 40 Anos As Mulheres Devem: Fazer: (Além dos exames já citados)  

 

a) Mamografia anualmente (Se houver casos de câncer de mama ou ovário no histórico 

familiar devem fazer a mamografia aos 35 anos) 

b) Ultra som da Tireóide 

c) Dosagens Hormonais 

d) Verificar periodicamente as dosagens de glicemia, triglicérides, colesterol, pressão 

arterial 

e) Fazer exame clínico, anualmente 

 

Aos 50 Anos As Mulheres Devem: Além dos Exames preventivos acima citados devem: 
 

a) Investigar neoplastias 

b) Ultra som transvaginal (pois há maior incidência de câncer de ovário e endométrio) 

c) Avaliação Cardiologica 

d) Consultar o médico periodicamente 

e) Desintometria Osséa 
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TUBERCULOSE 
 

Maria Célia do Amaral Alves 

Presidente da Comissão de Ação Social da OAB SP 
 

Clarice D’Urso 
Coordenadora da Comissão de Ação Social da OAB SP 

 
 

Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta 

principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins 

e meninges (membranas que envolvem o cérebro).  

 

 

 

Como o bacilo de Koch se reproduz e desenvolve rapidamente em 

áreas do corpo com muito oxigênio, o pulmão é o principal órgão 

atingido pela tuberculose. 

 

 

 

 

A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch. 

Estima-se que a bactéria causadora tenha evoluído há 15.000 ou 20.000 anos, a partir de outras 

bactérias do gênero Mycobacterium. 

 

O bacilo da tuberculose pode afetar outras áreas do nosso organismo como por exemplo: 

Laringe, os ossos e as articulações, a pele (Lùpus Vulgar), os glânglios linfáticos (Escrófulo), os 

intestinos, os rins e o sistema nervoso.  

 

A tuberculose miliar consiste num alastramento da infecção a diversas partes do organismo, 

por via sanguínea. 

    Este tipo de tuberculose pode atingir as meninges (membranas que revestem a espinal medula 

e o encéfalo) causando infecções graves denominadas de meningite tuberculosa. 

 

Causa: Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Outras espécies de micobactérias 

também podem causar a tuberculose. São elas: Mycobacterium bovis, africanum e microti. 

1º passo 

 

Apesar de também atingir vários órgãos do corpo, a 

doença só é transmitida por quem estiver infectado com 

o bacilo nos pulmões. 
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2º passo 
 

 
 

A disseminação acontece pelo ar. O espirro de uma 

pessoa infectada joga no ar cerca de dois milhões de 

bacilos. Pela tosse, cerca de 3,5 mil partículas são 

liberadas. 

 

3º passo  

 

Os bacilos da tuberculose jogados no ar permanecem em 

suspensão durante horas. Quem respira em um 

ambiente por onde passou um tuberculoso pode se 

infectar. 

 

Sintomas: 

 

Alguns pacientes não exibem nenhum indício da doença, outros apresentam sintomas 

aparentemente simples que são ignorados durante alguns anos (ou meses).  
 

Contudo, na maioria dos infectados, os sinais e sintomas mais freqüentemente descritos são 

tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção por mais de quatro semanas, 

transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue; cansaço excessivo; febre 

baixa geralmente à tarde; sudorese noturna; falta de apetite; palidez; emagrecimento acentuado; 

rouquidão; fraqueza; e prostração. 
 

Os casos graves apresentam dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de 

sangue, colapso do pulmão e acumulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão) - se 

houver comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica. 
 

 

Quais os Sintomas? 

 

a) Tosse com catarro (por mais de 15 dias) 

b) Febre (mais comumente ao entardecer) 

c) Suores noturnos 

d) Falta de apetite 

e) Emagrecimento 

f) Cansaço fácil 

g) Dificuldade na respiração, eliminação de sangue e acúmulo de pus na pleura pulmonar são 

característicos em casos mais graves. 
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Transmissão: 
 

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa, portanto, a aglomeração de pessoas é o principal 

fator de transmissão. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que 

contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-o.  
 

Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo ou qualquer outro fator que gere 

baixa resistência orgânica, também favorece o estabelecimento da doença. 

Somente 5% a 10% dos infectados pelo Bacilo de Koch adquirem a doença. Pessoas com AIDS e 

Diabetes, Insuficiência Renal Crônica (IRA), desnutridas, idosos doentes, alcoólatras, viciados em 

drogas e fumantes são mais propensos a contrair tuberculose. 

Tratar: 

O tratamento à base de antibióticos é 100% eficaz, no entanto, não pode haver abandono. A 

cura leva seis meses, mas muitas vezes o paciente não recebe o devido esclarecimento e acaba 

desistindo antes do tempo. Para evitar o abandono do tratamento é importante que o paciente seja 

acompanhado por equipes com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e visitadores devidamente 

preparados. 

Prevenção: 

Para prevenção a doença é necessário imunizar as crianças com a vacina BCG. Crianças 

soropositivas ou recém-nascidas que apresentam sinais ou sintomas de Aids não devem receber a 

vacina. A prevenção inclui evitar aglomerações, especialmente em ambientes fechados, e não 

utilizar objetos de pessoas contaminadas. 

TUBERCULOSE PULMONAR: 

a) tosse intensa e prolongada por três ou mais semanas; 

b) dor no peito; e 

c) hemoptise. 

d) febre; 

e) calafrios; 

f) suores noturnos; 

g) perda de apetite e peso; e 

h) cansaço fácil. 

i) exposição anterior à tuberculose, na forma de infecção ou doença; 

j) tratamento anterior de tuberculose; 

k) fatores de risco demográficos para a tuberculose;  

l) condições médicas que aumentem o risco de infecção por tuberculoses, tais como a 

infecção por HIV. 

Deve-se suspeitar de tuberculose quando uma doença respiratória persistente - num 

indivíduo que de outra forma seria saudável - não estiver respondendo aos antibióticos regulares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemoptise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suor
http://pt.wikipedia.org/wiki/HIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
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Processo inflamatório: 
 

O indivíduo que entra em contato pela primeira vez com o bacilo de 

Koch não tem, ainda, resistência natural. Mas adquire. Se o organismo 

não estiver debilitado, consegue matar o microorganismo antes que 

este se instale como doença. É, também, estabelecida a proteção 

contra futuras infecções pelo bacilo. 

 

 
Tuberculose primária 

  
Após um período de 15 dias, os bacilos passam a se multiplicar 

facilmente nos pulmões, pois ainda não há proteção natural do 

organismo contra a doença. Se o sistema de defesa não conseguir 

encurralar o bacilo, instala-se a tuberculose primária, caracterizada por 

pequenas lesões (nódulos) nos pulmões. 
 

Caverna tuberculosa 

 

 

 

Com o tempo e sem o tratamento, o avanço da doença começa a 

provocar sintomas mais graves. De pequenas lesões, os bacilos cavam 

as chamadas cavernas tuberculosas, no pulmão, que costumam 

inflamar com freqüência e sangrar. A tosse, nesse caso, não é seca, 

mas com pus e sangue. É a chamada hemoptise. 
 
 

 

 

 

Notificação: A tuberculose é uma doença de notificação obrigatória (compulsória), ou seja, 

qualquer caso confirmado tem que ser obrigatoriamente notificado aos órgãos de saúde. 

Bibliografia: 

- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Glossário de doenças: tópicos de A a Z. 

- Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Glossário de doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://189.28.128.100/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=28056
http://189.28.128.100/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=28056
http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=309&sid=6


106 

TRÁFICO DE MULHERES E CRIANÇAS 
 

Alessandra Caligiuri Calabresi Pinto 

Membro da Comissão da Ação Social 

 
 

A Convenção da ONU sobre Delinquência Organizada Transnacional, realizada em 

Palermo, na Itália, em 15 de dezembro de 2000, objetivou promover a cooperação de combate ao 

Crime Organizado tratando entre outros temas da “Prevenção, Repressão e Punição do Trafico de 

Pessoas, em especial Mulheres e Crianças”. 
 

A Convenção de Palermo foi promulgada no Brasil, através do Decreto nº 5015 de 12 de 

março de 2004 e tipificada como crime em 2005, com a alteração do artigo 231 e inclusão do artigo 

231-A no Código Penal Brasileiro. Por se tratar de crime previsto em Tratado Internacional, a 

competência passa a ser federal.  
 

O negócio com seqüestro e escravização de mulheres e crianças, muitas das quais forçadas a 

praticar a prostituição cresceu e são várias as causas dessa tragédia infantil. Uma delas seria a 

procura crescente por mão-de-obra barata, e a globalização se encarregaria do resto. 
 

Muitos desafios estão sendo colocados desde quando essa questão passou a ter mais 

visibilidade no Brasil, sobretudo com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). O 

tema foi definitivamente incluído na agenda da sociedade civil e do poder público e em todas as 

pautas de defesa intransigente pelos direitos humanos. Em síntese, o que se preceitua é que cada um 

cumpra a sua parte e que atue de forma vigorosa para combater esse tipo de crime que tem 

provocado danos irreversíveis ao desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. 
 

 

1) O que é o Trafico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças? 

A expressão “tráfico de pessoas”, significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de 

coação, ao rapto a fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou a 

entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 

tenha autoridade sobre outra para fins de exploração.  

 

2) Como se dá essa Exploração? 

Incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras de exploração sexual, o 

trabalho de serviços forçados, escravatura ou praticas similares a escravatura, a servidão ou a 

remoção de órgãos. 
 

3) Como ocorre o “tráfico de crianças”?  

Investigações sobre irregularidades em processos de adoção internacional mostram fortes indícios 

de tráfico internacional de crianças. No Brasil há um monitoramento acurado a respeito da atuação 

de ONGs internacionais que se legitimam com ações no campo da infância e adolescência. Não se 

trata, por certo, de colocar em suspeição essas entidades, mas de instituirmos alguns mecanismos 
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básicos de controle sobre as mesmas. A adoção ilegal é a terceira maior causa de desaparecimento 

de crianças no mundo, atrás da exploração sexual e do tráfico de órgãos. Meninas convidadas para 

trabalhar em casas de família são desviadas para prostituição e também cresce a rede de seqüestros 

vinculada à pedofilia. 
 

Quantas crianças são aliciadas no mundo?  

Segundo a Unicef, no mínimo 1,2 milhão de crianças são vendidas por ano no mundo. O Unicef 

exige uma reação global para combater o negócio em franca expansão por meio da internet. No 

Brasil, Organizações Não-Governamentais estimam que 40 mil crianças desapareçam por ano, das 

quais 15% não são encontradas. 

 

5) Qual a estimativa de lucro dos criminosos com esse tipo de atividade ilícita? 

Segundo dados das Nações Unidas essa atividade movimenta anualmente entre US$ 7 bilhões e 

US$ 9 bilhões. Estes números transformam a atividade na terceira mais rentável do crime 

organizado. 

 

6) Por que algumas pessoas adultas se deixam enganar por esses criminosos? 

No Brasil o fenômeno está ligado ao crime organizado e a pobreza é a explicação para o 

envolvimento de tantas pessoas nessa atividade. Sem perspectivas, as vitimas desses crimes 

ostentam o sonho de uma vida melhor do que a que levam em seus países de origem, porém, sem 

recursos, recorrem ao crime organizado ou pessoas inescrupulosas que, após efetuarem o transporte 

ilegal, as obrigam a trabalhar em regime de semi-escravidão em empresas de confecções, 

restaurantes, construtoras, plantações, cassinos, prostíbulos etc., como preço a ser pago pela 

passagem e precária moradia que recebem. Contudo, a dívida jamais será quitada, porque na 

verdade essas pessoas são prisioneiras do medo, já que vivem permanentemente ameaçadas de 

morte ou extradição, caso os denunciem. Já quando falamos de tráfico sexual, estamos falando de 

consentimento, mas mesmo aceitando o convite as pessoas são vítimas. 

 

7) Qual a pena prevista para a tráfico envolvendo crianças. 

É de até 12 anos de reclusão. 

 

8) Como podemos ajudar a combater esse crime? 

Para o trafico de crianças ser eficazmente combatido primeiro é preciso que aceitem que ele existe! 

As pessoas precisam conhecer a lei brasileira e passar a denunciar os casos de tráfico através do 

“disque 100”. Também o Judiciário e a Polícia devem ser informados e atender a esses problemas. 
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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE  AÇÃO SOCIAL 

Art. 1º – A Comissão de Ação Social tem como objetivo: 

I – Despertar nos colaboradores o sentimento de solidariedade e motivá-los para que valorizem a 

ação voluntária e ofereçam sua contribuição para construção de uma sociedade melhor para todos; 

II – Defender ações pautadas na ética e transparência, promover diversas ações durante o ano, 

dentre outras se destacam a Campanha do Agasalho e a Campanha do Brinquedo; 

III – Estimular os (as) advogados (as) e toda a sociedade civil a ação voluntária; 

IV – Desenvolver atividades per si ou em conjunto com as Subsecções e outras Comissões e demais 

segmentos da sociedade ações voluntárias; 

V – Ter sempre como lema a Solidariedade, e estar sempre presente onde a sociedade clamar. 

Art. 2º – A Comissão de Ação Social é composta de: 

I – Membros Efetivos, dentre eles o Presidente e o Vice-Presidente; 

II – Membros Consultores; 

III – Membros Colaboradores e Membros Colaboradores Acadêmicos. 

§ 1º – Compete ao Presidente da Seccional, através de portaria, a designação e a exoneração dos 

Membros Efetivos e dos Membros Consultores da Comissão de Ação Social, que poderão ser 

indicados pelo Presidente desta Comissão. 

 § 2º – Os Membros da Comissão de Ação Social exercerão função gratuita e de confiança, 

constando no prontuário dos mesmos o exercício da função, considerada de relevante interesse 

público e para a advocacia. 

§ 3º – Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, o Presidente da Seccional 

designará o respectivo sucessor. 

§ 4º – As funções de Membro Efetivo ou Membro Consultor são incompatíveis com o exercício de 

atividades suscetíveis de comprometer-lhes a independência ou a isenção. 

§ 5º – Fica autorizado integrar Grupos de Trabalho desta Comissão, os estudantes de Direito 

selecionados através do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, que nelas desempenharem 

funções obtendo certificados de participação. 

§ 6º – Será requisito para integrar as Comissões a inexistência de penalidade por infração 

disciplinar. 



109 

Art. 3º – A Comissão de Ação Social terá como sede as instalações da Seccional e contará com 

funcionário para apoio de secretaria, integrante do Pool de Comissões. 

§ 1º – A Comissão de Ação Social reunir-se-á uma vez por semana de forma presencial.  

§ 2º – A convocação da reunião se fará com a utilização de meio eletrônico e, sempre que possível, 

com cinco dias de antecedência, inclusive com a indicação da pauta. 

§ 3º – Caso os Membros se ausentem da reunião por motivos justificados, lhes é facultado 

encaminharem suas sugestões e ponderações por meio eletrônico ou físico no prazo de até 2 dias 

após a sua realização. 

Art. 4º – Compete à Comissão de Ação Social: 

 I – Assessorar a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São Paulo, sua Diretoria no 

encaminhamento das matérias de sua competência; 

II – Elaborar trabalhos escritos, promover pesquisas, seminários e demais eventos que estimulem o 

estudo, a discussão e a defesa dos temas supra mencionados, seja por si, seja em parceria ou 

mediante apoio às demais Comissões desta Seccional, OAB Nacional e às entidades que 

desenvolvem atividades relativas à Ação Social ou de gênero análogo. 

III – Elaborar pareceres, que serão aprovados pelo Presidente e submetidos à Presidência da 

Seccional, previamente à sua divulgação; 

IV – Cooperar e promover intercâmbios com outras organizações governamentais ou não, nacionais 

e estrangeiras, com objetivos iguais ou assemelhados; 

V – Criar e manter atualizado o centro de documentação sobre os temas supra mencionado, a fim de 

atender as suas finalidades; 

VI – Manter contato permanente com as Comissões congêneres do Conselho Seccional, 

informando-as sobre as atividades desenvolvidas e as diligências realizadas no sentido da mútua 

colaboração. 

Parágrafo único – A Comissão de Ação Social desenvolverá, juntamente com o Departamento de 

Cultura e de Eventos, uma agenda de Seminários, Palestras e mesas de debates dentre outros 

eventos na Seccional e nas Subseções. 

Art. 5º – Ao Presidente da Comissão de Ação Social compete: 

I – Propor ao Presidente da Seccional, a nomeação de Membros Efetivos, Consultores e Membros 

Colaboradores tantos quantos necessários para o cumprimento e andamento dos projetos elaborados 

por esta Comissão; 

 II – Convocar e presidir as reuniões; 
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III – Designar em membro para secretariar e elaborar a ata de cada reunião; 

IV – Designar relatores para os processos ou relatá-los pessoalmente; 

IV – A qualquer momento, redistribuir processos ou solicitar a devolução dos que tenham sido 

distribuídos; 

V – Propor a criação de grupos de estudos e a designação do coordenador de cada grupo específico, 

facultando-lhe nomear assessores dentre aqueles integrantes do mesmo grupo de estudo; 

VI – Determinar a realização de diligências no âmbito da competência da Comissão; 

VII – Autorizar a presença de terceiros nas reuniões da Comissão; 

VIII – Dar conhecimento aos seus Membros, nas reuniões, de todo o expediente recebido; 

IX – Solicitar pareceres aos Membros da Comissão; 

X – Submeter à votação, as questões sujeitas à deliberação da Comissão e proclamar o resultado; 

XI – Exercer o voto de desempate nas votações; 

XII – Resolver as questões de ordem; 

XIII – Assinar, com o Secretário, as atas das reuniões depois de aprovadas pela Comissão; 

XIV – Representar a Comissão junto a Presidência e a Diretoria, quando convocado para tal fim; 

XV – Submeter ao Diretor responsável as deliberações e os expedientes da Comissão. 

Art. 6º – Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos e 

executar as atribuições por ele delegadas na sua ausência. 

Art. 7º – Aos Membros Efetivos compete: 

I – Relatar os processos que lhes couberem por distribuição e propor as diligências necessárias; 

II – Trazer idéias, notícias, informações sobre o tema contido no título Ação Social, 

Sustentabilidade e Diversidade; 

III – Auxiliar no desenvolvimento de Projetos desta Comissão, bem como dar notícia e auxiliar no 

bom andamento dos trabalhos por ela realizados; 

IV – Participar das reuniões da Comissão, justificando por escrito suas ausências; 

V – Participar dos eventos da execução dos Projetos desta Comissão. 
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Art. 8º – Aos Membros Consultores compete: 

I – Oferecer pareceres, quando solicitados pelo Presidente da Comissão ou pelo Presidente da 

Seccional; 

II – Participar das reuniões, quando convidados, justificando por escrito as suas ausências; 

III – Auxiliar no desenvolvimento de Projetos desta Comissão, bem como dar notícia e auxiliar no 

bom andamento dos trabalhos por ela realizados; 

IV – Participar dos eventos da execução dos Projetos desta Comissão. 

Parágrafo único. Os Membros Consultores têm direito a voz nas reuniões de suas respectivas 

Comissões. 

 Art. 9º – Para a realização e deliberações desta Comissão, exige-se a presença mínima de metade 

dos Membros Efetivos em primeira convocação, e maioria simples, na segunda convocação. 

Art. 10º – Nas reuniões ordinárias observa-se a seguinte ordem: 

I – Discussão, votação e aprovação da ata anterior; 

II – Comunicações do Presidente; 

III – Ordem do dia; 

IV – Expediente e comunicações dos presentes. 

Parágrafo único – A ordem dos trabalhos ou da pauta poderá ser alterada a critério do Presidente da 

Comissão de ação Social. 

Art. 11º – O Diretor da Seccional poderá convocar reuniões conjuntas de duas ou mais Comissões. 

Parágrafo único. As reuniões previstas no caput serão presididas pelo Presidente da Comissão 

designado pelo Diretor Seccional. 

Art. 12º – Poderá o Presidente, ou seu substituto, convocar reuniões extraordinárias, cujos temas 

deverão ser indicados na convocatória, e as discussões e deliberações são restritos a tal fim. 

Art. 13º – As deliberações sobre os projetos e pareceres apresentados pelos grupos de estudo 

poderão ou não ser adotadas pelo Presidente da Comissão, que após aprovação, submeterá ao 

Presidente da Seccional. 

Art. 14º – Caberá ao Presidente da Seccional resolver os casos omissos. 

 São Paulo, 19 de setembro de 2007. 
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ENDEREÇOS ÚTEIS 
 

DROGAS 

 

Onde Procurar Ajuda?  

 

Centros de Informação 

Secretária Nacional Antidrogas – SENAD 

Palácio do Planalto – Anexo II – Ala B 

CEP: 70150-901 – Brasília – DF 

Central de Atendimento VIVA VOZ – 0800-510-0015 

http://psicoativas.ufcspa.edu.br/vivavoz/index.php; www.senad.gov.br 

 

Observatório Brasileiro de Informações Sobre Drogas – OBID 

www.obid.senad.gov.br 

Conselhos Estaduais de Entorpecentes/Antidrogas – CONEN’s/CEAD’s 

Conselhos Municipais de Entorpecentes/Antidrogas – COMEN’s/COMAD’s 

Para saber o endereço dos Conselhos do seu estado ou seu município consulte o site: 

www.obid.senad.gov.br 

 

Conselhos Tutelares  

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 

www.presidencia.gov.br/sedh 

 

Agencia de Notícias dos Direitos da Infância 

www.andi.org.br 

 

Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

www.cebrid.emp.br 

 

Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Rua Botucatu, 862 – 1º andar 

CEP: 04023-062 – São Paulo – SP 

Tel. (11) 2149-0161 – Fax: (11) 5084-2793 

Email: cebrid@psicobio.emp.br 

http://psicoativas.ufcspa.edu.br/vivavoz/index.php
http://www.senad.gov.br/
http://www.obid.senad.gov.br/
http://www.obid.senad.gov.br/
http://www.presidencia.gov.br/sedh
http://www.andi.org.br/
http://www.cebrid.emp.br/
mailto:cebrid@psicobio.emp.br
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Grupo Interdisciplinar de Estudos do Alcoolismo e Drogas (GREA) /  

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 

Paulo (HC-FMUSP). 
 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 – 3º andar. 

CEP: 05403-010 - São Paulo / SP. 

 Tel/Fax: (11) 3069-6960/3069-7 

 Email: grea@grea.org.br ; www.grea.org.br 

 

Secretaria Estadual de Saúde / Conselho Estadual de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde 

Você poderá identificar os locais de atendimento: 

www.conselho.saude.gov.br 

 

Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas – CAPSad. 

Disque Saúde: 0800 61 1997 

Informações: www.saude.gov.br 

 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres – SPM 

Informações: www.saude.gov.br 

 

Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM 

Tel. (61) 3244-9566 

 

Secretaria Nacional da Juventude – SNJ 

Tel. (61) 3411-1233 

Contatos: juventudenacional@planalto.gov.br 

 

 

GRUPOS DE AUTO AJUDA 
 

 

Alcoólicos Anônimos – AA 

Central de Atendimento 24 horas: (11) 3315-9333 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.alcoolicosanonimos.org.br 

Caixa Postal: 580 – CEP: 01060-970 – São Paulo  

 

 

 

 

 

mailto:grea@grea.org.br
http://www.grea.org.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
mailto:juventudenacional@planalto.gov.br
http://www.alcoolicosanonimos.org.br/
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Al-Anon e Alateen 

(Para Familiares e Amigos de Alcoólicos) 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.al-anon.org.br 

Narcóticos Anônimos – NA 

Central: (11) 5594-5657 

Para saber os locais de atendimento em sua cidade acesse: 

www.na.org.br 

 

Grupos Familiares – NAR – ANON 

(Grupos para familiares e amigos de usuários de drogas) 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.naranon.org.br 

 

Pastoral da Sobriedade 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.sobriedade.org.br 

 

AMOR-EXIGENTE 

(Para pais e familiares de usuários de drogas) 

Central/FEBRAE: (19) 3252-2630 

www.amorexigente.org.br 

 

FUMANTES ANÔNIMOS – FA 

www.fumantesanonimos.org 
 

Associação Brasileira de Terapia Comunitária – ABRATECOM 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.abratecom.org.br 

 

Telefones importantes para informações, notificação sobre transplantes e  

esclarecimento de dúvidas: 

Central de Transplantes: (11) 3066-8865 

Organização de Procura de Órgãos: (11) 2176-7185 

Disque Saúde: 0800-611 977  

 

 

 

http://www.al-anon.org.br/
http://www.na.org.br/
http://www.naranon.org.br/
http://www.sobriedade.org.br/
http://www.amorexigente.org.br/
http://www.fumantesanonimos.org/
http://www.abratecom.org.br/
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TELEFONES UTÉIS 
 

Ambulância – 192 

Auxílio à lista – 102 

Bombeiros – 193 

Chamadas internacionais via telefonista – 0800 703 2111 

Comando da Guarda Civil Metropolitana – 3191-3300 

Correios – 0800 570 01 00 

Defesa Civil – 199 

Delegacia de Defesa da Mulher – 3976-2908 

Delegacia Regional do Trabalho – 3044-4075 

Disque-denúncia – 0800 156 315 

Disque saúde – 150 

Hora certa – 130 

Informações de trânsito – 156 

Instituto Pró-Queimados – 0800 707 7575 

Interurbano via telefonista – 0800 703 2110 

Ouvidoria do município – 0800 175 717 

Polícia Civil – 197 

Polícia Militar – 190 

Polícia Rodoviária Estadual – 3327-2727 

Polícia Rodoviária Federal – 6954-2049 

Prefeitura – 156 

Previsão do tempo – 132 

Procon – 151 

Receita Federal – 3315-2211 

Serviço de despertador automático – 134 

Serviço de intermediação surdo/ouvinte – 1402 

Telegrama fonado – 0800 570 0100 

Vigilância Sanitária – 3065-4600 
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COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL 

Telefones: 3291-8190 / 8191 

E-mail: acaosocial@oabsp.org.br  

Endereço: Praça da Sé, 385 – 10º andar  

mailto:acaosocial@oabsp.org.br

