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O trabalho realizado traz em seu contexto os principais danos que a violência sexual
contra criança e o adolescente acarreta na vida desses sujeitos que a vivenciaram,
além de fazer apontamentos acerca do papel do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS) como serviço de proteção. Em primeiro momento é
apresentado o conceito de violência, logo após é dado o conceito de violência sexual
para que se possa tentar compreender essa expressão da questão social. A ênfase
deste trabalho é abordar a violência sexual contra criança e o adolescente ocorridas
dentro do ambiente familiar, visto que, quando esse tipo de violação ocorre, ela
acarreta vários outros problemas, e pode trazer outras demandas pelas quais a
família necessita. O CREAS vem com o objetivo de desmembrar as ações que
devem ser tomadas desde a identificação da violência, apontando quais medidas
devem ser tomadas para intervir nessa realidade e os principais cuidados a serem
adotados na proteção do envolvidos. Quando esse tipo de violência ocorre no
ambiente familiar, ou seja entre parentes de primeiro grau exemplo pai, mãe e irmão
etc. É necessário em alguns casos a retirada da criança ou do agressor do convívio,
podendo ele ser até detido pelo ato cometido. Diante dessa situação é acionado o
CREAS para que assim seja tomada as decisões cabíveis, como encaminhar para
diversos atendimentos como polícia para fazer boletim de ocorrência, e se inicia um
atendimento no prédio do CREAS onde disponibiliza de acompanhamento de
Assistente Social, Psicóloga entre os profissionais capacitados para esse tipo de
atendimento. Deve ser esclarecido para o responsável e para a criança e
adolescente sobre seus direitos e proteções, que devem ser priorizados diante dos
demais cidadãos de acordo com Art 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) sempre visando a proteção.
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