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Capítulo I - Introdução 

 

A Ong Acredite – Amigos da Criança com Reumatismo tem tolerância zero por qualquer 

violação ou conduta inadequada que coloque em risco os direitos de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade. A organização adota uma Política de Proteção 

e não mede esforços para que todo o corpo de colaboradores, profissionais da saúde e 

voluntários sejam treinados e capacitados a aturem conforme as diretrizes da Política 

mantendo assim um ambiente seguro para estas pessoas, sendo aplicável em todos os seus 

atendimentos, programas, projetos e atividades.   

1- Objetivo 

Esta Política tem o propósito de prevenção e resposta à violação dos direitos de crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade atendidos pela Acredite, bem como estabelecer normas e 

diretrizes a serem seguidas e aplicadas por todos os colaboradores, prestadores de serviços 

e voluntários. No caso de denúncia, ela será tratada da forma mais urgente possível, 

envolvendo todos os órgãos necessários. 

Principais princípios: 

a) Agir preventivamente identificando e mitigando quaisquer riscos inerentes ao abuso 

físico, psíquico ou moral dos atendidos 

b) Ter ação imediata na conduta de identificação e resposta em caso de suspeita de tais 

abusos. 

 

2-  Alcance 

Essa política engloba todos os membros da Organização, incluindo presidência, diretores, 

conselheiros, funcionários, voluntários e prestadores de serviços do Instituto. 

 

3- Principais Definições para fins desta Política: 

 

a) Adolescentes: pessoas entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade; 

b) Adulto: pessoa acima de 18 (dezoito) anos de idade; 

c) Colaborador: qualquer pessoa que exerça um trabalho em prol da Ong, podendo ser 

internamente bem como presidente, diretor, funcionário, empregado e voluntário 

ou externamente quando houver consultorias ou demais fornecedores e prestadores 

de serviços. 

d) Conselho fiscal: responsável pela saúde financeira da organização; 
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e) Comitê de Ética: responsável pela implementação dessa política e entre outras 

responsabilidades ligada a instituição. 

f) Criança: pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos; 

g) Dano/abuso: desrespeito às normas estabelecidas nessa política que abrange a 

violação à integridade física ou moral das crianças e adolescentes bem como a 

omissão e negligência dela;  

Violência Física: onde as crianças e adolescentes sofrem violência física; 

Violência Sexual: abusos de ordem sexual, incluindo exploração sexual; 

Bullying: violação de forma a coagir as crianças e adolescentes por forma de raça, cor 

e preferência sexual. 

h) Coordenador de Proteção: o responsável estabelecido pela Diretoria para gerenciar a 

implantação garantindo que todos os colaboradores e envolvidos na organização 

conheçam e disseminem a política interna de proteção e suas consequências ao não 

cumprimento. Também responsável por manter comunicação com a rede de 

proteção externa em caso de eventuais encaminhamentos; 

i) Pessoa em situação de vulnerabilidade: criança e adolescente acometidos por 

doenças, deficiências ou contexto socioeconômico; 

j) Pessoa com deficiência: pessoa com incapacidade de locomoção ou dano físico, 

mental, intelectual que são impedidas de terem uma rotina normal; 

 

Capítulo II – Compromissos, princípios e diretrizes 

 

4. Missão  

Acredite – Amigos da Criança e Adolescente é uma organização não governamental sem fins 

lucrativos, fundada em outubro de 2001, que proporciona suporte ao tratamento de 

crianças e adolescentes de baixa renda com doenças reumáticas acompanhadas pelo 

Ambulatório de Reumatologia Pediátrica do Hospital São Paulo (UNIFESP), onde é oferecido 

um tratamento clínico multidisciplinar, realizado por profissionais de saúde do Hospital SP e 

voluntários treinados. 

Temos como missão garantir suporte ao tratamento para crianças e adolescentes com 

doenças reumáticas atendidas pelo SUS no Ambulatório de Reumatologia Pediátrica do 

Hospital São Paulo e a obrigação de respeitar os direitos das crianças e dos adolescentes e 

sermos efetivos na prevenção, condução e punição caso seja necessário contribuindo para 

expansão dessa política para a sociedade. 
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5. Valores 

A Acredite pauta suas ações nos seguintes valores:  

a) defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos:  valorização da 

democracia no âmbito da participação, do diálogo, representação e igualdade e 

cumprimento das leis da Declaração Universal dos Direitos Humanos;  

b) postura republicana: pauta-se nos interesses da Organização sendo efetivamente 

apartidária; 

c) transparência e respeito:  a veracidade das informações, transparência e respeito sempre 

prevalece em qualquer conduta da Instituição; 

d) inovação: estar atento às mudanças, se adaptar e construir sempre um cenário inovador 

de crescimento para a organização;  

e) valoriza o trabalho e o pensamento em grupo: acredita que a diversidade de 

pensamentos, público e atuação colabora para a valorização da diversidade e a resolução de 

problemas com olhar mais abrangente que contempla a valorização do todo. 

f) Respeito ao profissional e indivíduo: zelar pelo profissionalismo de qualidade e uma 

rotina de qualidade de vida; 

g) Excelência no resultado: garantir a qualidade no resultado com profissionalismo e 

proatividade;  

h) Empatia: capacidade de exercer a compreensão, entendimento, afinidade e aceitação à 

opinião do outro;  

6 - Compromisso com a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade  

A Acredite compromete-se a:  

a) não medir esforços para evitar o dano as crianças e adolescentes em vulnerabilidade em 

qualquer área de atuação da Acredite, sendo em atendimentos médicos e 

multidisciplinares, programas sociais, projetos e ações; 

b) priorizar a proteção dos vulneráveis não admitindo qualquer dano aos mesmos;  

c) divulgar e estimular a denúncia a qualquer suspeita de dano decorrente da atuação do 

Instituto ou de seus colaboradores, apurando-as e tomando as devidas providências cabíveis 

para reparar as vítimas, punir os responsáveis e evitar que episódios semelhantes voltem a 

ocorrer.  

7- Princípios específicos à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade  
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 É responsabilidade de todo colaborador garantir a aderência da Acredite na aplicação da 

missão, valores e compromissos estabelecidos nos itens anteriores e, também, orientar seu 

comportamento pelos seguintes princípios específicos:  

a) todas as crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade possuem direito 

à proteção contra danos;  

b) todos têm responsabilidade de apoiar a proteção de crianças, adolescentes e adultos em 

situação de vulnerabilidade;  

c) a Acredite empregará seus melhores esforços para cuidar das crianças, adolescentes em 

situação de vulnerabilidade que são acolhidas e atendidas na organização; 

d) nenhum colaborador da Acredite poderá valer-se de seu cargo ou dos benefícios 

proporcionados pela organização para induzir pessoas em situação de vulnerabilidade a 

adotar comportamentos que lhes sejam potencialmente danosos;  

e) A Acredite tem tolerância zero a qualquer conduta que cause danos a pessoas em 

situação de vulnerabilidade;  

f) em situação de qualquer suspeita de dano a crianças ou adolescentes em vulnerabilidade, 

independentemente da gravidade ou do nível de certeza quanto a sua efetiva ocorrência, 

deverá ser comunicada; 

 g) quando trabalha com parceiros, a Acredite é responsável por ajudá-los a cumprir 

parâmetros mínimos de proteção;  

 

8. Diretrizes  

A Acredite adotará medidas concretas de proteção visando a: 

a) valorizar, ouvir e respeitar as crianças e adolescentes situação de vulnerabilidade; 

 b) divulgar entre seu público atendido as normas da política de proteção por WhatsApp, 

quadro de gestão à vista e reuniões;  

c) informar o canal para denúncia e suas possíveis consequências e evolução do tratamento 

da denúncia, mantendo o sigilo absoluto do denunciante;  

d) identificar todas as situações em que seus colaboradores interagem com pessoas em 

situação de vulnerabilidade, prevendo risco de dano e estabelecendo ações de controle e 

mitigação; 
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 e) garantir que o recrutamento de funcionários e voluntários incluam somente pessoas 

aptas a trabalhar com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, checando seus 

trabalhos antecedentes,  

f) manter capacitado e atualizado, todos colaboradores em relação à política de proteção de 

pessoas em situação de vulnerabilidade; 

h) registrar e arquivar informações e documentos de forma segura e profissional, 

protegendo-os e preservando o sigilo dos dados relativo à intimidade ou vida privada de 

pessoas. 

 

Capítulo III –   Condutas em situações de maior risco 

9. Atividades presenciais com pessoas em situação de vulnerabilidade 

A Acredite implementará as seguintes normas em relação ao atendimento presencial de 

pessoas em vulnerabilidade: 

a) Todos os colaboradores da Instituição deverão usar em local visível um crachá de 

identificação como prestador de serviço à Acredite, independente se o colaborador 

já usar outro crachá do SUS, 

b) Será utilizado o quadro de gestão à vista in loco e redes sociais para divulgação do 

compromisso que a Acredite tem em zelar pela prevenção de danos aos seus 

atendidos em vulnerabilidade, informando os canais para informações, 

esclarecimentos e denúncias, 

c) Em consultas ou quando o atendimento seja individualizado, esse deverá ser 

somente na presença de pais, cuidadores ou responsáveis das crianças e 

adolescentes, exceto em consultas psicológicas que exijam atendimento 

individualizado, e se tratando de menores de 18 anos, sempre deverá existir um 

retorno do andamento do tratamento aos responsáveis legais seguindo a ética 

médica, 

d) Os adolescentes que precisarem de ajuda ao utilizar banheiros da estrutura da 

Acredite, deverão ser acompanhados do seu responsável e mais um colaborador da 

Acredite,  

e) Não é permitido o uso de palavras inapropriadas dentro da Instituição e o 

atendimento deve ser sempre amigável e cortês, 

f) Os colaboradores não poderão oferecer tratamento diferenciado entre os atendidos 

em vulnerabilidade, oferecendo vantagens em troca de reconhecimento profissional, 

bem como oferece-lhes presentes ou favores,  

g) Não será permitido qualquer atitude entre os colaboradores que favoreça a 

discriminação ou Bullying das crianças e adolescentes em atendimento na Acredite, 
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h) Em caso de alguma ação corretiva ou comedimento, essa deverá ser feita de forma 

respeitosa durante os atendimentos em companhia dos responsáveis, 

i) Em suspeita de abuso sexual, maus tratos, assédio físico ou moral, o colaborador 

deve informar imediatamente o coordenador de Proteção que deverá acionar os 

órgãos responsáveis mesmo que essas atitudes aconteçam fora da Instituição, 

j) Assim que recebida qualquer ocorrência oriunda dos canais de denúncia, a mesma 

deverá ser comunicada imediatamente ao coordenador de Proteção para devidas 

ações. 

 

10. Cautelas adicionais nas atividades presenciais com pessoas com deficiência 

 

Nas atividades presenciais com pessoas com deficiência, a Acredite adotará, além 

das providências indicadas no item 9, as seguintes medidas de proteção: 

a) os colaboradores deverão ter sido previamente capacitados ou contar com o 

apoio de pessoa capacitada para tornar a atividade efetivamente inclusiva às 

pessoas com deficiência; 

b) o local onde será realizada a atividade deverá atender todas as normas de 

acessibilidade para pessoas com deficiência; 

c) caso os colaboradores observem indícios de maus tratos, opressão ou abuso 

sexual em pessoa com deficiência atendida pela Acredite deverão imediatamente 

comunicar o Coordenador de Proteção para que seja acionado o Conselho dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e/ou Ministério Público, ainda que essas possíveis 

violações não tenham qualquer relação com as atividades da Acredite. 

 

11. Divulgação de imagens e vídeos das crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade nas mídias digitais ou material da Instituição 

a) A publicação das fotos e vídeos só serão permitidas mediante a assinatura da autorização 

do uso de imagem pela pessoa exposta e no caso de menor de idade o representante legal 

deverá assinar o termo autorizando a divulgação, 

b) As fotos e vídeos não poderão expressar qualquer situação vexatória ou constrangedora,  

c) Quando houver equipe externa de fotógrafos/jornalistas, eles devem sempre estar 

acompanhados por um colaborador da Instituição para a sessão de fotos e vídeos com as 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade. 
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Capítulo IV – Seleção e Treinamento de Colaboradores 

 

12 – Seleção de Colaboradores: 

Para seleção de novos colaboradores, eles deverão ter indicações positivas dos dois últimos 

empregos reforçando sua aptidão em trabalhos que tenham interface com crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social. 

No momento da entrevista deverá ser informado ao candidato a vaga, a existência da 

Política de Salva Guarda e que ela será exigida e cobrada em seu cargo mediante a 

assinatura do termo de Compromisso. 

Também passarão por entrevista eliminatória com o presidente e o responsável pela 

administração dos colaboradores da área médica. 

Como a Acredite recebe alunos e residentes da UNIFESP – Escola Paulista de Medicina, para 

atendimento aos menores, na avaliação desse profissional, os professores deverão fazer 

uma avaliação inicial, acompanhamento de perto oferecendo coaching e avaliação final, 

mitigando assim qualquer indício de violação dos direitos das crianças e adolescentes. 

13– Treinamento dos Colaboradores: 

É de responsabilidade da Acredite, oferecer treinamentos referentes à política de proteção 

para manter sempre sua equipe alinhada com o compromisso de cuidado com as crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social. 

a) Na divulgação da política, todos os colaboradores deverão passar por um 

treinamento de nivelamento, garantindo que todos estejam aptos a agir conforme a 

política. Como forma comprovativa, deverá ser colhida assinatura de todos os 

presentes na reunião de marco inicial,  

b) A cada nova contratação de colaborador, o mesmo deverá receber um treinamento 

sobre a Política ministrado pelo Coordenador de Proteção que informará todas as 

cláusulas da política de Salvaguarda e como comprovação deverá colher assinatura 

do novo integrante no documento  

c) A Divulgação de Boletins referente a política, deverá ter periodicidade mensal por 

meio de E-MKT ou TAG de WhatsApp. O responsável pelo envio do e-mail, deve 

mantê-los salvos e arquivados para comprovação de envio, 

d) Deverá ser oferecida dois treinamentos anuais, um em cada semestre, divulgando e 

reforçando a política de Proteção a pessoas em vulnerabilidade social. Cada 

colaborador deve obrigatoriamente participar de um treinamento anual, com 

comprovado por assinatura conforme presença. 
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Capítulo V – Consultas e Denuncias: 

14 - Consultas para esclarecimentos de Dúvidas: 

Dúvidas, esclarecimentos ou sugestões referentes a Política de Salva Guarda, deverão ser 

endereçados: 

a) Ao Comitê de Ética do Conselho Deliberativo pelo e-mail  

comite.etica@acredite.org.br , quando essas dúvidas forem relacionadas a algum 

membro do próprio Conselho Deliberativo, Do Conselho Fiscal ou da Diretoria e 

Coordenador de Proteção. 

b) Ao Coordenador de Proteção designado pela Diretoria, pelo e-mail 

giselle@acredite.org.br , referente a quaisquer outras dúvidas, reclamações e 

sugestões referente a esta Política. 

15 – Denúncias de Violação desta Política: 

Qualquer pessoa poderá apresentar ao Comitê de Ética do Conselho Deliberativo denúncia 

de violação desta Política, por mensagem enviada ao email comite.etica@acredite.org.br ou 

giselle@acredite.org.br ou por correspondência dirigida ao Comitê, depositando na caixa de 

sugestão da Instituição, informado o acontecimento. 

15.1. As denúncias deverão ser acompanhadas da identificação do denunciante (nome e 

sendo um colaborador, informar o cargo). Toda informação será mantida sob sigilo absoluto 

em todas as etapas de averiguação, incluindo documentos utilizados. No campo da 

denúncia deverá ter algumas perguntas chaves que possibilitem melhor averiguação como: 

objetivo da Denúncia, Data, nome da pessoa que cometeu possível descumprimento da 

política, etc. 

15.2. O Comitê de Ética poderá determinar o arquivamento das denúncias que não 

apresentarem fundamentos mínimos que comprove a violação desta Política. 

 Não serão analisadas qualquer denúncia feita em anonimato, essa deverá ser informada ao 

comitê e arquivada como sem informações adequadas. 

15.3. Não sendo caso de arquivamento da denúncia, o Comitê de Ética tem prazo máximo 

de 72h para resposta, esclarecendo o ocorrido e mantendo o sigilo absoluto. 

15.4. No caso de comprovação da violação desta Política, deverá ser enviado um ofício ao 

Comitê de Ética informando o caso para tratamento e resolução da violação. 

15.5. O Comitê de Ética poderá solicitar documentos, ouvir depoimentos dos colaboradores 

e proceder a qualquer outra diligência que julgar necessária no decorrer do procedimento 

de apuração. 

mailto:comite.etica@acredite.org.br
mailto:giselle@acredite.org.br
mailto:comite.etica@acredite.org.br
mailto:giselle@acredite.org.br
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15.6. A qualquer momento, o Comitê de Ética poderá determinar, cautelarmente, (a) o 

afastamento provisório do denunciado de suas funções e (b) a adoção das medidas 

necessárias a aliviar o sofrimento físico ou psíquico da(s) vítima(s). 

Se confirmada a violação da Política, o comitê deverá avaliar conforme a gravidade da 

situação uma consequência ao seu colaborador que podem incluir desde reciclagem da 

norma, advertência verbal ou escrita e até mesmo demissão por ou sem justa causa. 

15.7. Havendo indícios fundados da ocorrência de fato tipificado como crime, o Comitê de 

Ética deverá adotar providências para que ele seja comunicado, com a maior brevidade 

possível, às autoridades competentes, independentemente do estágio em que se encontra o 

procedimento de apuração do caso. 

15.8. A inicialização do processo ocorrerá em até 24h após a denúncia e sua apuração 

deverá ser concluída no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da 

denúncia, caso não seja possível, poderá ser prorrogada em até 15 (quinze dias) e deverá 

apresentar o andamento da resolução informando o motivo da não conclusão. 

15.9. Ao final da apuração, o Comitê de Ética deverá aprovar relatório conclusivo e, no caso 

de concluir pela efetiva violação desta Política, recomendar às instâncias competentes a 

adoção das medidas necessárias para responsabilizar o(s) responsável(is), reparar a(s) 

vítima(s) e/ou evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer. 

15.10. Será garantido e respeitado o direito de ampla defesa dos denunciados durante todo 

o procedimento de apuração do caso. 

15.11. O documento de gestão de riscos deverá ter um campo informando o compromisso 

da Acredite em desenvolver e aprimorar anualmente sua política de salvaguarda para 

adequação à novos projetos e novas atividades conseguindo assim mitigar ainda mais 

qualquer violação. 

 

Capítulo VI – Monitoramento e Avaliação: 

 

16 – Comitê de Ética  

Para avaliação e resolução dos casos apontados será criado um Comitê de Ética (email : 

comite.etica@acredite.org.br) composto de no mínimo três representantes de áreas 

distintas para obter maior abrangência e imparcialidade na resolução dos casos. Esses 

também deverão ser responsáveis por zelar as normas e sugerir e adaptar conforme 

necessário. 

mailto:comite.etica@acredite.org.br
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16.1 É obrigatório que uma vez ao ano pelo menos, o Comitê reporte por meio de 

documento e reunião todas as ocorrências, questionamentos e resoluções ocorridas 

referente a Política vigente ao Conselho Administrativo da Instituição. 

17 – Coordenador de Proteção 

A Diretoria deverá revisar anualmente a necessidade de substituição do Coordenador de 

Proteção entre os seus colaboradores que deverá administrar e executar a Política conforme 

orientação do Comitê de Ética. Caso não seja necessário, o mesmo poderá seguir no cargo 

ininterruptamente ganhando assim experiência e tendo um histórico dos acontecimentos. 

17.1 O Coordenador deverá se reportar ao Comitê de Ética e todas as reuniões informando 

todas as ocorrências, treinamentos realizados ou quaisquer outros assuntos inerentes a 

interface entre colaboradores e os atendidos em vulnerabilidade social. 

18 – Monitoramento e Avaliação  

O Coordenador fica responsável em divulgar para o Comitê de Ética todos os relatórios 

referentes ao monitoramento da Política. (Em todas as reuniões as informações sobre o 

período e um relatório de fechamento anual para conhecimento e arquivamento). 

18.1 Deverá ser elaborado um documento padrão aprovado pelo Comitê de Ética e pelo 

Conselho de Deliberação, em caso de ajustes ele deverá ser aprovado pelos dois órgãos. 

  

Capítulo VI – Disposições Finais 

19 – Publicidade e acessibilidade  

A Diretoria deverá deixar disponível a Política de Salvaguarda com linguagem compatível ao 

seu público nos canais de internet (site) e mencionar a existência dela nas redes sociais 

(informando onde localizar). 

Poderão ser utilizados, quadro de gestão à vista informando o local no site onde consultar 

sobre a norma de proteção. 

 

20 – Compromisso dos Colaboradores 

A partir da publicação desde documento, em 30 dias corridos após a assinatura, toda a 

equipe atual da Acredite, deverá ser treinada e arquivar um documento com as assinaturas 

comprovando o reconhecimento pela Política. 

A regra também vale para todo novo Colaborador sendo ele funcionário, voluntário ou 

prestador de serviço contínuo, o mesmo deverá ser treinado e assinar um termo de 
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compromisso que confirme seu total conhecimento e responsabilidade perante a política de 

salva guarda. 

21 – Validade da Política 

Esta Política entrará em vigor no momento que for aprovada e assinada, devendo ser 

revisada e sofrer adequações sempre que for necessário. 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2021. 

 

 

 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 


