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Delegada-Chefe da DEAM I fala sobre
Núcleo de Atendimento à Mulher na unidade
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NOTAS

A Dra. Ana Carolina Litran Andrade assu-
miu a chefia da Especializada da DEAM I 
(Asa Sul) em janeiro de 2021 e logo per-
cebeu a necessidade de ser implantado 
na unidade um Núcleo Interdisciplinar 
de Atendimento à Mulher– NUIAM, meta 
concluída em março deste ano.

A necessidade da implantação do NUIAM 
na DEAM se deu em virtude da situação 
social causada pela pandemia quando 
muitos órgãos públicos e instituições fe-
charam suas portas enquanto a PCDF 
permaneceu aberta à população. “Isso 
fez com que muitas pessoas com proble-
mas das mais diversas ordens procuras-
sem a DEAM, como por exemplo mulhe-
res com transtornos mentais e em surto 
até moradoras de rua sem lugar para 
passar a noite”, conta a Delegada-Chefe.
O NUIAM é um espaço acolhedor e con-
fortável, dentro de algumas delegacias 
da Polícia Civil, que tem como objetivo 
o atendimento integrado e humanizado 
das mulheres em situação de violência. 
Seus profissionais são capacitados e 
sensibilizados para esse atendimento. 
No NUIAM, a mulher realiza o registro da 
ocorrência policial e recebe atendimen-
to jurídico e encaminhamento para uma 
unidade parceira.

O Núcleo é fruto de parcerias firmadas 
entre a PCDF com a Cruz Vermelha Bra-

sileira (CVB), a Associação Brasileira de 
Advogados (ABA) e o Centro Universitá-
rio de Brasília (UniCEUB), por meio de 
serviço voluntário. De março a agosto 
deste ano, foram atendidas 175 vítimas 
nesta modalidade. Por causa dessa di-
versidade, o NUIAM funciona naquela 
especializada de forma diferenciada das 
demais unidades policiais que também 
prestam o serviço.

Com experiência de direção da Divisão 
de Análise Técnica e Estatística-DATE, a 
Delegada-Chefe desenvolveu um ques-
tionário com a finalidade de diagnosticar 

Delegada-chefe da DEAM I, Ana Carolina 
Litran. Arquivo Pessoal
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o público que é atendido pelo NUIAM e 
os motivos que levam uma mulher a pro-
curar os serviços da Delegacia. A Dele-
gada percebeu que na maioria das vezes 
as mulheres querem apenas tirar dúvidas 
e conhecer seus direitos. 

Além do atendimento às mulheres que 
procuram o balcão da Delegacia, a De-
legada informou que o serviço do NUIAM 
também foi muito útil na Operação Pa-
trocínio, que prendeu um suposto sugar 
daddy que vitimou várias jovens que, 
participaram de uma roda de conversa 
organizada por psicólogos para ressigni-
ficação do sofrimento. 

Dessa roda, os psicólogos detectaram 
e encaminharam uma das vítimas a um 
tratamento mais especializado de acor-
do com os sintomas demonstrados pela 
vítima. “É uma experiência muito gratifi-
cante e todos saem ganhando. Naqueles 
casos em que se verifica a necessidade 
de fazer um encaminhamento para algo 
mais profundo, temos conseguido fazer 
através de nossas entidades parceiras”, 

explica a Litran.

Durante os meses de seu funcionamen-
to, o Núcleo ofereceu diversos encami-
nhamentos e ações propostas na justiça, 
principalmente no tocante às questões 
familiares, como guarda de filhos e ali-
mentos. “A gente tem tentado fazer essa 
ponte para atender, na medida do possí-
vel, as necessidades dessas vítimas que 
nos procuram”, conta a Delegada.

Por fim, a Dra. Ana Carolina afirma que 
chefiar a DEAM é um dos trabalhos que 
ela mais tem gostado de fazer e que o 
mérito do sucesso do NUIAM é de toda 
a equipe envolvida, que não mede esfor-
ços para acolher e fazer os devidos en-
caminhamentos das vítimas. 

As Delegadas Fabíola Chelotti e Thali-
ta Nóbrega também verificaram que o 
NUIAM, além de complementar o aten-
dimento já prestado pela DEAM, tem fei-
to muita diferença na vida das mulheres 
que procuram aquela Delegacia.

Doutoras Thalita e Fabíola. Arquivo pessoal.
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