Pesquisa de Crianças/Adolescentes no MCA
1) Para pesquisar uma criança/adolescente pelo nome:
a) Clicar na aba

, conforme indicado na figura abaixo.

b) Incluir o nome da criança/adolescente no campo “Nome”, como demonstrado
abaixo.

c) Clicar em “Pesquisar” para obter o resultado.
d) Se a criança/adolescente já tiver sido cadastrada no sistema aparecerá o seu nome
no resultado da pesquisa. Poderá aparecer mais de um resultado, em razão dos
homônimos e da busca fonética que o sistema dispõe. Nesse caso, deverá ser
selecionada a criança/adolescente desejada, clicando-se em “Detalhar” para visualizar
a ficha da criança ou adolescente.
e) Se a criança/adolescente não tiver sido cadastrada no sistema, não apresentará
resultado. Será necessária a inclusão, para tanto, clicar em “Incluir”.
2) Para pesquisar uma criança/adolescente em determinada Instituição de
Acolhimento

ATENÇÃO: O campo “Instituição” poderá ser utilizado para relacionar as crianças e
adolescentes cadastrados no MCA que estejam acolhidos em uma determinada
entidade/programa de Acolhimento.

a) inserir o nome da instituição no retângulo ao lado da lupa
mesma, como demonstrado abaixo:

, clicando sobre a

b) Selecionar a entidade/programa de acolhimento através da pesquisa na janela
“Instituições” (siga os passos do item “Pesquisar Instituições de Acolhimento deste
manual).
c) A entidade/programa de acolhimento selecionada aparecerá ao lado do campo
“Instituição”.
d) Se a entidade/programa de acolhimento for digitada tal como está cadastrada no
MCA, esta aparecerá automaticamente após clicar-se na lupa. Caso contrário,
aparecerão todas as entidades que guardem referência com o que foi digitado no
campo “Instituições”, cabendo ao usuário seleciona a entidade procurada, e digitar
.
e) Para relacionar as crianças/adolescentes acolhidas na entidade/programa de
acolhimento selecionada, clicar no botão
, conforme mostra a figura
abaixo.

f) Se a criança/adolescente já tiver sido cadastrada no sistema aparecerá o seu nome
no resultado da pesquisa. Poderá aparecer mais de um resultado, em razão dos
homônimos e da busca fonética que o sistema dispõe. Nesse caso, deverá ser
selecionada a criança/adolescente desejada, clicando-se em “Detalhar” para visualizar
a ficha da criança ou adolescente.

g) Se a criança/adolescente não tiver sido cadastrada no sistema, não apresentará
resultado. Para a inclusão, proceda-se conforme orienta o item 1.

3) Para pesquisar criança/adolescente utilizando-se da busca fonética
Em razão de alguns nomes de crianças/adolescentes cadastrados no MCA
possuírem grafias diversas das usualmente utilizadas, que levam a erros de digitação, o
MCA dispõe de um critério de busca fonética, através do qual o nome de uma
crianças/adolescentes é cadastrado pelo som que este emite quando pronunciado,
permitindo a pesquisa considere não apenas a grafia mas, também, a fonética do
nome. Vejamos:
Exemplo 1
Localizar uma criança/adolescente de nome CHRISTIANE SILVA CEZAR. Este nome
pode ter sido cadastrado de várias maneiras diferentes, tais como: CRISTIANE SILVA
CEZAR, CHRISTIANE SILVA CESAR, CRISTIANY SILVA CESAR, etc.
Se a busca pelo MCA fosse possível apenas pela grafia do nome, cadastro já existente
poderia não ser localizado se houvesse qualquer divergência na escrita, e o usuário
poderia presumir que a criança/adolescente não estaria cadastrada, levando a inclusão
nos sistema e a duplicação do registro no sistema.
A duplicação além de ser prejudicial ao cadastro do MCA, é extremamente prejudicial
a criança/adolescente, que poderá ter seu histórico de acolhimento e informações
relevantes prejudicadas, pela possibilidade de registro em diversas fichas, perdendo-se
a unicidade das informações de um mesmo acolhido.
Com o sistema de identificação fonética, mesmo que na pesquisa o nome da
criança/adolescente seja escrito de maneira equivocada, este será localizado.

IMPORTANTE! Caso o nome pesquisado possua sonoridade semelhante a outros
nomes cadastrados, estes poderão ser relacionados, necessitando que o usuário
verifique entre os resultados se o nome criança/adolescente encontra-se cadastrado.
Exemplo 2
Pesquisa da criança/adolescente MANUELLE DA SILVA MELLO.
A digitação no campo destinado para pesquisa de crianças/adolescentes do nome
MANUELE DA SILVA MELO, apesar da divergência na grafia do nome, a sonoridade é
mantida, motivo pelo qual será relacionado como resultado da pesquisa.

Exemplo 3
Pesquisa da criança/adolescente MARCELLO SOUZA DA SILVA.
A digitação no campo destinado para pesquisa de crianças/adolescentes cadastrado do
nome MARCELO DA SILVA SOUSA, apesar de a grafia do nome da criança/adolescente
estar diferente e o sobrenome estar invertido, o sistema relacionará o nome como
resultado da pesquisa, em razão da identidade da sonoridade das palavras.

IMPORTANTE! O sistema de identificação fonética funciona somente nas pesquisas de
crianças/adolescente, não para referências familiares e entidades.
IMPORTANTE! Caso haja duplicidades de crianças ou adolescentes no sistema MCA,
comunicar imediatamente o órgão Gestor do MCA.

