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Resumo: 

Os crimes sexuais incluem delitos que infringem contra a liberdade sexual do 

indivíduo, classificados em estupro e atentado violento ao pudor. A violência 

doméstica é todo tipo de violência que é praticada entre os membros que convivem 

em um mesmo ambiente, podem ocorrer entre pessoas com laços de sangue ou 

unidas de forma civil. Existem diversos exames forenses e o intuito de cada um deles 

é a inclusão e exclusão do suposto agressor, em nenhum momento tendo caráter ou 

objetivo de constranger ou expor a vítima perante amigos, familiares e a sociedade e 

sim ampará-la. 

Introdução 

O ponto fundamental quando se trata de crime contra a dignidade sexual é o 

consentimento. Independente do ato sexual que se pratique é necessário que haja 

consentimento de ambas as partes. Mediante a nossa atual sociedade, em que o 

erotismo e sexualidade são estimulados precocemente, o comportamento da vítima 

acaba sendo questionado através de uma alegação absurda em que a mesma se 

predispõe ás praticas julgando o comportamento, vestes e locais frequentados pela 

mesma. Da mesma forma que existem diversas modalidades de crimes sexuais 

(assédio sexual, estupro e ato libidinoso), a violência doméstica pode ser subdividida 

em psicológica, física, sexual, patrimonial e moral. No Brasil, a violência doméstica e 

os crimes sexuais são um problema predominante nas mulheres. Infelizmente, a 

maioria das vítimas não sabem a quem recorrer, quais exames e cuidados são 

necessários e por medo ou constrangimento, negam-se a denunciar o agressor ou a 

realizar os exames de corpo de delito. Ao expor sua preocupação com essa população 

específica, Polanczyk et al [7] defendem que as crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual tendem a desenvolver transtornos de ansiedade, sintomas 

depressivos e agressivos, além de problemas no seu relacionamento interpessoal, e 

que elas também podem ter problemas com repercussões cognitivas, emocionais, 

comportamentais, físicas e sociais[1,2]. Dessa forma, tanto o crime de estupro como 

a violência doméstica contra as mulheres, deixam consequências maiores em sua 

saúde que por exemplo um câncer e até mesmo doenças cardiovasculares. Nos 

Estados Unidos 35% das tentativas de suicídio feminino ocorrem pelo motivo da 

violência sexual. Essa violência também deixa marcas, como: lesões permanentes; 

problemas crônicos, a exemplo de dor de cabeça, dor abdominal, infecções vaginais, 



distúrbios do sono e da alimentação; e doenças de efeito retardado, incluindo artrite, 

hipertensão, e doenças cardíacas [5].   

Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo compreender o estado atual dos crimes sexuais 

inseridos na violência doméstica em São Paulo, assim como estabelecer o atual perfil 

sociocultural e econômico em que se encontram as vítimas e agressores. Identificar 

os exames clínicos laboratoriais utilizados nos centros de atendimento e diagnóstico 

para constatar tais crimes sexuais e avaliar a eficácia dos exames Forenses para a 

identificação do agressor. Conscientizar a sociedade e principalmente as vítimas, a 

importância dos exames para inclusão e exclusão do suposto agressor. 

Metodologia 

O presente trabalho possui caráter descritivo, onde será qualitativamente definido o 

atual estado dos crimes sexuais em relação à violência doméstica e suas implicações 

sociais no estado de São Paulo. Tomará delineamento bibliográfico e pesquisa de 

campo, onde serão buscados na literatura os atuais casos de violência doméstica.  

Para identificar os exames clínicos laboratoriais utilizados nos centros de atendimento 

e diagnóstico para constatar estes crimes, será realizada pesquisa de campo em 

centros de atendimento à vítima, envolvendo entrevista com enfermeiros, médicos 

legistas e assistentes de atendimento. 

Desenvolvimento 

No Brasil, a violência doméstica e os crimes sexuais são um problema predominante 

nas mulheres. Infelizmente, a maioria das vítimas não sabem a quem recorrer, quais 

exames e cuidados são necessários e por medo ou constrangimento, negam-se a 

denunciar o agressor ou a realizar os exames de corpo de delito. O assédio sexual 

contra mulheres cometido em vagões e estações do Metrô paulistano tem alimentado 

os índices de violência contra a mulher no estado de São Paulo, de acordo com 

levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Pelo estudo, de janeiro a maio os 

registros de crimes sexuais no estado tiveram alta de 16,2%, em relação a igual 

período de 2017. Em conversas com diversas mulheres de diferentes classes sociais, 

todas elas relatam experiências ou conhecem outras mulheres que já foram vítimas 

de crimes sexuais ou violência doméstica; infelizmente esse índice de vítimas vem 
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crescendo cada vez mais e muitas delas se reprimem e não buscam ajuda. Em 

pesquisa de campo é possível concluir que além de motivos psicológicos e falta de 

conhecimento, a maioria das vítimas e incluindo a população, não fazem ideia de 

como os exames forenses são essenciais na inclusão e exclusão do suposto agressor; 

gerando uma visão que os mesmos são realizados com intuito de constrangê-las e 

expô-las perante amigos, familiares e a sociedade. 

 

Resultados preliminares 

Em pesquisa de campo, foi possível concluir que de 114 pessoas entrevistadas (sem 

público especifico) 96,5% responderam que sabem o que é violência doméstica e 

crimes sexuais, 92% acham que crimes sexuais é somente estupro, 74,6% 

responderam sim quando foi questionado se já haviam sido vítimas ou tinham 

conhecimento de alguém que além de crimes sexuais; sofreu alguma violência 

doméstica, 57% alegam conhecer os exames forenses mas 78,9% só citaram corpo 

de delito, 86% afirmam que denunciariam o suposto agressor mas infelizmente 114 

pessoas entrevistadas são minorias comparados ao enorme número de mulheres 

vítimas desses abusos. 
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