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RESUMO 

Este trabalho aborda o tema da violência sexual infanto-juvenil e tem como objetivo 

principal avaliar a incidência e a prevalência desse tipo de violência em um 

município no interior do Estado de São Paulo, estabelecendo o perfil das vítimas e 

de seus abusadores por meio do Programa Pétala, que é um programa vinculado ao 

hospital regional da cidade e responsável pelo atendimento das pessoas 

violentadas. Está sendo realizada na modalidade quantitativa, retrospectiva, a partir 

da Análise Documental das fichas de notificação individual de pacientes do mesmo 

programa, atendidos nos anos de 2016, 2017 e primeiro semestre de 2018. Para a 

coleta de dados utiliza-se um roteiro norteador baseado na ficha do SINAN – 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – e posteriormente será feita a 

análise dos dados, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pretende-se 

estabelecer um perfil típico da vítima e também do agressor, além de verificar a 

incidência e prevalência de cada um dos tópicos analisados.  

 

INTRODUÇÃO 

A violência contra a criança e o adolescente é um transtorno incutido na sociedade e 

acomete milhares de vítimas em todos os países. É um problema abrangente, sem 

cunho social, econômico, religioso, cultural ou de gênero, atingindo tanto a 

população feminina quanto a masculina (FLORENTINO, 2015). Sua subnotificação 

impede que seus verdadeiros dados sejam expostos e que atitudes necessárias 

sejam tomadas. 

Existem diversos tipos de violência infanto-juvenil, entre eles: tortura, violência 

psicológica, discriminação, violência física, negligência e abandono, trabalho infantil, 

tráfico de criança e adolescentes e violência sexual (UNICEF, 2017).  

O abuso sexual é caracterizado como qualquer conduta que constranja a criança, de 

modo que a faça presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força e que a induza a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais 

e reprodutivos (BEVILAQUA, 2016).  



Diante do exposto, tendo em vista a relevância da temática, considerando os 

exorbitantes índices de violência sexual, bem como conscientes do impacto que 

essa proporciona na sociedade em geral, mais especial ao abusado, há a 

necessidade de conhecê-los mais de perto e portanto, faz-se necessário um estudo 

mais aprofundado.  

 

OBJETIVO 

Avaliar a incidência e prevalência da violência sexual infanto-juvenil em um 

município no interior do Estado de São Paulo. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e retrospectiva, realizada a partir da Análise 

Documental em ficha de notificação individual de pacientes – vinculada ao SINAN – 

por meio do Programa Pétala – Formação de Rede e Atendimento Integrado Vítima 

de Violência Sexual. 

Buscou-se consentimento do Programa Pétala, no intuito de realizar, primeiramente, 

a análise de 100% das fichas de notificações individuais nos anos de 2016 a Junho 

de 2018 e caracterizá-las quantitativamente. Em uma segunda etapa, serão 

selecionadas intencionalmente aquelas referentes à violência sexual infanto-juvenil 

no município estudado, na faixa etária de 0 a 18 anos incompletos, com a intenção 

de desenvolver estratégias de ação visando a prevenção a este tipo de violência, de 

acordo com os dados levantados nessa pesquisa e com as diretrizes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, 1990). Após fazer o rastreamento, pretende-se 

estabelecer a incidência e prevalência dos tópicos analisados: sexo do agressor, 

vínculo com a vítima, local e zona de ocorrência, sexo, raça/cor, faixa etária da 

vítima e se a mesma possui algum tipo de deficiência. Serão considerados como 

critérios de inclusão para a análise dos dados: terem sido atendidos no Programa 

Pétala nos anos de 2016 a junho de 2018 com diagnóstico inicial de Vítima de 

Violência Sexual infanto-juvenil. Nesta pesquisa, estão sendo respeitados os 

aspectos éticos por meio da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP). 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

Como primeira parte da execução desta pesquisa, após a lapidação do projeto, a 

equipe está no aguardo da aprovação pelo CEP para iniciar a coleta de dados. No 

entanto, já houve uma aproximação prévia dos alunos com o Projeto Pétala, a fim de 

entender o cenário para a coleta de dados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o que se pode observar no momento inicial da aproximação dos 

pesquisadores com o Projeto, ainda dentro do relato dos responsáveis, os registros 

possuem grande precariedade no preenchimento, sobretudo, com carência de dados 

sobre o indivíduo abusador. Entretanto, foi possível identificar que a maioria destes 

abusadores são do sexo masculino e pertencem à família do abusado ou são 

próximos a esta. Ademais, que a maioria das vítimas são meninas de até 17 anos e 

que os abusos ocorreram, em sua maioria, em própria residência.  
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