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 Em 2018, de acordo com a SSP-SP, ocorreu uma 
média de 195,4 estupros de pessoas do sexo feminino 
por mês, dos quais 68,4% eram vulneráveis e 31,6% 
mulheres com mais de 15 anos, esses dados diferem 
dos apresentados no SINAN que apresenta uma média 
de 111,5 estupros por mês, sendo 43,6% com 
vulneráveis e 56,4% vítimas com mais de 15 anos (fig.
1) 
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Estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem 
quantitativa de corte transversal. A metodologia 
utilizada foi o levantamento dos dados obtidos, 
mês a mês, tanto no SINAN quanto na SSP-SP, 
para o ano 2018, no município de São Paulo de 
estupros praticados contra o sexo feminino  

O crime de estupro é um problema de saúde 
pública no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, em 2018, ocorreram 66.041 
casos de violência sexual no país, sendo 81,8% 
vítimas do sexo feminino e, destas 58,3% tinham, 
no máximo, 13 anos. Os registros das ocorrências 
tanto na saúde como na segurança pública são 
importantes para que sejam implementadas 
medidas para a prevenção ao crime de estupro.  

 Concluiu-se que há diferenças entre o número de 
notificações no SINAN e na SSP, sendo que as 
notificações a autoridade policial são mais 
frequentes. Essa diferença pode ocorrer porque a 
vítima realmente opta por registrar a notificação na 
delegacia de polícia, mas também pelo fato de que 
na SSP-SP, o registro é feito na presença da parte 
denunciante, já no SINAN é feito pelos 
profissionais de saúde. 

No Brasil, o estupro é definido juridicamente 
como: “constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso”. De acordo com o caput do artigo 
217-A da Lei 12.015 de 2009, estupro de 
vulnerável é: “Ter conjunção carnal ou praticar 
outro ato libidinoso com menor de 14 anos”. 
Todas as vítimas desses crimes devem buscar 
atendimento médico assistencial e, com isso 
ocorrerá a notificação compulsória através de 
registro no Sistema de Informações de Agravos 
de Notificação (SINAN) e também comparecer a 
uma delegacia de polícia para registro da 
ocorrência, com a finalidade de punição do 
agressor. Assim, dois registros são feitos às 
autoridades públicas. O objetivo deste trabalho é 
analisar se há diferenças entre o número de 
casos registrados no SINAN e na Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).  
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Figura	  1.	  Estupros	  em	  SP,	  capital:	  SINAN	  x	  SSP-‐SP	  


