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Introdução: A violência sexual na infância e adolescência associa-se a consequências físicas e psicológicas derivadas do abuso, 
as quais tendem a ser mais graves quando o abusador é parte do núcleo familiar da vítima¹. O objetivo deste estudo é construir um 
panorama da violência sexual intrafamiliar na infância e adolescência em Porto Alegre no ano de 2018.  
Metodologia: Estudo observacional, documental, de coorte retrospectiva, incluindo crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, 
atendidos no Centro de Referência ao Atendimento Infantojuvenil do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (CRAI-HMIPV), por 
suspeita de violência sexual intrafamiliar, entre janeiro e dezembro de 2018 e que residiam em Porto Alegre na data da acolhida. Foi 
realizada análise documental dos registros assistenciais e prontuários médicos desses pacientes, sendo considerado significativo 
um p <0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HMIPV, CAEE: 30091120.1.0000.5329.  
Marcos teóricos: A violência sexual infantojuvenil é um grave problema de saúde pública frequentemente omitido pela família² e 
subnotificado pelos profissionais de saúde³. Logo, este trabalho visa contribuir com a literatura, ainda escassa, acerca dos aspectos 
epidemiológicos da violência sexual contra crianças e adolescentes, cometida dentro do contexto familiar, no Brasil, possibilitando 
que os profissionais da saúde e o restante da sociedade possam reconhecer o perfil das potenciais vítimas.  
Resultados: O estudo analisou um total de 493 crianças e adolescentes atendidas por suspeita de violência sexual intrafamiliar, 
sendo 388 (79%) do sexo feminino e 105 (21%) do sexo masculino. Estratificando as variáveis pelo sexo dos pacientes, a idade 
média no acolhimento era significantemente menor nos indivíduos do sexo masculino. As pacientes do sexo feminino possuíam 
maior número de irmãos que o sexo oposto. Ainda, foram encontradas correlações significativas entre a escolaridade, grau de 
parentesco com o abusador suspeito e a confirmação da violência após perícias, quando estas variáveis foram cruzadas com o sexo 
dos pacientes. Outras variáveis analisadas, como cor da vítima, moradia em abrigo, presença de ideação suicida, evidência de lesão 
física, necessidade de solicitação de sorologias para infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), realização de profilaxia pós-
exposição, resultado positivo para IST, atendimento prévio no CRAI-HMIPV, presença de deficiência física e/ou mental, 
encaminhamentos realizados posteriormente, idade materna, instituição que encaminhou ao CRAI, abuso de álcool e/ou drogas 
pelos pais, quando estratificadas pelo sexo dos pacientes acolhidos, não apresentaram resultados estatisticamente significativos. 
Na tabela abaixo, estão listadas as variáveis estatisticamente significativas conforme o sexo dos pacientes acolhidos por suspeita 
de violência sexual infantil. 

Características Total (n=493) 
 

Sexo feminino (n = 388) Sexo masculino (n=105) P valor 

Idade 9,3 ± 4,3 
 

9,7 ± 4,3 7,5 ± 3,6 <0,001 

Abusador  
 

  0,004 

Pai 121 
 

96 25  

Padrasto 113 
 

97 16  

Avô 31 
 

26 5  

Avodrasto 33 
 

22 11  

Irmão 27 
 

15 12  

Tio 90 
 

74 16  

Cunhado 13 
 

12 1  

Primo 29 
 

21 8  

Outros 12 
 

6 6  

Múltiplos abusadores 24 
 

19 5  

Número de irmãos 2,0 ± 1,7 
 

2,1 ± 1,8 1,6 ± 1,3 0,048 

Escolaridade  
 

  0,002 

Fora da escola 77 
 

59 18  

Pré-escolar 75 
 

50 25  

1º ao 5º ano ensino fundamental 182 
 

137 45  

6º-9º ano ensino fundamental 130 
 

115 15  

Ensino médio 25 
 

23 2  

APAE 2 
 

2 0  

Caso confirmado após perícias 333 
 

274 59 0,004 

 
Considerações finais: O combate à violência sexual infantojuvenil só é possível com a conscientização de toda a sociedade, por 
meio da criação de políticas públicas focadas na população de risco e, para que esta possa ser conhecida, são necessários estudos 
sobre o tema nas esferas municipais, estaduais e nacionais. 
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