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RESUMO 

Violência sexual compreende toda tentativa ou ato sexual consumado que ocorra sem 

consentimento, seja por influência psicológica, coação verbal ou física. Atualmente é 

considerada um problema de saúde pública de proporções pandêmicas. Este trabalho objetivou 

construir um perfil das características das vítimas de violência sexual atendidas no Instituto 

Médico Legal de Maceió, Alagoas. Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal 

quantitativo, realizado com 349 fichas de vítimas que receberam atendimento de janeiro de 

2017 a dezembro de 2019. Foram excluídas fichas sem agressão confirmada. A partir dos dados 

foram analisadas as principais características epidemiológicas e suas correlações pelo teste de 

Qui-quadrado. Os resultados apontam a predominância de vítimas do sexo feminino, com 

mediana da idade de 13 anos, estudantes e solteiras. Quanto aos agressores, a maioria é do sexo 

masculino, conhecidos, predominando namorado e padrasto. A cidade com mais casos foi 

Maceió, e desta, o bairro mais atingido foi Benedito Bentes. As correlações apontadas atuam 

como fatores preditores de risco e vulnerabilidade para a violação sexual. O presente estudo 

destaca a grande influência que a cultura patriarcal e a violência de gênero tem no perfil das 

agressões sexuais do estado, representando um reflexo do panorama brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência Sexual. Epidemiologia. Fator de risco. 

 

ABSTRACT  

Sexual violence includes any attempted or consummated sexual act that occurs without consent, 

whether through psychological influence, verbal or physical coercion. It is currently considered 
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a public health problem of pandemic proportions. This work aimed to build a profile of the 

characteristics of the victims of sexual violence treated at the Legal Medical Institute of Maceió, 

Alagoas. This is an observational, quantitative cross-sectional study, carried out with 349 

records of victims who received care from January 2017 to December 2019. Records without 

confirmed aggression were excluded. From the data, the main epidemiological characteristics 

and their correlations were analyzed using the Chi-square test. The results indicate the 

predominance of female victims, with a median age of 13 years, students and single. As for the 

aggressors, the majority are male, known, predominantly boyfriend and stepfather. The city 

with the most cases was Maceió, and of this, the most affected neighborhood was Benedito 

Bentes. The correlations pointed out act as predictors of risk and vulnerability for sexual rape. 

The present study highlights the great influence that patriarchal culture and gender violence has 

on the profile of the state's sexual assaults, representing a reflection of the Brazilian panorama.  
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INTRODUÇÃO 

Violência sexual é um fenômeno que acompanhou a humanidade durante todo o seu 

desenvolvimento, deixando marcas em diversas culturas e populações, em diferentes faixas 

etárias e classes sociais1. Compreende toda tentativa ou ato sexual consumado sem 

consentimento, por meio do uso de influência psicológica, coação verbal ou física, praticada 

por qualquer indivíduo, em qualquer cenário2. No Brasil, o artigo 213 da lei Nº 12.015 de 7 de 

agosto de 2009, define estupro como o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso3.  

Os crimes sexuais podem ser subdivididos em extrafamiliar, quando praticados fora do 

ambiente doméstico e o agressor não apresenta parentesco com a vítima, e em intrafamiliar 

quando ocorrem no espaço doméstico e existe algum vínculo familiar entre as partes4. Esta 

última costuma ser cometida em um período prolongado e tende a deixar mais sequelas5. O 

abuso sexual representa uma violação grave dos direitos humanos, constituindo atualmente um 

problema de saúde pública de proporções pandêmicas6. As consequências são danos profundos 

no bem-estar físico, sexual, reprodutivo, emocional, mental e social do indivíduo7.  

O atendimento às vítimas no Sistema Único de Saúde (SUS) é feito por uma equipe 

multidisciplinar, fornecendo profilaxias contra infecções sexualmente transmissíveis (IST) e 

gravidez, um exame físico detalhado e a notificação para vigilância epidemiológica8. Após o 



 

 

 

atendimento médico, o paciente deve ser orientado a registrar o Boletim de Ocorrência (BO) e 

a realizar o exame pericial no Instituto Médico Legal (IML). A função do BO é registrar a 

violência e autorizar o início da investigação policial, enquanto o laudo do IML é o documento 

que atua como uma prova criminal9. Vale ressaltar que, de acordo com a lei nº 12.845 de 1º de 

agosto de 2013, conhecida como lei do minuto seguinte, não é necessário o BO para que a 

vítima receba atendimento médico, sua palavra é suficiente e prestar queixa é uma decisão 

exclusiva do paciente10. Contudo, é papel da equipe orientar sobre a importância de registra-lo 

pois contribui para o enfrentamento da impunidade do agressor11. 

No Brasil, a notificação dos casos é compulsória e em 2014 assumiu também o caráter 

imediato, devendo ser realizada em até 24 horas pós atendimento12. Os dados da ficha de 

notificação são inseridos na plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), contribuindo para a construção de um perfil fidedigno que possa guiar a 

implementação de políticas de prevenção e combate2. Contudo, os crimes sexuais ainda 

apresentam uma das menores taxas de notificação do país, como retratado na pesquisa nacional 

de vitimização divulgada em 2019 em que apenas 7,5% dos casos foram notificados a polícia13. 

Os fatores que dificultam a denúncia vão desde medo de retaliação do agressor, falta de apoio 

familiar e profissional, até o temor do julgamento social13. 

No período de 2011 a 2017, o Brasil notificou um número 184.524 casos de violência 

sexual, sendo 31,5% contra crianças e 45,0% contra adolescentes12. Segundo o anuário de 

violência pública de 201913, nos anos de 2017 e 2018 foram registradas 127.585 ocorrências de 

estupro, sendo 81,8% das vítimas do sexo feminino, 50,9% negros e 63,8% são considerados 

estupros de vulneráveis, definido pelo artigo 217-A da lei Nº 12.015, de agosto de 2009 como: 

A realização de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 

anos, além de indivíduos com enfermidade ou deficiência mental, que não 

apresentam o discernimento necessário para a prática do ato, ou que, por 

qualquer outra causa, não pode oferecer resistência3. 

Em 2017, Alagoas ocupou o primeiro lugar em número de casos de estupro dentre os 

estados do Nordeste, caindo em 2018 para o quinto. Dentre as capitais nordestinas, Maceió 

ocupou a sétima e a quarta posição em 2017 e 2018, respectivamente13.  

Esse cenário destaca a importância de estudos que avaliem indicadores individuais e 

ambientais das vítimas para uma melhor compreensão da violência sexual. O objetivo desse 

trabalho foi construir um perfil atual com características das vítimas de violência sexual 

atendidas no Instituto Médico Legal de Maceió, Alagoas, no período de 2017 a 2019. 

 



 

 

 

METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa observacional, de corte transversal quantitativo, que visou 

montar um perfil com as características epidemiológicas predominantes entre as vítimas de 

violência sexual, o ato violento e seus fatores preditivos de vulnerabilidade.  

Os estudos observacionais são caracterizados pela não interferência dos pesquisadores 

nos fenômenos estudado, eles apenas observam e registram de maneira sistemática os eventos 

que ocorrem espontaneamente14. Por ser um método estatístico e demográfico, é amplamente 

utilizado em investigações epidemiológicas. Já a pesquisa em corte transversal é caracterizada 

pela observação das variáveis realizada em um único momento, permitindo a comparação de 

diferentes grupos num mesmo período de tempo. São úteis para estudar a prevalência de um 

determinado fenômeno numa população definida14. E por fim, o caráter quantitativo permite 

que:  

As variáveis analisadas sejam expressas sob a forma de dados numéricos e 

emprega recursos e técnicas estatísticas para classificá-los e analisá-los, tais 

como a porcentagem, a média, o desvio padrão, o coeficiente de correlação e 

as regressões, entre outros. Em razão de sua maior precisão e confiabilidade, 

os estudos quantitativos são mais indicados para o planejamento de ações 

coletivas, pois seus resultados são passíveis de generalização15. 

 

O estudo foi desenvolvido no IML Dr. Estácio de Lima, em Maceió, que abrange 45 

municípios dos 102 de Alagoas, os demais são atendidos pelo IML de Arapiraca. O 

levantamento ocorreu de maio de 2020 a junho de 2020 após a aprovação do comitê de ética, 

buscando pacientes atendidos no período de janeiro 2017 a dezembro de 2019. Foram incluídas 

349 fichas pelos seguintes critérios: Vítimas de violência sexual ocorrida no estado de Alagoas; 

receberam atendimento no IML de Maceió; Agressão confirmada por laudo médico. Foram 

excluídos paciente sem agressão confirmada.  

Os instrumentos utilizados na coleta foram as fichas de Exame de Corpo de Delito e 

Conjunção Carnal, armazenadas no arquivo da instituição em classificação anual. Esse exame 

une a avaliação médica e a demanda judicial, trabalhando a partir de um roteiro preestabelecido: 

exame subjetivo (identificação e anamnese) e o objetivo (exame físico geral e específico), a fim 

de detectar lesões decorrentes da agressão16. O exame descreve detalhadamente as lesões 

encontradas para posteriormente responder com clareza aos quesitos solicitados pela justiça.17 

As perguntas a serem respondidas são:  

1º - Se há vestígios de ato libidinoso (em caso positivo especificar);  

2º - Se há vestígios de violência, e, no caso afirmativo, qual o meio 

empregado; Se da violência resultou para a vítima incapacidade para as 



 

 

 

ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perigo de vida, ou 

debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto, 

ou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou 

perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade 

permanente e/ou aborto (em caso positivo especificar);  

3º - Se a vítima é alienada ou débil mental;  

4º - Se houve outro meio que tenha impedido ou dificultado a livre 

manifestação de vontade da vítima (em caso positivo especificar)17. 

 

Durante a coleta, foram considerados dois grupos de variáveis: as relacionadas a vítima, 

que incluem idade, sexo, estado civil e ocupação, e as relacionadas a violência, compostas de 

local de ocorrência, grau de relação com o agressor e frequência. Os dados foram inseridos em 

planilhas no programa Excel (Versão 16.0, ano 2016), classificados a partir dos indicadores 

sociodemográficos da vítima e das características do ato violento, sendo posteriormente 

armazenados e codificados através de senha no computador pessoal da pesquisadora. 

Inicialmente foi realizada uma avaliação estatística descritiva e posteriormente as informações 

foram correlacionadas pelo Teste Qui-quadrado de Pearson, que encontra um valor da dispersão 

para duas variáveis, avaliando a associação existente entre ambas18. 

Uma revisão de literatura subsidiou a análise e discussão dos resultados, sendo utilizadas 

as bases de dados LILACS, PUBMED, SCIELO, por meio das seguintes associações entre os 

descritores: “sexual assault” AND “epidemiology” e “sexual assault” AND “risk factors”. 

Foram incluídos 22 artigos publicados nos últimos 10 anos.  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Tiradentes Alagoas (UNIT) – Plataforma Brasil e aprovado com o parecer de número CAAE: 

28067420.4.0000.5641. O projeto teve dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido devido à dificuldade de contatar cada vítima pela incompletude e/ou mudanças das 

informações nas fichas, além de evitar a revitimização do indivíduo ao submete-lo a uma 

situação de sofrimento por reviver a experiência durante o relato. Todavia, a confidencialidade 

dos pacientes foi respeitada, visando impedir a presença de quaisquer danos a sua integridade 

física e psíquica, estando de acordo com a resolução n.º 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

RESULTADOS 

Foram coletados dados de 349 fichas das vítimas de violência sexual, 103 em 2017, 135 

em 2018 e 111 em 2019. A TABELA 1 apresenta as características sociodemográficas 

referentes às vítimas. A predominância foi de pacientes do sexo feminino, com a idade mediana 

de 13 anos, solteiras e a principal profissão encontrada foi estudante.  

Os achados relacionados a agressão são encontrados na TABELA 2. Nos três anos 



 

 

 

prevaleceu o agressor conhecido, em 2017 e 2019 as agressões foram cometidas 

predominantemente pelo namorado (22,4% e 18,4% respectivamente) e em 2018 pelo padrasto 

(24,4%). Quanto a frequência, a agressão única foi predominante em 2017 e 2018, enquanto a 

recorrente em 2019. 

Maceió foi a cidade com mais agressões registradas (2017: 38,8%; 2018: 38,5%; 2019: 

44,1%). Em 2017 foi seguida por Rio Largo (11,7%) e União dos Palmares (4,9%). Em 2018, 

a segunda foi União dos Palmares (6,7%) seguida por Pilar (5,2%). No ano de 2019 Boca da 

Mata e Rio Largo empataram em segundo lugar (6,3%). Por fim, quanto aos bairros da capital, 

Benedito Bentes manteve o primeiro lugar, apresentando 10% dos casos em 2017, 17,3% em 

2018 e 16,3% em 2019.   

Quanto a correlação entre as variáveis pelo teste de qui-quadrado, observou-se que o 

gênero feminino apresentou correlação com agressão recorrente e, dentre os casos em que o 

agressor era conhecido, com as variáveis “namorado” e “vizinho”. 144 participantes sofreram 

violência recorrente, 96,5% (139/144) eram do gênero feminino (p = 0,008). 212 participantes 

sofreram violência por agressor conhecido e 94,3% (200/212) eram do gênero feminino (p = 

0,043). 41 participantes foram agredidas por namorado, desses, 100,0% foram mulheres (p = 

0,044). 13 participantes sofreram agressão por vizinho(a), desses, 69,2% (9/13) foram mulheres 

(p = 0,002).  (TABELA 3) 

Quanto a profissão “estudante”, 176 participantes sofreram violência sexual única e 

desses, 68,8% (121/176) eram estudantes (p < 0,0001). 144 participantes sofreram violência 

recorrente, desses, 88,2% (127/144) eram estudantes (p = 0,0003). Já a ocupação “do lar” 

apresentou correlação com agressão única. 15 participantes eram “do lar” e 93,3% (14/15) 

sofreram violência uma vez (p = 0,0007). 212 participantes conhecia o agressor, desses, 86,8% 

(184/212) eram estudantes (p < 0,0001). 44 participantes não conheciam o agressor, desses, 

52,3% (23/44) eram estudantes (p < 0,0001). Não foram observadas correlações significativas 

entre profissões e qualquer agressor conhecido. (TABELA 3) 

A análise do estado civil se encontra na TABELA 4. 327 participantes eram solteiros e 

desses, 82,6% (270/327) eram estudantes (p < 0,0001). 15 participantes eram “do lar”, desses, 

60,0% (9/15) eram solteiros (p < 0,0001). 176 participantes sofreram agressão única vez, 

desses, 88,1% (155/176) eram solteiros (p < 0,0001). 144 participantes sofreram agressão 

recorrente, desses, 99,3% (143/144) eram solteiros (p = 0,0003). 212 participantes sofreram 

violência por agressor conhecido, desses, 98,1% eram solteiros(as) (p < 0,0001) e 44 

participantes por agressor desconhecido, desses, 77,3% (34/44) eram solteiros (p < 0,0001). 



 

 

 

A variável “divorciado" apresentou correlação com agressão única. 4 participantes eram 

divorciadas e 100,0% sofreram agressão única (p =0,046). A variável “casado” demonstrou 

correlação com agressão única e agressor desconhecido. 8 participantes eram casados e 100,0% 

sofreram violência única (p = 0,004). 8 participantes eram casados, desses, 75,0% (6/8) foram 

agredidos por agressor desconhecido (p < 0,0001). A variável “casado" apresentou correlação 

com o agressor vizinho. 1 participante casado sofreu violência sexual por conhecido e 100% 

(1/1) foi agredido por um vizinho (p = 0,0001). 

Na avaliação da frequência, estas foram variáveis dependentes de se conhecer (ou não) 

quem é o agressor. 44 participantes sofreram violência por um agressor desconhecido e 100,0% 

foram agredidos uma vez (p < 0,0001). 144 participantes sofreram violência sexual recorrente, 

desses, 93,1% (134/144) foi por agressor conhecido (p < 0,0001). (TABELA 5) 

Além disso, a frequência foi ainda variável dependente de agressores específicos. 13 

participantes foram violentadas por um vizinho, desses, 76,9% (10/13) sofreram uma vez (p = 

0,0008). 15 participantes foram agredidas por um amigo, desses 80,0% (12/15) sofreram uma 

vez (p=0,0001). 41 participantes foram violentados pelo namorado, desses, 92,7% (38/41) 

foram recorrentes (p < 0,0001). 38 participantes foram agredidas pelo padrasto, desses, 92,1% 

(35/38) foram recorrentes (p < 0,0001). 16 participantes sofreram violência pelo pai e 100,0% 

foram recorrentes (p = 0,001). (TABELA 5) 

 

DISCUSSÃO 

Os achados desse trabalho se mantiveram de acordo com a maioria das referências 

utilizadas, tendo o sexo feminino como característica predominante entre as vítimas, 

independente da faixa etária avaliada1,6,19,20. Isso pode ser explicado pela evidente desigualdade 

entre os gêneros expressa nas mais diversas situações sociais, resultando na vulnerabilidade e 

vitimização da mulher21. Além disso, a identificação da violência sexual contra homens ainda 

é deficiente, refletindo a carga socialmente imposta de estereótipos de masculinidade que 

dificulta a denúncia e a notificação5. Durante a análise, o sexo feminino foi apontado como um 

preditor de risco para o sofrimento de agressões recorrentes (p = 0,008) e por agressor 

conhecido (p = 0,043). 

Quanto a faixa etária, o intervalo foi de 10 meses até 71 anos, com um predomínio de 

adolescentes, considerando a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS)  de 

adolescência como o período de 10 anos a 19 anos, 11 meses e 29 dias22. As idades médias 

foram de 14,9 (Desvio padrão: ± 8,2), 14,6 (DP: ± 8,9) e 15,3 (DP: ± 9,0) em 2017, 2018 e 

2019, respectivamente. A mediana entre as idades foi de 13 anos em todo o período1,2,19, 



 

 

 

discordando de Facuri23 que apresenta a mediana de 20 anos. Esse grupo se encontra numa fase 

de transição física e comportamental, gerando sentimentos de confusão e insegurança, 

tornando-os mais vulneráveis à agressão.  Além disso, o ganho de autonomia, participação 

social e a necessidade de se inserir aumentam sua exposição à violência externa21. 

O período alvo encontrada é extremamente importante para o desenvolvimento psíquico 

e sexual do indivíduo, o impacto do abuso acarreta severos danos psicológicos e físicos com 

repercussões sobre a saúde global dos pacientes. Destacam-se as interferências no campo 

cognitivo, emocional e comportamental, refletindo no aumento da morbidade das vítimas, 

principalmente desenvolvimento de transtornos mentais na idade adulta24. 

Isso pode ser ainda um reflexo da iniciação sexual precoce dos adolescentes brasileiros, 

embora a relação com menores de 14 anos seja considerada criminosa, esta continua sendo 

comum, principalmente em países em desenvolvimento25. Uma pesquisa realizada em 2012 

para avaliar o comportamento de 60.973 adolescentes brasileiros apontou que um quarto deles 

já tiveram a sexarca, a maioria com 13 anos ou menos26. Passado de violência, falta de 

orientação escolar e familiar em educação sexual e exposição precoce a conteúdo pornográfico 

são fatores que podem estimular a busca por experiências sexuais antecipadas25. Outro 

facilitador é o uso de álcool e outras substâncias que aumentam a vulnerabilidade, predispondo 

ao comportamento sexual de risco27. 

É importante ressaltar outro fenômeno que se correlaciona com tais achados, o 

casamento infantil, definido como a união formal ou não de indivíduos menores de 18 anos28. 

Uniões abaixo dessa idade são proibidos pela lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 200229. O Brasil 

ocupa a quarta posição no ranking internacional de uniões de meninas e está entre os cinco 

países da América Latina e Caribe com maior incidência de casos de casamento infantil. Atinge 

mais as meninas e a diferença média de idade entre os cônjuges é de 5,8 anos30. Apesar dos 

altos índices, houve uma redução da prevalência de 21,7% em 2000 para 19,7% em 2015, 

contudo esse avanço é lento e deixa o Brasil fora das metas de erradicação do casamento infantil 

até 2030 estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5)31. As 

consequências para as vítimas são: falta de profissionalização e exclusão do mercado de 

trabalho, atraso e/ou abandono escolar e restrição da mobilidade e da liberdade, contribuindo 

para um ciclo vicioso de violências30. 

A maioria das vítimas estudadas eram solteiras7,23,24. Isso reflete o significado cultural 

de solteiro como alguém disponível para investidas sexuais, principalmente mulheres que 

vivem em uma sociedade que impõe o homem como seu responsável e protetor32. Além disso, 

indivíduos solteiros tendem a frequentar atividades sociais com mais frequência, aumentando 



 

 

 

seu contato com possíveis agressores e podem ainda ter a vulnerabilidade aumentada pelo 

consumo de substâncias que comprometam sua capacidade de reação, como bebidas alcoólicas, 

considerados como fatores preditivos de violência33. 

Quando correlacionado, ser solteiro foi preditor de vulnerabilidade para agressão única 

(p<0,0001) ou recorrente (p=0,0003) e tanto para agressor conhecido (p<0,0001) quanto por 

desconhecido (p< 0,0001). Na mesma análise, ser casado apresentou correlação com agressão 

única (p=0,0004), por agressores desconhecidos (p<0,0001) e dos conhecidos a principal 

correlação foi feita com o agressor vizinho (p=0,0001). Isso difere da maioria da literatura 

utilizada que aponta ser casado como fator preditor de risco para agressão recorrente e por 

agressor conhecido, geralmente marido ou companheiro7,34.  

Esse achado pode ser consequência do subdiagnóstico da violência intraconjugal, 

originado, dentre outras causas, da dificuldade de indivíduos em um relacionamento estável de 

reconhecer e denunciar uma agressão sexual. A própria construção social enfatizou por muito 

tempo a obrigação sexual feminina dentro do relacionamento mesmo contra sua vontade, além 

de se submeterem a práticas sexuais coercivas e depreciativas sob justificativa do prazer 

masculino35. Um estudo feito por Mathias36 em 2013, apontou uma prevalência de 12,4% de 

agressão sexual contra mulher pelo parceiro íntimo e dessas apenas 48,7% foram identificadas. 

A violência intraconjugal expõe as vítimas a um ambiente de medo, insegurança e constantes 

humilhações, culminando num sério comprometimento físico e psicológico37. 

Outra dificuldade para denúncia é a situação de vulnerabilidade na qual as vítimas 

costumam se encontrar, incluindo o medo da desestruturação econômica familiar que depende 

do agressor como provedor e o temor de retaliações físicas. Segundo um estudo realizado com 

mulheres agredidas por parceiro íntimo na Tailândia, essas pacientes apresentam mais fatores 

de riscos para feminicídio e quase metade destas havia recebido ameaça de morte do parceiro38. 

É difícil que essas vítimas vão buscar ajuda levando como queixa principal a violência sofrida33, 

mas frequentemente já procuram cuidados de saúde para tratar ferimentos decorrentes39. Isso 

ressalta a importância da educação continuada para que os profissionais da saúde estejam 

preparados para identificar tais casos, mesmo que não sejam diretamente relatados32.  

Quanto a situação profissional das vítimas, houve um predomínio de estudantes7,24, 

discordando de Facuri23 que mostra uma superioridade de 4,4% no número de vítimas 

empregadas. Em 2017 a segunda posição foi ocupada por indivíduos considerados “do lar” e 

sem ocupação, em 2018 por empregados e em 2019 as vítimas “do lar”.  

Ser estudante foi considerado preditor de risco para agressões únicas (p<0,0001), 

recorrentes (p=0,0003), por agressores conhecidos (p< 0,0001) e desconhecidos (p<0,0001). 



 

 

 

Isso é explicado pela faixa etária majoritária encontrada estar em idade escolar, ou seja, a 

maioria dos casos avaliados ocorreu com indivíduos com menos de oito anos de estudo, 

apontando a baixa escolaridade como um fator de vulnerabilidade para violência sexual24,39. 

Esse contexto ressalta a importância da educação sexual precoce, pois, permite que a criança 

reconheça a violência e busque ajuda, independente de quem seja o agressor. Além disso, a 

escola pode ser uma aliada ao manter seus profissionais atentos à mudanças de condutas ou 

sinais de agressão nos alunos, como comportamentos autodestrutivos ou sexualizados7. 

No presente estudo, a maioria dos agressores eram conhecidos6,20,21, diferenciando de 

Blake34 que afirmam a predominância de desconhecidos. Os agressores eram em sua maioria 

homens1,40, enfatizando a relação de exploração e dominação masculina sobre mulheres, 

crianças e adolescentes, perpetuando o padrão cultural patriarcal41. Quanto ao grau de relação 

com a vítima, os principais agressores foram pai e o namorado (2017 e 2019) e o padrasto 

(2018), predominando a violência extrafamiliar no período total. Quando separados, os 

principais autores da violência intrafamiliar foram padrasto e pai, exceto em 2018 quando os 

tios ascenderam a segunda posição substituindo os pais biológicos, enquanto a extrafamiliar é 

dominada por namorados e amigos, excetuando 2018 com vizinhos ocupando a segunda 

posição4,20,34,42. 

A agressão sexual, principalmente contra crianças e adolescentes, tende a ocorrer em 

um contexto familiar de negligência, violência doméstica, com estilos parentais autoritários e 

relações de subordinação entre os membros familiares5. Justino40 explica que o agressor 

aproveita da relação de confiança e poder com a vítima e sua família para se aproximar, sendo 

interpretado como demonstração de afetividade. À medida o violentado passa a ter noção da 

agressão, o perpetrador costuma utilizar sua imaturidade e insegurança para exigir silêncio, 

usando ameaças diretas ou direcionadas a outros. É importante considerar a existência de 

omissão por parte dos outros familiares, principalmente em decorrência de dependência afetiva, 

financeira e medo do desfecho após a denúncia. Este é mais um contribuinte para obscuridade 

da violência sexual intrafamiliar21. 

Quanto a violência extrafamiliar, vale a discussão sobre a quantidade de agressões 

cometida por namorados quando a mediana da idade das vítimas foi de 13 anos. A faixa etária 

dominante associada aos frequentes relatos de envolvimento afetivo com indivíduos maiores 

de idade demonstram o quanto o estupro de vulnerável se mantem presente, e ainda é uma 

prática socialmente aceita. O contato sexual dessas relações é obtido baseado na imaturidade 

psicossocial das vítimas, que se reflete na oferta de consentimento ou na inabilidade de nega-

lo34. A medida que elas vão envelhecendo, as agressões cometidas por parceiros vão ganhando 



 

 

 

espaço em detrimento das cometidas por familiares, demonstrando que o avanço da idade faz a 

violência infanto-juvenil ganhar contornos de violência doméstica e de gênero42. 

Em relação a frequência, em 2017 e 2018 predominou a agressão única, enquanto 2019 

foram as recorrentes7,41. Apesar da porcentagem significativa de agressões recorrentes, estas 

não foram maioria, discordando de Santos6. Na análise da frequência, a agressão única 

apresentou correlação com agressor desconhecido (p<0,0001) e agressão recorrente com 

agressor conhecido (p<0,0001). O agressor desconhecido tende a abordar a vítima em uma 

situação pontual, específica, enquanto as vítimas de agressão recorrentes são perpetradas por 

indivíduos de seu convívio41,43. 

Ainda avaliando a frequência, violência única se correlacionou com o agressões 

cometidas por vizinho (p=0,0008) e por amigo (p=0,0001), enquanto a recorrente apresentou 

relação com agressão causada por namorado (p<0,0001), padrasto (p<0,0001) e pai (p= 0,0015), 

acordando com Valle43 que ressalta como agressões intrafamiliares, geralmente cometidas por 

pais e padrastos, costumam ter longa duração pois tendem a repetição. São mais frequentes em 

crianças pois estas passam mais tempo em casa, dependem inteiramente de adultos e não 

reconhecem a agressão de imediato. Os perpetradores usam da proteção do ambiente privado, 

originada da confiança depositada pelas vítimas e seus familiares e do poder que exerce sobre 

eles20. 

Já as extrafamiliares são mais comuns em adolescentes, pois são um grupo que alia 

imaturidade ao maior envolvimento em atividades sociais sem supervisão, tendo mais 

oportunidade de conhecer pessoas fora do círculo familiar que possam se tornar agressores. 

Contudo, como não conta tanto com o fator de dependência, seja ela financeira, física ou legal, 

tende menos a ser prolongada43. Além disso, o baixo nível socioeconômico pode representar 

um fator de risco para a violência extrafamiliar. Ao se encontrarem em situação de extrema 

pobreza, as vítimas se submetem a indivíduos que proporcionem um acesso ilusório a melhores 

condições de vida ou satisfação imediata de suas necessidades materiais44. Os agressores 

costumam ser próximos, como vizinhos, amigos da família ou da vítima, estando em 

concordância com os achados do presente estudo.  

Quanto a localização, Maceió liderou número de casos nos três anos, seguida por Rio 

Largo e União dos Palmares em 2017, União dos Palmares e Pilar em 2018 e Rio Largo e Boca 

da Mata em 2019. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 201045, todas as cidades citadas, com exceção da Capital, apresentam mais de 50% da sua 

população classificada como pobre e extremamente pobre e um IDH variando de médio a baixo, 

compondo fatores de vulnerabilidade para violência sexual. Contudo, é importante considerar 



 

 

 

que essas cidades tinham o IML de Maceió como referência, enquanto municípios como 

Arapiraca, segundo lugar nas notificações de violência sexual no SINAN em 2019, não são 

expressivos no estudo apenas por serem coberto pela unidade do IML de Arapiraca. Quanto aos 

bairros da capital, o Benedito Bentes liderou as agressões em todo o período avaliado, fato que 

pode ser justificado por ser o bairro mais populoso de Maceió, com um total de 88.084 

habitantes45. 

 O presente trabalho encontrou como principal limitação a incompletude dos dados 

presentes nas fichas utilizadas na coleta. Diversas informações relacionadas as vítimas, 

agressão e agressores foram ignoradas ou não informadas, prejudicando a acurácia do estudo, 

visto que não havia possibilidade de resgatá-las por ser uma fonte de dados secundários. Isso 

pode tanto ser devido à dificuldade de obter um relato detalhado de pacientes fragilizados sem 

revitimiza-los, quanto pela desvalorização de uma anamnese bem construída antes da avaliação 

física.  

Além disso, houveram muitos casos prováveis de violência que não puderam ser 

considerados devido a um desfecho inconclusivo, contribuindo para o agravo da subnotificação. 

As principais causas de inconclusão foram: presença de hímen complacente, tempo prolongado 

entre a agressão e o exame e a falta do resultado dos exames de material genético que não 

ficavam anexados nem eram relatados na ficha. Essa é uma dificuldade recorrente em estudos 

deste tipo, o que não invalida os achados, mas indica cautela na interpretação dos dados. 

 

CONCLUSÃO 

A violência sexual é considerada um problema de saúde pública e cursa com graves 

consequências para as vítimas a curto e a longo prazo, na esfera física e psíquica, e por isso 

necessita de estudos que embasem políticas de combate eficientes.  

O presente trabalho permitiu a construção de um perfil epidemiológico das vítimas de 

violência sexual atendidas no IML de Maceió entre os anos de 2017 a 2019, no qual foi 

evidenciada uma predominância de vítimas do sexo feminino, adolescentes, com idade mediana 

de 13 anos. Em relação ao estado civil, a maioria das vítimas eram solteiras e essa variável 

apresentou correlação com episódios de agressão única e recorrente, além de com ambos os 

tipos de agressor, conhecido e desconhecida. Houve também a predominância de estudantes, 

variável que compôs um fator de vulnerabilidade para ambos os tipos agressões e agressores.  

A maioria dos agressores foi do sexo masculino e nos três anos avaliados o primeiro 

lugar dos atacantes foi ocupado pelos namorados (2017 e 2019) e padrastos (2018). Quando 

avaliados separadamente, a violência extrafamiliar foi praticada em sua maioria por namorados, 



 

 

 

amigos e vizinhos, enquanto a intrafamiliar mostrou predominância de padrasto e pai. Ou seja, 

houve um predomínio de agressores conhecidos. A agressão única apresentou uma correlação 

com agressor desconhecido e dentre os conhecidos, os amigos e vizinhos se sobressaíram. 

Quanto a recorrente, foi mais associada a agressores conhecidos, principalmente namorados, 

pais e padrastos. O estado de Alagoas mostrou uma predominância de casos na capital Maceió, 

seguida por outras cidades próximas: União dos Palmares, Rio Largo, Pilar e Boca da mata. 

Quanto aos bairros, os três anos apontaram Benedito Bentes como o local mais frequente.  

A maioria dos dados encontrados assemelham-se a outros estudos utilizados no 

referencial teórico, reforçando a grande influência que a cultura patriarcal e a violência de 

gênero tem no perfil das agressões sexuais do estado, representando um reflexo do panorama 

brasileiro. O trabalho ressalta a importância da educação sexual nas escolas e de profissionais 

de saúde capacitados em notificar e realizar intervenções precoces nas consequências do pós-

agressão. Além disso, é de extrema importância a capacitação eficaz dos conselheiros tutelares 

para o enfrentamento da violência sexual, uma vez que o público alvo encontrado na pesquisa 

está em idade escolar e sob a jurisdição desse órgão.   

O propósito dessa pesquisa foi auxiliar na descrição e compreensão da violência sexual 

no Estado de Alagoas, servindo de apoio e subsídio para ações de prevenção e erradicação.  
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