Violência Sexual

Onde denunciar?
Disque 100 - Funciona diariamente, das 8h às 22h,
a ligação é gratuita e não precisa se identificar.
As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas
aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização.
O Disque 100 pode ser acessado por:
• Ligação gratuita para o número 100 (no Brasil);
• Em outros países: 55 61 3212-8400
• E-mail: disquedenuncia@sedh.gov.br
•Site: www.disque100.gov.br

Conselho Tutelar I - 3422-9026
Conselho Tutelar II - 3421-8962

Realização

PIRACICABA
Prefeitura do Município
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DDM - Delegacia de Defesa à Mulher - 3433-7022
Rua Alferes José Caetano, 1018 – Centro

Violência sexual

Alguns dos sinais que merecem atenção

Entenda mais sobre a violência sexual

Pode ocorrer dentro ou fora da família, em diferentes tipos de relacionamentos, por meio de uso de

A violência sexual traz diversas consequências para a vítima:

Entre 85% e 90% das situações, as vítimas são abusadas por pessoas já conhecidas da família.

poder (força física, sedução, chantagem, intimidação, uso de armas e uso de drogas) para obtenção

- Medo

Quanto à aparência física, o abusador não tem características próprias que o identifiquem.

- Culpa

O autor da agressão sexual tem inteira responsabilidade pela violência cometida. A criança ou

- Comportamento inadequado para a idade

adolescente não é culpada por “consentir” ou “provocar” a situação.

de prazer sexual.

O que é a violência sexual?

- Variação de humor

- Carícias inapropriadas e não desejadas.

- Deixar de brincar

- Linguagem obscena perto de criança ou adolescente.
- Estimulação sexual de criança ou adolescente, por pessoa adulta.
- Exibição de material pornográfico para criança ou adolescente.
- Produção de material pornográfico com participação de criança ou adolescente.
- Envolvimento de criança ou adolescente em relação sexual adulta.

- Estupro: penetração oral, vaginal ou anal, com utilização
de partes do corpo ou objetos.
- Exigência de favores sexuais em troca de dinheiro, presente ou carícias.

abusador.

- Perda ou excesso de apetite
- Perda de sono

Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas.

- Evitar contato com outras pessoas

Além do ato sexual com penetração, outros atos são considerados abuso sexual (pornografia,

- Baixo rendimento escolar

exibicionismo e a manipulação de órgãos sexuais).

- Atitudes sexualizadas inapropriadas para a idade (exemplo: masturbar-se repetidamente)

A divulgação de textos, fotos e vídeos de crianças/adolescentes em posição sedutora estimula a
prática e a aceitação do sexo de adulto com crianças, situação criminosa e inaceitável.

- Relação sexual com adolescente menor de 14 anos;
mesmo com seu consentimento.

O abuso sexual acontece normalmente durante o dia, dentro ou perto da casa da vítima ou do

Alerta:
Esses sinais, isolados, não significam que a criança
ou adolescente sofreu abuso sexual.

O abuso sexual pode ocorrer em qualquer família, independente de níveis de renda,
classe social ou educação.

