
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM SERGIPE. 

 

No presente estudo será traçada a situação epidemiológica da 

violência sexual contra crianças e adolescentes no território sergipano 

por região de saúde caracterizando as vítimas quanto ao sexo, grupo 

etário e vínculo com o possível agressor. Para isso foi utilizado o 

banco de dados do SINAN/base estadual dos anos 2009 a 2015; 

estimativas populacionais do Tribunal de Contas da União - TCU, 

estratificadas por idade e sexo pelo MS/SGEP/Datasus; informações 

da Diretoria da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL/ 

sobre o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, 

fornecidas pela Fundação Hospitalar de Saúde - FHS/SES; 

Informações do Relatório Mensal de Atendimento - RMA dos Centros 

de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, cujos 

dados foram fornecidos pela Diretoria de Assistência Social - DAS da 

Secretaria de Estado da Inclusão e Direitos Humanos – SEIDH.  

Para fins de alinhamento conceitual foi adotada a classificação 

etária do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, bem como, toda 

forma de ato violento de conotação sexual, foi nominada como 

violência sexual, compreendendo ser este um macro conceito.    

Este trabalho objetiva apoiar a tomada de decisão dos 

gestores, bem como fomentar a reflexão na sociedade quanto à 

importância do tema e do nosso papel no seu enfrentamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para compreendermos como chegamos aos dias atuais, tendo crianças e 

adolescentes como sujeitos de direito faremos um breve resgate histórico. Com o Relatório 

dos Direitos Humanos das Crianças - ONU/1959 instituiu-se a “Doutrina de Proteção 

Integral”, disparando a reflexão. Já na década seguinte, nos Estados Unidos da América - 

EUA, segundo VIODRES e RISTUM (2008), médicos manifestaram repulsa a violência 

cometida contra menores de 18 anos.  

No Brasil, para os mesmos autores citando Minayo, os primeiros registros de maus 

tratos, sugestões de intervenções e mobilização dos movimentos sociais datam da década 

de 1980. Porém foi a promulgação da Constituição Federal - CF em 1988, no Artigo 227, 

inspirado por esses eventos, que trouxe no seu texto “ser dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. O “menor” deixa de ser “objeto” de direitos e transforma-se em “sujeito” de 

direitos, assim sendo, passam a criança e o adolescente a serem tutelados pelo Estado e 

sociedade que juntos com os seus responsáveis/familiares têm a obrigação e o dever de 

garantir os seus direitos. (NJAINE et al (2013) apud ROCHA; PEREIRA,2003).  

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, primeira no mundo com esta finalidade, em 

consonância com a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989 (BRASIL, 2013), 

promulgou o ECA, sendo outro grande marco normativo brasileiro. No Art. 2º foi definido 

como crianças os indivíduos menores até 12 anos e como adolescentes os maiores de 12 

anos até 18 anos e foi implementado um sistema de justiça e de segurança específicos para 

este público. 

 A violência contra crianças e adolescentes apresenta-se sob diversas formas, tanto 

que um sintoma ou sinal isolado, não permite afirmar a sua existência, podendo ser de 

ordem física, sexual ou emocional (BRASIL1, 2001). Para esse estudo abordaremos apenas 

a violência sexual, uma vez que prejudica a trajetória do indivíduo no campo do 

desenvolvimento biológico, psicossocial e comportamental. Para o Ministério da Saúde 

(2001) a violência sexual:  
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“é qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua 
posição de poder e fazendo uso da força física, coerção, 
intimidação ou influência psicológica, com uso ou não de 
armas ou drogas, obriga outra pessoa – de qualquer sexo – 
a ter, presenciar, ou participar de alguma maneira de 
interações sexuais ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, com fins de lucro, vingança ou outra 
intenção”. 

É, portanto, um conceito macro, se manifestando na forma de abuso sexual e/ou 

exploração sexual, “como todo ato, de qualquer natureza, atentatório ao direito humano ao 

desenvolvimento sexual da criança e do adolescente, praticado por agente em situação de 

poder e de desenvolvimento sexual desigual em relação à criança e adolescente vítimas” 

(BRASIL, 2013). Estando claramente expresso no parágrafo 5º do Art. 227 da CF que “a lei 

punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do 

adolescente”, independente do agressor possuir vínculo afetivo e/ou consanguíneo com a 

vítima. 

Como exposto, devido a sua importância e polissemia do tema, após diversos 

encontros nacionais e consultas a documentos internacionais foi instituído o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA que em parceria com 

outros órgãos e entidades elaboraram o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, cuja primeira versão data do ano 2000. Após 

revisão registrada no documento intitulado “Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual Infanto-Juvenil - Uma Política em Movimento - Relatório do Monitoramento 2003-

2004” (BRASIL, 2006), foram estabelecidos seis eixos de intervenção: I- Análise e situação; 

II- Atenção; III- Defesa e responsabilização; IV- Comunicação e mobilização social; V- 

Participação e protagonismo; e, VI- Estudos e pesquisas, cuja execução e resolutividade 

dependem de articulação entre órgãos e setores estando, direta ou indiretamente, as 

secretarias de Estado e Municipais de Saúde envolvidas. 

A identificação deste grave problema de saúde pública enfrenta alguns obstáculos 

segundo VIODRES e RISTUM (2008) apud DREZETT (2000): 

“A atitude da vítima em não denunciar a violência parece 
estar relacionada a múltiplos fatores, como 
constrangimento, medo de humilhação, de incompreensão 
de parceiros, familiares, amigos, vizinhos e autoridades, 
que muitas vezes culpam a vítima, acreditando, 
erroneamente, que a mesma possa ter favorecido ou 
provocado à ocorrência da violência, pelo uso de 
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determinadas vestimentas, por atitudes, local e horário em 
que se encontrava na ocasião”.  

No entanto, outro estudo de DREZETT para o mesmo ano de 2000, também citado 

por VIODRES e RISTUM (2008), sugere que, na maioria dos casos, a vítima pouco 

contribuiu para aumentar o risco de contato com o agressor. Porém alguns indícios podem 

sinalizar que uma criança ou adolescente estejam provavelmente sofrendo violência sexual 

(Quadro 1). 

Quadro 1. Condutas e sinais sugestivos de violência sexual contra criança ou 

adolescente. 

Sinais 
indiretos de 
erotização 
precoce 

- A falta de preocupação dos pais com exposição da criança às 
intimidades do casal; 
- A exposição a atitudes de exibicionismo, como falas 
inadequadas à idade sobre atitudes sexuais pessoais e de 
outros; 
- Imagens ou outros materiais eróticos ou pornográficos; 
- Incentivo ao desenvolvimento precoce sexual, através de 
vestimentas que expõem o corpo, brinquedos ou jogos que 
objetivam aguçar a curiosidade sexual dentre outros. 

Sinais 
indiretos 
mais 
frequentes de 
violência 
sexual em 
crianças e 
adolescentes 

 Atitudes sexuais impróprias para a idade; 

 Demonstração de conhecimento sobre atividades 
sexuais superiores à sua fase de desenvolvimento, 
através de falas, gestos ou atitudes; 

 Masturbação frequente e compulsiva, independente do 
ambiente em que se encontre; 

 Tentativas frequentes de desvio para brincadeiras que 
possibilitem intimidades, a manipulação genital, ou ainda 
que reproduzam as atitudes do abusador com ela; 

 Mudanças de comportamento; 

 Infecções urinárias de repetição. 
Sinais da 
violência 
sexual em 
crianças e 
adolescentes 

 Edemas ou lesões em área genital, sem outras doenças 
que os justifiquem como infecções ou traumas 
acidentais evidenciáveis; 

 Lesão de palato ou dentes anteriores, decorrentes de 
sexo oral; 

 Sangramento vaginal em pré-púberes, excluindo a 
introdução pela criança de corpo estranho; 

 Sangramento, fissuras ou cicatrizes anais, dilatação ou 
flacidez de esfíncter anal sem a presença de doença que 
o justifique, como constipação intestinal grave ou 
crônica; 

 Rompimento himenal; 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

 Gravidez; 

 Aborto. 
                 FONTE: BRASIL, 2011 apud PFEIFFER e WAKSMAN, 2004. 

Por se tratar de um assunto tabu, envolvendo a sexualidade humana e 

comportamento sexual, além da vergonha e medo provocados pela situação estima-se 
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segundo relatório executivo da UNICEF, “Hidden in Plain Sight - Uma análise estatística 

sobre violência contra crianças” (2014), que uma em cada dez crianças e adolescentes 

sofrem ou sofreram violência sexual. Dentre as formas de violência, a sexual é a menos 

denunciada (VIODRES e RISTUM, 2008 apud WILLIAMS, 2000).  

No Brasil, a portaria nº 1.968 de 2001 estabeleceu no Art. 1º “que os responsáveis 

técnicos de todas as entidades de saúde integrantes ou participantes, a qualquer título, do 

Sistema Único de Saúde - SUS deverão comunicar, aos Conselhos Tutelares ou Juizado de 

Menores da localidade, todo caso de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 

crianças e adolescentes, por elas atendidos” (BRASIL2, 2001).  

O Ministério da Saúde, em 01 de agosto de 2006, implantou a “ficha de 

notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou outras formas de 

violências” no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN net (BRASIL, 

2011) para ser preenchida inicialmente por serviços sentinelas e posterior ampliação para 

todos os equipamentos de saúde, quer seja da atenção básica, especializada e hospitalar. 

Com a publicação da Portaria Ministerial nº 104 de 25 de janeiro de 2011, a violência foi 

incluída na lista de agravos de notificação compulsória quando cometida contra todos, 

independente do sexo e idade, se for sexual, doméstica ou autoprovocada, bem como se for 

outros tipos de violências sendo contra os grupos classificados como vulneráveis: mulher, 

criança, adolescente, idoso, e mais recentemente pessoa com deficiência, população LGBT, 

população de rua, comunidade quilombola e cigana. Em 2014, após revisão interministerial, 

visando o fortalecimento da Rede de Enfrentamento às violências, a ficha mudou o nome 

para “ficha de notificação/investigação individual de violência interpessoal/autoprovocada”. 

 

2. SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL DE SERGIPE 

 

  A implantação do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual – SAVVS, 

ocorreu em 2005, em resposta à demanda ministerial e desde sempre esteve diretamente 

vinculado estruturalmente à maternidade de alto risco, inicialmente à Maternidade Hildete 

Falcão, que foi desativada, e atualmente à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – MNSL. 

Seguindo os critérios estabelecidos pela norma técnica ministerial, o serviço conta com 

equipe multiprofissional composta por médicos ginecologistas/obstetras, enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos e técnicos de enfermagem e oferece os serviços de:  
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 Primeiro atendimento com exames diagnósticos e tratamentos profiláticos para 

gravidez e infecções sexualmente transmissíveis - IST/AIDS;  

 Consultas de seguimento: com acompanhamento médico, psicológico e psicossocial; 

 Interrupção de gravidez, conforme legislação vigente no Brasil. 

Portanto, o número de atendimentos realizados pelo SAVVS excede o de notificações 

realizadas no SINAN net, sendo no mínimo de 06 (seis) consultas por paciente até quantas 

forem necessárias, considerando a singularidade de cada um. Durante os 11 anos (2005-

2015) de implantação do SAVVS foram realizados uma média de atendimento por mês que, 

em 2005, foi de 13,08 atend. /Mês.  No ano de 2010 foram realizados uma média recorde de 

38,75 atend. /Mês e desde então, vem decrescendo até 2015 com uma média/mês de 22,75 

atend. /Mês. (Tabela 1) 

Conforme informado pelo serviço, do total de atendimentos (3.948), cerca de 85% 

(3.357) foram atendimentos de crianças e adolescentes, o que resulta numa média anual de 

305 atendimentos, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1. Número Total de atendimentos do Serviço de Atendimento às Vítimas de 
Violência Sexual de Sergipe – SAVVS e média/mês, 2005-2015. 

ANO/MÊS TOTAL GERAL MÉDIA/ ATEND./MÊS 

2005 157 13,08 
2006 357 29,75 
2007 320 26,67 
2008 353 29,42 
2009 413 34,42 
2010 465 38,75 
2011 432 36,00 
2012 452 37,67 
2013 411 34,25 
2014 302 25,17 
2015 286 23,83 

TOTAL 3.948 329,00 
                 FONTE: SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL/MNSL. Em 05/05/2016. 

  

Após a promulgação da Portaria GM/MS nº 104/2011 e consequente universalização 

da notificação da violência sexual, o conceito de unidade sentinela deixou de existir. A MNSL 

continua sendo a referência para atendimento e acompanhamento, porém a identificação, 

cuidados iniciais, notificação e encaminhamento passaram a ser dever de toda a rede de 

cuidado. Na Figura 1, logo abaixo pode ser observado que até 2011, apenas o serviço 

sentinela notificava e que a partir da Pt. nº 104/2011 houve aumento no número de 

Equipamentos de Saúde - ES. Também observa-se que do total de notificações (2056) de 

85% = 3.357 

crianças/adolescentes               

Média de 305 

atendimento/ano 
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violência sexual realizada com vítimas residentes em Sergipe, 84,24% (1732) foram de 

crianças e adolescentes. 

Figura 1. Número de Equipamentos de Saúde - ES e total de notificações de 
violência sexual em crianças e adolescentes. Sergipe, 2005-2015. 

 

   

É importante considerar sobre a Figura 1, quanto ao número de ES, que a Secretaria 

de Estado da Saúde exerceu papel fundamental no aumento de equipamentos que 

passaram a realizar as notificações, uma vez que implantou a área técnica de vigilância e 

prevenção de violências de acidentes que dentre as suas atribuições realizou ampla 

sensibilização voltada para os profissionais da rede de enfrentamento da saúde e demais 

setores para acolhimento, notificação e garantia de acompanhamento para as vítimas de 

violência sexual em Sergipe. Porém, a falta da fomentação do tema na rotina desses 

profissionais gerou decréscimo no número de unidades notificadoras, demonstrando 

claramente a importância da Educação Permanente e Educação em Saúde para o 

enfrentamento da violência. 

 

3. EPIDEMIOLOGIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM SERGIPE 

   

O “Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes”, no Eixo 1 - Análise e situação, Objetivo 1 - Identificar causas/fatores de 

vulnerabilidade e modalidade de violência sexual contra crianças e adolescentes, publicado 

em 2010 pelo governo do Estado de Sergipe, teve como meta implantar um sistema de 

informações sobre violência sexual contra crianças e adolescentes nos municípios 
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(SERGIPE, 2010). Portanto, a Secretaria de Estado da Saúde, em 2009, implantou a ficha 

individual de notificação de violência doméstica/sexual e outras violências, atualmente 

denominada de ficha de violência interpessoal e autoprovocada, que sendo de uso interno 

das secretarias de saúde proporciona através do SINAN net, com o uso da ferramenta 

Tabwin, o cruzamento de diversas variáveis e caracterização do perfil das crianças e 

adolescentes que vivenciaram este agravo.  

No Estado de Sergipe de 2009 a 2015 foram notificados 4.937 casos de violência 

contra todos os sexos nos diversos ciclos etários de vida, destas notificações, 63,74% 

(3.147) tiveram como vítimas crianças (0 -12 anos) e adolescentes (13 -18 anos) nos 

diversos tipos e naturezas da violência. Destas, 1.732 (55,04%) foi de violência sexual, e 

dentre estas 66,34% (1.149) foram crianças e 33,66% (583) foram adolescentes, conforme 

Tabela 2 abaixo. Calculando a relação entre os sexos obtivemos uma razão sergipana para 

menores de 18 anos, que sofreram violência sexual, de 1:5,16 ou seja, para cada 1 (um) 

menino/adolescente temos 5,16  meninas/adolescente que sofreram esta forma de violência. 

Tabela 2. Consolidado em nº absoluto e percentual das notificações de violência 

sexual contra crianças e adolescentes. Sergipe, 2009-2015. 

Tt. 
Notificações 

2009-2015 

Tt. 
Notificações 

Cças/adol 

Tt. 
Notificações 

V. Sexual 
cças/adol 

Tt. 
Crianças 

1149 
(66,34%) 

Tt. 
Adolescentes        
583 (33,66%) 

Tt. 
 Por Sexo 

4937 3147 
(63,74%) 

1732 
(55,04%) 

M 231 
(20,10%) 

M 50 
 (08,58%) 

M 281  
(16,2%) 

F 918 
(79,90%) 

F 531 
 (91,08%) 

F 1449  
(83,7%) 

                FONTE: NEST/SES- SINAN. Em 25/05/2016. 

Poderia ser considerado elevado o número de notificações (1732), no entanto para 

órgãos internacionais tal como a UNICEF (2014), estes valores são inferiores a 10% da 

realidade existente. A causa desta invisibilidade para VIODRES e RISTUM (2008) apud 

WILLIAMS, (2002) é que “a violência sexual é o delito menos denunciado na sociedade 

brasileira por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu; sentimento 

de culpa, vergonha e estigma..., medo do agressor”. Segundo Relatório Executivo da 

UNICEF (2004), muitos países consideram que a violência, seja de qualquer natureza, 

prejudica o desenvolvimento das crianças, porém quando perguntado sobre a violência 

sexual, muitos só a consideram “violência” se houver cópula, sendo “normal” ter intimidades 

com crianças. 
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A partir da população feminina e masculina de menores de 18 anos distribuída nas 

regiões de saúde sergipanas associada ao número de notificações foram calculadas as 

taxas de incidências. Conforme pode ser observado no Gráfico 1 as taxas referentes ao 

sexo feminino são evidentemente superiores às do sexo masculino. Especificamente, 

considerando as regiões, observa-se que a taxa da região de Propriá (16 municípios), que é 

a região com menor quantitativo populacional feminino para este grupo etário, apresentou 

taxa superior às demais regiões de saúde (9,41/10 mil hab.), inclusive superior à taxa do 

Estado (7,53 /10 mil hab.). Fazendo o contraponto tem-se, a Região de Estância (10 

municípios), terceira maior em população infanto-juvenil feminina, apresentando a menor 

taxa de incidência de violência sexual (3,89/10 mil hab.).  

Para as crianças e adolescentes do sexo masculino, ainda no Gráfico 1, as regiões 

de saúde de Itabaiana (14 municípios), Nossa Senhora do Socorro (12 municípios) e Lagarto 

(6 municípios), apresentaram em ordem decrescente taxas de incidência superiores à da 

região de Aracaju, que sendo composta por 08 municípios e possuindo a maior população, 

apresentou uma taxa de 1,99/10 mil hab. 

Gráfico 1. Taxa de incidência de violência sexual em menores de 18 anos, por região de 
saúde. Sergipe, 2012*. 

 

 

 

Analisar os dados por grupo etário e por região de saúde revelou que diferentemente 

da ênfase a nível mundial que é dada as ocorrências entre as adolescentes, nas regiões 

sergipanas de saúde será preciso coletivamente pensar estratégias para todos, mas 

principalmente para as crianças que independente do sexo são as principais vítimas desta 

9,09

6,84

3,89
5,49

5,83

7,70

9,41

7,53

1,99
2,65

0,31

2,16
3,18

1,06
1,18

1,88

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Taxa  Fem até 18 anos

Taxa Mas até 18 anos

FONTE: NEST/SES-SINAN. Em 25/05/2016. 

 IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o TCU, estratificadas por idade e sexo pelo MS/SGEP/Datasus. Ano 2012. 

*Por ter disponível a população por faixa etária, sexo e municípios sergipanos. 
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forma de agressão tão perniciosa ao desenvolvimento deste futuro adulto nos seus diversos 

aspectos (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Número de notificações de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, por região de saúde e sexo. Sergipe, 2009-2015. 

 

                  FONTE: NEST/SES-SINAN. EM 25/05/2016 

O estabelecimento do vínculo de parentesco do “possível agressor” requer o 

esclarecimento de que o setor saúde realiza notificação de suspeita e/ou confirmação clínica 

de casos de violência sexual e, também, que esta variável é referida pela vítima, cabendo 

aos equipamentos de proteção, tais como o Conselho Tutelar e Segurança pública o papel 

investigativo de definição/confirmação do agressor.  

Para trabalhar esta variável, utilizou-se as informações de 2015 a nível estadual. 

Sendo necessário um resgate analítico deste ano conforme observa-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Consolidado em nº absoluto das notificações de violência sexual contra 
crianças e adolescentes. Sergipe, 2015. 

Tt. 
Notificações 

2015 

Tt. 
Notificações 

V. Sexual 
cças/adol 

Tt. Crianças     
160 

Tt. 
Adolescentes        

64 

Tt. 
 Por Sexo 

1022 234* M 27 M 06 M 33  
 

F 133 F 58* F 201*  
 

                  FONTE: NEST/SES- SINAN. Em 25/05/2016. 

     * Há uma perda de 10 notificações para o sexo feminino entre as adolescentes, em virtude destes casos serem de residência de outro   

Estado ou subregistro. 
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Há um consenso na literatura referenciada neste estudo quanto a diferente 

classificação entre possíveis agressores, para os sexos masculino e feminino, das crianças 

e dos adolescentes em situação de violência sexual. No entanto, são pessoas com relação 

de convívio e confiança, independente de ser um ou mais possíveis agressores envolvidos. 

O fato de existir a possibilidade de múltiplos possíveis agressores para um ato de 

violência permite a seleção de mais de um item para esta variável na ficha de notificação, e, 

portanto não será identificado semelhanças entre os valores que serão discutidos com os 

apresentados na tabela anterior (Tabela 3).  

Em Sergipe, analisando primeiro as crianças, por sexo (Figura 2), observa-se que 

nas do sexo feminino houve predomínio de possíveis agressores amigos/conhecidos (43) 

que são apresentados às crianças por seus responsáveis; em 2º lugar surge, o pai e 

padrasto que juntos somam 41 ocorrências e, em terceiro lugar, com 17 registros, estão os 

desconhecidos. Nos meninos, no ranking de possíveis agressores, quem lidera são as 

principais referências afetivas masculinas: o padrasto (3) e o pai (2), demonstrando o quão 

importante é o papel da rede para a identificação destes casos.  

 

Figura 2. Distribuição em número absoluto da relação de vínculo do possível 
agressor de violência sexual contra crianças, por sexo. Sergipe, 2015. 

 

                  FONTE: NEST/SES-SINAN. EM 25/05/2016 

 

Quanto às/os adolescentes, na Figura 3, devido o início da prática sexual cada vez 

mais cedo e a liberdade de expressão da orientação sexual e identidade de gênero 

garantidas em lei, observa-se a inserção de novos atores como possíveis agressores. Para 

“as” adolescentes, constata-se o predomínio dos desconhecidos (18), seguido dos 

amigos/conhecidos (16) como principais agressores, assim como o surgimento de outros 
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possíveis agressores, tais como cônjuges, ex-namorados e pai. Para “os” adolescentes, 

considerando que foram apenas 06 casos, em 2015, registrados contra os meninos 

adolescentes, a caracterização, quanto ao possível agressor, estatisticamente não possui 

grande valor, uma vez que a amostra é sem expressão.  

 

Figura 3. Distribuição em nº absoluto do grau de vínculo do possível agressor de 
violência sexual contra adolescentes, por sexo. Sergipe, 2015. 

 
 

 

4. O DESAFIO DA INTERSETORIALIDADE 

 

  Para a UNICEF (2014) “Apesar de ser frequentemente encarada como um problema 

individual, a violência contra as crianças é, de fato, um problema social, potenciado por 

desigualdades econômicas e sociais e níveis de educação baixos. É alimentada por normas 

sociais que toleram a violência como uma forma aceitável de resolver conflitos, que 

sancionam o domínio dos adultos sobre as crianças e a discriminação”. VIODRES e 

RISTUM (2008) completam dizendo que “O enfrentamento da violência exige a efetiva 

integração de diferentes setores como saúde, segurança, justiça e educação, bem como o 

envolvimento da sociedade civil organizada”.  

  

Em Sergipe as Secretarias de Estado e Municipais que compõem a rede de 

enfrentamento, a partir da sensibilização de alguns gestores e técnicos sobre a causa, 

desenvolveram ações para o fortalecimento da intersetorialidade e pensamento coletivo para 

planejamento de ações de intervenção neste campo. Porém, esta ainda é bastante frágil, 
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como pode ser observado no Gráfico 3, os números de notificações de violência sexual 

contra crianças e adolescentes atendidas estarem desiguais para o setor saúde e o setor de 

atendimento especializado da assistência social  – CREAS, com base no Relatório Mensal 

de Atendimento - RMA, para o ano de 2015, uma vez que independente da porta de acesso 

à rede de enfrentamento a criança ou adolescente deveriam, conforme orientação 

ministerial, independente do tempo decorrido da agressão sexual e tipo de abuso, ser 

encaminhados ao SAVVS para realização do protocolo de assistência e prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis e acompanhamento clínico e psicológico 

individualizado. 

 

Gráfico 3. Comparação entre o Nº de notificações de violência sexual nos Equipamentos 
de Saúde e de Assistência Social Especializada. Sergipe, 2015. 

 
 

 

Compreendendo que a atribuição de um órgão/setor é complementar ao do outro e 

que juntos é que haverá a garantia da integralidade do cuidado para as crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual no Estado, nestes quase 11 anos de trajetória de 

enfrentamento, Sergipe avançou, e alguns avanços/desafios podem ser citados, como: 

existência de Delegacias de Atendimento de Grupos Vulneráveis - DAGV distribuídas por 

Regionais de Atendimento, porém as demais delegacias precisam que seus profissionais 

sejam sensibilizados, uma vez que não existe DAGVs por município; O SAVVS encontra-se 

com seus profissionais qualificados para a implantação da garantia da cadeia de custódia 

que minimizará a revitimização, no entanto existem pactuações entre a Fundação Hospitalar 

de Saúde e Secretaria Estadual de Segurança Pública que precisam ser firmadas quanto ao 

fluxo de coleta e armazenamento do material coletado, bem como sobre a adequação da 
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estrutura física do SAVVS para implementação do serviço; Os Centros de Referencias de 

Especialidades de Assistência Social - CREAS já existem em 70 municípios sergipanos e 

são num total de 74, mas falta o fortalecimento das suas ações associadas à Atenção 

Básica de Saúde dos municípios (Estratégia de Saúde da Família -ESF, Centro de Apoio 

Psicossociais – CAPS, Núcleos de Apoio a Família – NASF); A notificação da violência, para 

o setor saúde, está implantada e as metas pactuadas através do Sistema de Pactuação - 

Sispacto em todo território, mesmo assim, por falta de compreensão por parte dos gestores 

e profissionais da saúde, dos três níveis de atendimento, ainda ocorre muita sub notificação; 

O Programa Saúde na Escola – PSE existe nos 75 municípios de Sergipe e está implantado 

em mais de 1.368 escolas municipais e estaduais com eixo e ações especificas direcionadas 

para o enfrentamento da violência, mas por falta de qualificação/sensibilização é pouco 

trabalhado.  

Contudo, dentre todos os desafios para superação deste contexto está a mudança de 

comportamento do indivíduo, que influenciará diretamente na conduta do profissional. Haja 

vista que a invisibilização cultural é o principal problema para redução deste contexto de 

violência contra crianças e adolescentes. Enquanto cidadãos responsáveis 

constitucionalmente pela segurança e proteção de todas as pessoas com menos de 18 

anos, é preciso fazer uso das ferramentas disponíveis, tal qual o disque denúncia - 100, que 

é nacional e que está diretamente conectado à delegacia, ministério público e conselho 

tutelar mais próximo da criança/adolescente em situação de violência. 

  Espera-se ter contribuído para o esclarecimento do contexto da violência sexual 

contra as crianças e adolescentes no Estado de Sergipe, ratificando que a gravidade destas 

informações não se esgota nestes números disponibilizados. Muito pelo contrário, eles 

apenas representam um disparador para várias reflexões, que necessitam de “nós” 

operadores das políticas públicas quer sejamos gestores ou técnicos, para planejarmos 

estratégias de intervenções que visem resguardar a integridade das crianças e adolescentes 

no Estado de Sergipe.  
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