DEFININDO VIOLÊNCIA SEXUAL
A violência sexual é definida como atividade sexual
entre duas ou mais pessoas, na qual uma das pessoas é
envolvida contra sua vontade. Violência sexual inclui
toque, aperto, sexo oral, sexo anal, penetração com objeto
e relação sexual por uso de força, ameaça física ou abuso
de autoridade quando a vítima não quer ou não consente.
A violência sexual pode ou não involver agressão física, e
inclui estupro incapacitado ou facilitado por drogas e
álcool. Durante a violência sexual, os perpetradores
geralmente exercem poder ou controle. Coerção é uma
ferramenta usada no ataque sexual que pode ser tão
devastadora quanto a ameaça física.

DEFININDO ESTUPRO
Estupro
A Lei Federal não usa o termo “estupro" explicitamente,
mas é um nome comumente usado e o significado deve
ser compreendido. Abuso Sexual Agravado (ou estupro) é
definido como: 1) Abuso Sexual Agravado por força ou
ameaça de uso de força; e 2) Abuso Sexual Agravado de
outras maneiras. Na Carolina do Sul, o termo Conduta
Sexual Criminal é usado para descrever esse crime.

Estupro por um Conhecido
Estupro praticado por alguém que não é um estranho,
um conhecido da vítima. Pode ser alguém parte de um
relacionamento íntimo, um conhecido casual ou alguém
que a vítima conhece.

Estupro Facilitado por Droga ou Álcool
Atos sexuais não desejados envolvendo penetração
oral, anal ou vaginal, com a percepção da vítima que o
perpetrador deliberadamente lhe deu drogas sem sua
permissão ou tentou embebedá-la. A vítima pode ter
desmaiado ou permaneceu acordada, mas estava muito
bêbada para saber o que estava fazendo ou controlar seu
comportamento.

Estupro Incapacitado
Estupro incapacitado envolve ato sexual não desejado
envolvendo penetração oral, anal ou vaginal quando
droga ou álcool foi usado de forma exclusivamente
voluntária da parte da vítima. Então a vítima desmaiou
ou estava acordada, mas sem capacidade de saber o que
estava fazendo ou controlar seu comportamento.

Algumas Preocupações
Comuns e Reações das
Vítimas de Estupro
Preocupações - Obstáculos para a Denúncia
-Serem culpadas por outros
-Familiares ou outros saberem do ataque
-Gravidez
-Contrair DSTs ou HIV
-Ser implicada por ter usado substâncias
proibidas
Somente uma em cada cinco vítimas de
estupro fazem a denúncia à polícia. É
importante saber que na Carolina do Sul
uma vítima de estupro pode obter um
exame médico confidencial GRATUITO,
feito por uma enfermeira especializada em
violência sexual (SANE) e pode esperar até
um ano para fazer a denúncia “anônima”.
As autoridades policiais não são chamadas
e a vítima pode levar um ano pra decidir se
vai querer denunciar o crime oficialmente.
O exame dever ocorrer até 120 horas (5
dias) após o ataque.

Reações Iniciais Normais das
Vítimas de Estupro
-Chocada, surpresa, aterrorizada
-Choro
-Sentir-se paralisada
-Raiva intensa
-Sentimento de incredulidade
-Altos níveis de ansiedade física (respiração
e batimento cardíaco acelerados)
-Sentimento de ansiedade (sentir-se indefesa)

Se Você, ou Alguém que
Você Conhece for Atacada
Se você ou alguém que você conhece for
vítima de ataque sexual, pode haver
necessidades imediatas e preocupações
que devem ser logo resolvidas. Abaixo há
algumas medidas práticas que devem ser
tomadas:
-Você/ela está num local seguro?
-Você/ela está sentido dor ou tem
machucados?
-Você/ela quer falar sobre o acontecido?
-Você/ela sabe onde e como obter
cuidados médicos?
-Você/ela sabe como contactar a linha
24/7 da PAR (Pessoas Contra Estupro)?
-Você/ela precisa de assistência para navegar
o sistema policial ou outros sistemas?

Serviços na Crise
LINHA DE CRISE 24HS:
Defensores treinados estão disponíveis
24hs por dia para proporcionar apoio
em tempo de crise.
Ligue 843.745.0144 para falar com um
defensor de vítimas treinado.

Nosso serviço Hotline é fornecido por Call
Experts, um centro completo contratado
24x7 para todas as comunicações por
telefone e e-mail. www.CallExperts.com

Apoie os Serviços da PAR
Os serviços da PAR são proporcionados
gratuitamente para todas as vítimas adultas de
violência sexual. A PAR agradece contribuições
financeiras que são usadas no treinamento dos
serviços para os adultos em necessidade deles.
Nós somos uma organização 501(c)(3). Por
favor considere enviar uma doação para:

pessoas contra estupro
pessoas contra estupro
Comprometidos em ajudar. Comprometidos em aliviar.

People Against Rape,
Post Office Box 1723
Charleston, SC 29402

Fatos sobre Violência Sexual
Violência sexual é um crime perverso que afeta
muitas mulheres, homens e crianças anualmente.
Na verdade, nos Estados Unidos, alguém é
estuprado a cada dois minutos (USDOJ,
pesquisa nacional de crimes com vítimas,
2006-2010). Aqui há alguns fatos sobre
violência sexual:
-18% das mulheres foram estupradas em algum
ponto de suas vidas
-Nove em cada dez vítimas de estupro são mulheres
-Apenas 16% dos estupros são denunciados à polícia
-Dois terços de todos os ataques são feitos por
alguém que a vítima conhece
-Uma em cada quatro estudantes universitárias
são vítimas de tentativa de estupro, ou estupro
mesmo, pelo menos uma vez durante os quatro
anos de estudo.
-Estupro também acontece com crianças: uma
em cada quatro garotas, e um em cada seis
garotos foram violados sexualmente antes de
completar 18 anos.

Obrigado por seu apoio!

Post Office Box 1723
Charleston, SC 29402
843-745-0144

Curta a PAR no Facebook:
/PeopleAgainstRapeLRCC

O Quê Você Deve
Saber Sobre a
Violência Sexual

843.745.0144
peopleagainstrape.org
PAR é uma organização sem fins lucrativos que tem
proporcionado serviços para adultos sobreviventes de
violência sexual na região dos três condados desde 1974.

