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ESTRUTURA ORGÂNICA DA PF



ABUSO SEXUAL INFANTOJUVENIL
e 

CRIMES DE ÓDIO



CRIMES COMETIDOS NA INTERNET



ESTUPRO VIRTUAL

Estupro “virtual”

grooming/aliciamento e sextorsion



CYBERBULLYING

 Modalidade virtual do bullying: insultos, humilhações, exposição

vexatória, perseguição e outras violências psicológicas, por meio

de ambientes virtuais (motivos diversos);

 Exemplos: exposição de fotografias ou montagens

constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à

aparência física etc;

 Efeito multiplicador e de grandes proporções quando acontece na

web  NÃO é brincadeira de criança!



IMPACTOS
(CURTO E LONGO PRAZ0)

 físicos
 emocionais
 sociais

 Comportamentos regressivos (enurese,
encoprese, birras, choros);

 Baixa autoestima, ansiedade, depressão,
isolamento, bipolaridade, déficit de atenção e
problemas de memória;

 Alterações no desenvolvimento cognitivo, na
linguagem, na memória e no rendimento escolar;

 Comportamentos autodestrutivo e/ou agressivos
(suicídio e automutilação);

 Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT);

 Abuso de substâncias;



ONDE ACONTECE?

Internet 

• Aplicativos de mensageria

• Redes sociais

• Jogos on line



PREVENÇÃO

• O que seu filho faz na Internet? (Diálogo! Confiança!)

• Verificar histórico de navegação para saber as páginas

visitadas (app de controle parental);

• Verificar lista de amigos nas redes sociais e programas

de bate papo para ver se não adicionou pessoas

desconhecidas;

• Explique os riscos que existem no mundo virtual e como

usar a internet de forma segura*;



• Não expor dados pessoais na Internet;

• Não expor fotos com pouca roupa, piscina, banho,
saia, vestido ;

• Não deve enviar fotos, vídeos, nem ativar a webcam;

• perfis fakes : cuidado;

- Não publicar fotos de uniforme, fazer check in em

locais recorrentes, placa de carro, frente do prédio,

academias etc ;

- Utilizar controles de privacidade das redes sociais.



OBRIGADA!

rafaella.rvlp@pf.gov.br

(61) 3521-7426


