






De olho em Guaratiba

Grá�co 1  - Principais Preocupações 
Problemas que mais afetam os adolescentes e jovens de  Guaratiba

Grá�co 2 - Causas dos Problemas
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Brigas e Bullyng

174 adolescentes responderam ao questionário+

Ausência dos pais na vida dos �lhos

Grá�co 3 - Causa dos Problemas

Dependência Química

5%

7%

3%

2% Evasão escolar

Problemas psicológicos 
(ansiedade, depressão, insônia, 
medo, traumas, baixa autoestima, 
auto mutilação)83%

Di�culdade de interagir

Atendimento e 
estrutura precárias

Violência doméstica 

16%16%

Ao fácil acesso ao 
álcool e drogas 

13%

Brigas e Bullyng na 
escola doméstica 

16%

Violência sexual

16%13% 12%

As preocupação se relacionam à:

As causas

o pouco diálogo com 
na família

12% venda de álcool e drogas

Apontam a banalização da 
violência doméstica como a
principal causa dos problemas

As consequencias

46%
apontam os problemas psicológicos 
como  principal consequencia dos 
problemas

Dados Importantes+
Guaratiba é o 3ª bairro com mais noti�cações de violências contra crianças e 
adolescentes no Município do Rio de Janeiro. E os bairros do entorno, Campo Grande e
Santa Cruz, ocupam o 1º e 2º lugar, respectivamente
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Tipos de violências
registrados

foram cometidos por
parentes ou afetos

casos de violência
institucional

Instituto de Segurança Pública (ISP)

82% 7

209
casos registrados de violência 
a crianças e adolescentes

66%
desses casos ocorrem no 
espaço familiar

72%
das vítimas são do sexo feminino

69%                                das vítimas 
possuem idade entre 12 e 17anos

2018

(2018)

CREAS - João Manoel

491 noti�cações de violências contra 
crianças e adolescentes no bairro de Guaratiba

74% das violências foram praticadas 
contras adolescentes

47% estão relacionadas a violência estrutural
*A violência associa-se a condição de vida, e quando relacionadas a crianças e 
adolescentes, interferem signi�cativamente no seu desenvolvimento e podem 
produzir outras formas de violências

CRAS 

(2018)

(2018)

11 noti�cações de casos de violência
Violencia

Conselho
Tutelar24 encaminhamentos para o Conselho

            Tutelar

19 encaminhamentos para o CREAS  
          João Manoel

CREAS

*Não foi possível coletar dados do Conselho Tutelar e Ministério Público

56 adolescentes participaram dos grupos focais




