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RESUMO 

 

O abuso sexual é uma categoria de violência grave que atinge milhões de crianças 

causando transtorno físico e psicológico para o individuo abusado. O presente 

estudo traz apontamentos acerca do abuso sexual infantil dentro e fora do contexto 

familiar, a fim de promover conhecimento sobre os traumas que uma criança 

abusada possa vir a ter, bem como, a possibilidade de se ter um pré diagnostico a 

partir da observação da criança por uma profissional. Para facilitar a compreensão 

do tema foi feita uma pesquisa bibliográfica com caráter teórico viabilizada por uma 

revisão de literatura na área do conhecimento. Com base na literatura, pode-se 

verificar que crianças abusadas desenvolvem sérios problemas e que um maior 

conhecimento sobre essa problemática torna-se mais fácil um diagnostico do 

ocorrido, evitando muitas vezes que se prolongue o abuso, visto que praticado por 

período de tempo maior leva a sequelas mais profundas afetando diversos âmbitos, 

a exemplo do social, psicológica e afetiva. 
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ABSTRACT 

 

Sexual abuse is a category of severe violence that affects millions of children causing 

physical and psychological distress to the abused individual. The present study 



provides notes about child sexual abuse within and outside the family context, in 

order to promote knowledge about the traumas that an abused child may have, as 

well as the possibility of having a prediagnosis from the observation of the child by a 

professional. In order to facilitate the understanding of the subject, a bibliographical 

research with a theoretical character was made possible by a literature review in the 

area of knowledge. Based on the literature, it can be verified that abused children 

develop serious problems and that a greater knowledge about this problematic 

becomes easier a diagnosis of the occurrence, often avoiding that the abuse is 

prolonged, since practiced for a greater period of time leads to deeper sequelae 

affecting several scopes, such as social, psychological and affective. 
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INTRODUÇÃO 

 

A definição do abuso sexual não é algo certeiro por conta da complexidade, 

verifica-se que para alguns profissionais e órgãos públicos só se constitui abuso 

sexual se houver contato físico por completo, algo que felizmente tem mudado 

decorrido a maior abrangência desta área, neste sentido podemos compreender 

abuso sexual todo ato por finalidade sexual onde o agressor seja de maior formação 

psicossocial podendo ser heterossexual ou homossexual. (HABIGZANG; KOLLER, 

2011).  

O abuso sexual de crianças e adolescentes é um acontecimento que não se 

restringe a faixa etária de idade, classe social, cultura e sexo, tanto em homens 

como mulheres. (BÉRGAMO, 2015).  

A violência se da por meio de comportamentos de finalidade sexual, 

praticados em crianças e adolescentes, prejudicando o físico e mental do violado, 

ignorando seus direitos previstos na lei 8.069/90 – Estatuto da criança e do 

adolescente (BRASIL, 1990). 

As consequências negativas desta violência sobre a saúde são, sobretudo 

uma: “violação dos direitos humanos, não escolhendo cor, raça, credo, etnia, sexo e 

idade para acontecer”. Mesmo acontecendo em todos os âmbitos e em todas as 

idades, a criança e o adolescente são os mais afetados pelas consequências por 



estarem em pleno crescimento e desenvolvimento, estando assim com maior 

vulnerabilidade. (CUNHA; SILVA; GIOVANETTI, 2008).  

Pesquisadores concordam que o abuso infantil é um acontecimento favorável 

para o aparecimento de psicopatologias graves, em que prejudicam as três áreas do 

indivíduo: psicológica, afetiva e social. (BÉRGAMO, 2015 apud ROMARO; 

CAPITÃO, 2007) 

Falando em consequências do abuso infantil devemos observar algumas 

questões que as envolvem entre elas: “grau de penetração; acompanhamento de 

insultos ou violência psicológica; uso de força ou violência física, entre outras 

brutalidades”. (BÉRGAMO, 2015). 

Segundo Bérgamo (2015 apud FURNIS 1993) grau da consequência do 

abuso varia de acordo com algumas condições como a idade da criança, inicio da 

violência e o período que se prolongou, violência utilizada no ato do acontecimento, 

diferença de idade entre abusador e vitima e se há algum vinculo, ameaças quanto a 

descoberta do abuso entre outros.  

Portanto esse trabalho aborda vários contextos do abuso sexual infantil, 

frisando todas as consequências geradas nas crianças no meio físico, emocional e 

intelectual.  

 

OBJETIVO 

 

 Introduzir informação e aprendizado sobre o abuso sexual infantil que é tão 

pouco falado e que muitas vezes é recusado a ser enxergado como uma 

problemática séria que necessita de intervenções.  

 

MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com caráter teórico viabilizada por 

uma revisão de literatura na área do conhecimento, seguindo várias etapas como 

seleção de material preliminar, busca do material referenciado, realização de análise 

dos dados, leitura, fichamento do material encontrado; e finalmente, análise final das 

informações levantadas para a elaboração da presente pesquisa.  

Conceitos sobre abuso sexual infantil, tipos de abusos, e sobre danos 

causados por essa violência foram abordados no trabalho através de leituras de 



literaturas. A revisão bibliográfica é muito importante para definir o raciocínio da 

pesquisa que será desenvolvida dentro de uma fonte cientifica, é ela que 

proporciona o passo inicial do trabalho (WEBSTER; WATSON, 2002).  

 As fontes utilizadas neste trabalho foram encontradas por meio da biblioteca 

da Faculdade de Apucarana (acervo físico), biblioteca virtual da Faculdade de 

Apucarana (FAP), Google acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). Obteve-se uma leitura seletiva, onde 

foram selecionadas somente as literaturas mais relevantes para a abordagem do 

tema. 

 

RESULTADOS 

 

 Foi averiguado por meio da pesquisa bibliográfica que os traumas causados 

em um indivíduo violentado são de grande consideração para a qualidade de vida do 

mesmo, uma vez que a mesma é totalmente afetada por conta de todos os 

transtornos que lhe é causado. Deve-se a considerar que algumas dessas sequelas, 

por fatores como demora em diagnostico, violência por um longo período de tempo, 

repressão e outros agravantes, podem tornar essas sequelas irreversíveis fazendo 

com que o individuo leve-as pelo resto de suas vidas, para tanto, é de suma 

importância um diagnostico rápido e se tratadas de forma adequada por um 

profissional capacitado algumas dessas sequelas podem vir a ser reversíveis 

fazendo com que a vitima volte a ter uma vida sadia e sem sequelas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo realizado, sobre o aborto, compreende-se que discussões 

são necessárias, pois se trata de uma problemática que afeta diversos âmbitos. Um 

maior conhecimento sobre a problemática torna mais fácil um diagnóstico do 

ocorrido, evitando muitas vezes que se prolongue o abuso, visto que praticado por 

período de tempo maior leva a sequelas mais profundas afetando diversos âmbitos, 

a exemplo do social, psicológica e afetiva. 
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