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RESUMO:  

O abuso sexual infanto-juvenil contra crianças e adolescentes é considerado um 
problema de saúde pública e um fator que provoca diversos problemas na vida 
pessoal, familiar e social da vítima. A dinâmica envolvida é complexa e envolve 
aspectos psicológicos, sociais, legais e o trauma deixa sequelas emocionais que 
podem durar por muito tempo. Neste artigo, foram abordados os aspectos que 
envolvem o abuso/violência sexual, os problemas que podem acarretar na vítima 
e o tratamento. Diante desta problemática, este artigo teve como objetivo realizar 
uma revisão narrativa sobre o impacto do abuso/violência sexual contra as 
crianças e adolescentes. A metodologia utilizada na pesquisa foi através de 
revisão narrativa na base de dados SciELO, PEPSIC, revistas científicas e livros. 
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INTRODUÇÃO 

O abuso sexual contra crianças e adolescentes tem sido considerado um 

grave problema de saúde pública devido aos altos índices de incidência e às 

sérias consequências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da 

vítima e de sua família (HABIGZANG, 2005). A violência sexual, segundo 

Florentino (2015), caracteriza-se por atos praticados com finalidade sexual que, 

por serem lesivos ao corpo e a mente do sujeito violado (crianças e adolescen-

tes), desrespeitando os direitos e as garantias individuais como liberdade, 

respeito e dignidade previstos na Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990, Artigos 7º, 15, 16, 17 e 19). 
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Além de um grave problema de saúde pública, o abuso/violência sexual 

constitui um crime violento, reconhecido como desafio social e gera diversos 

problemas envolvendo consequências físicas, emocionais, podendo 

desenvolver transtornos (como estresse pós-traumático) e diversos 

comprometimentos da esfera psicossocial, comportamental e cognitiva, sem 

falar nos preconceitos, segundo Oliveira (2014). 

A real prevalência do abuso/violência sexual é desconhecida, uma vez 

que muitas crianças, adolescentes e família não revelam ou denunciam o abuso, 

e quando revelam, já é na fase adulta. Pfeiffer (2005) revela que em 2002, 1.400 

crianças foram vítimas de violência; das 1400, 872 foram vítimas de violência 

sexual, totalizando 62% do total; em 2003 ocorreram 1.763 registros de violência, 

sendo 1.166 (66%) vítimas de violência sexual; em 2004, 525 registros de 

violência, sendo 333 de cunho sexual (63% do total). 

O abuso/violência sexual pode ser cometido de maneira variada, podendo 

acontecer desde uma carícia íntima, com manipulação da genitália, como a 

mama, exploração sexual, pornografia, voyeurismo, exibicionismo, até 

penetração vaginal, anal ou oral. A violência pode ou não estar presente e pode 

ter grau variável. Pode ocorrer dentro da família, sendo mais comum perpetuado 

pelo padrasto ou pai da criança/enteada, segundo Padilha (2004). 

Stoltenborgh (2011) aponta o abuso/violência sexual como um problema 

que atinge vários países; a denúncia do abuso relatada de 1 em cada 8 vítimas 

no mundo. Fontes (2017) informa que no Brasil, a violência sexual contra 

crianças e adolescentes ocupa segundo maior tipo de violência, perdendo 

somente para a violência física.  

Habigzang (2006) aponta que uma das razões para que a Terapia 

Cognitivo-Comportamental – TCC – seja potencialmente benéfica em casos de 

abuso/violência sexual é o fato de incorporar estratégias que tem como alvo 

sintomas específicos, principalmente de Transtorno do Estresse Pós-Traumático 

– TEPT; e também trabalhando ansiedade, esquiva, sintomas de depressão e 

problemas comportamentais. 

Existem também redes de apoio (como o Programa Sentinela e Programa 

de Apoio a Meninos e Meninas – PROAME), como listam Habigzang et al. (2006) 

de atenção à rede social da criança e do adolescente os Conselhos de Direito, 
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Conselhos Tutelares, Promotoria e Juizado da Infância e Adolescência, e 

instituições como escolas, postos de saúde, hospitais e abrigos. Uma rede de 

apoio social é um conjunto de pessoas e sistemas onde a criança entende que 

tem início no momento da denúncia, com o acolhimento. Isso é importante pois, 

uma vez que a rede for formada por profissionais não-capacitados, há o risco de 

revitimização. Habigzang (2006) também aponta que ações profissionais e legais 

devem se complementar na busca de um atendimento eficaz.  

O abuso sexual constitui uma experiência traumática, resultando em 

prejuízos que podem se prolongar até a vida adulta, representando um fator de 

risco para o desencadeamento de diversas patologias e alterações de diversas 

ordens (psicológicas e funcionais) como depressão, pensamentos e 

comportamento suicida, ansiedade, estresse pós-traumático, entre outros, 

segundo Lira et al (2017). 

 

O ABUSO/VIOLÊNCIA SEXUAL 

Somente após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

em 1990 e do início das campanhas contra o abuso sexual foi que a questão do 

abuso e da violência sexual ganharam maior visibilidade do Brasil, aponta Sell 

(2015). Vale ressaltar que no país ainda existe um grande vácuo em pesquisas 

no tema e poucas denúncias são feitas. 

 Os danos sofridos pelas vítimas de abuso e/ou violência sexual variam 

desde Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) a lesões, gravidez 

indesejada, desconfiança, dificuldade de se expressar, auto estima prejudicada, 

isolamento, comportamento agressivo e/ou defensivo, retraimento, entre outros. 

Esse crime é reconhecido como uma violação dos direitos humanos e direitos 

sexuais, impedindo crianças e adolescentes de terem uma sexualidade 

compatível com seu estágio de desenvolvimento, livre de coerção, bem como 

acesso à informação e aos meios de tomada de decisão (DESLANDES et al, 

2016). 

A incidência do abuso/violência sexual em crianças e adolescentes em 

vítimas meninas é maior do que para meninos, e muitas vezes o abusador usa 

da autoridade para exercer controle sobre as vítimas (DESLANDES, 2016; LIRA, 

2017). Os autores ainda apontam que no Brasil, entre 2011 e 2012, há registro 
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de 112.394 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, pelo 

disque-denúncia, Disque 100. 

Foi observado em um estudo trienal (FONTES, 2017) realizado no Brasil 

com alunos do 9º ano do ensino fundamental (escolas públicas e privadas) 

que jovens violentados têm mais chances de já terem utilizados álcool e drogas 

ilícitas e de terem amigos que já fizeram o mesmo (utilizando dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE). A dependência de álcool e drogas 

precoce é frequentes por entre as vítimas de violência sexual, problema este que 

pode perdurar por um longo tempo. Também há maior índice de evasão escolar 

por terem maior dificuldade no aprendizado, sendo mais dependentes de 

programas sociais. Tudo isso resulta numa maior dificuldade de adaptação no 

ambiente profissional e escolar/universitário.  

 

CONSEQUÊNCIAS DO ABUSO/VIOLÊNCIA SEXUAL 

O abuso sexual prolongado pode prejudicar seriamente o 

desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental da criança ou 

adolescente, particularmente no casos intrafamiliares (Azevedo et al, 1997). 

Macdonald (2012) e Arellano (2014) apontam que as principais variáveis 

impactadas por esta forma de tratamento parecem ser o transtorno do estresse 

pós-traumático e a sensação de ansiedade. Além disso, há evidências de que o 

tratamento também pode amenizar os sintomas de depressão, problemas 

comportamentais, sexuais e sentimento de vergonha.  

Além disso, Friedrich (1998) 

 
afirma que indivíduos abusados sexualmente podem 
apresentar sintomas de natureza interna, tais como, 
ansiedade, depressão, queixas somáticas, inibição e 
sintomas de stress pós-traumático (hiperexcitação 
fisiológica, medos e evitação, reexperiência) ou externa, 
como agressão, delinqüência, envolvimento em 
prostituição, em níveis aumentados de atividade, além de 
problemas de comportamento sexual. 
 

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

estão mais expostas a esse tipo de violência, e suas famílias têm maiores 

dificuldade de superação desse trauma. Observa-se que a pobreza não é causa 

determinante desse tipo de violência, mas outros fatores como desemprego, 
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baixa escolaridade, presença de álcool ou substâncias psicoativas e histórico de 

violência na infância e doença mental também representam grande causas do 

abuso sexual/violência sexual infanto-juvenil, como aponta Cunha et al (2008). 

 

TRATAMENTO E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é um termo genérico que 

abrange mais de 20 abordagens de psicoterapias derivadas do modelo cognitivo 

e cognitivo-comportamental (KNAPP, 2004). Ela tem encontrado evidências de 

eficácia e efetividade para o tratamento de diversos transtornos mentais 

(CORDIOLI; KNAPP, 2008) e caracteriza-se como uma psicoterapia breve, com 

o foco no presente, estruturada, direcionada para resolver problemas atuais e 

modificar os comportamentos e pensamentos disfuncionais (BECK, 1997).  

A TCC tem demonstrado sua eficácia e efetividade no tratamento de 

sintomas de TEPT, sugere Passarela (2009); a autora também aponta que 

técnicas como exposição gradual é uma boa maneira para evocar memórias a 

respeito do trauma, para assim, serem reestruturados por meio da 

psicoeducação, enfrentamento (copying) e a própria reestruturação cognitiva, 

reduzindo, dessa maneira, os sintomas de TEPT e relacionados à ansiedade.  

Passarela (2009) aponta que as respostas ao tratamento estão 

relacionadas ao tipo, frequência e intensidade do abuso/violência, faixa etária, 

grau de relação/proximidade com o abusador/agressor e a forma como o trauma 

é percebido (quando é percebido). A autora ainda traz que a presença dos pais 

no tratamento tem mostrado um efeito positivo no prognostico do TEPT e de 

outras consequências do abuso. 

Diferentes estratégias são elaboradas por diferentes autores. Nyman 

(1998) apresenta quatro áreas de tratamento para vítimas de abuso sexual: 

descrever o abuso; expressar em palavras ou ações sentimento de culpa, 

vergonha, decepção, tristeza, entre outros; dizer que necessita de ajuda, 

identificar sentimentos de desejo e não desejo; e aceitar, uma vez que as 

experiências negativas não serão completamente esquecidas. Verduyn e Calam 

(1999) afirmam que o tratamento de sequelas deixadas pelo trauma envolve 

intervenções para aumentar as habilidades e competências e por outro lado, 

intervenções para desafiar as cognições distorcidas. Wolfe (1998) sugere técnica 
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de exposição para diminuir a hiperexcitação (ansiedade); técnicas de exposição 

gradual para diminuir medos e evitação; falar sobre o trauma para trabalhar a 

reexperiência; os problemas de sexualidade podem ser trabalhados com a 

inclusão dos pais, promovendo educação sexual para a família, treino de pais, 

desmistificar comportamento sexual inadequado e aprimorando o 

monitoramento (restrição de risco). 

Habigzang (2006) aponta técnicas para trabalhar ansiedade e esquiva, 

com exposição gradual e dessensibilização sistemática, inoculação de estresse, 

treino de relaxamento e interrupção e substituição de pensamentos 

perturbadores por outros que recuperem controle emocional; sintomas de 

depressão são trabalhados com treino de habilidades de copying e 

reestruturação de cognições distorcidas; problemas comportamentais são 

trabalhados com técnicas de modificação de comportamento. Além disso, 

segundo a autora, a TCC trabalha na prevenção de futuras revitimizações. 

Habigzang (2009) acompanhou 40 crianças e adolescentes abusados; os 

resultados apontam para uma queda significativa nos sintomas de ansiedade, 

depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Florentino (2015) aponta o 

transtorno do estresse pós-traumático ligado a experiências traumáticas, 

trazendo consequências que afetam a saúde física e mental. 

Padilha (2004) aponta algumas questões dentro de sua revisão de 

literatura: que as vítimas de maus-tratos na infância/adolescência podem se 

tornar multiplicadores de maus-tratos; que a revelação do abuso, num ambiente 

seguro, pode diminuir seus sintomas e sequelas decorrentes do trauma; que é 

importante um ouvinte não-crítico e empático, numa relação não-punitiva, para 

que a informação venha a público de um modo não-prejudicial; que a revelação 

feita pro aproximações sucessivas permite a prevenção da esquiva e diminuição 

da ansiedade; que a livre expressão de sentimentos facilita a 

modificação/promoção da autoimagem negativa do abuso; e que a compreensão 

do papel de vítima permite o desenvolvimento de habilidades de autoproteção 

para prevenção de revitimização. 
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MÉTODO  

A presente pesquisa foi feita uma revisão narrativa com o intuito de 

analisar os descritores de abuso sexual, violência sexual, terapia cognitivo-

comportamental (TCC) criança e adolescente. Esse modo de pesquisa tem como 

objetivo a forma de entender a experiência em um processo de colaboração 

entre pesquisador e pesquisado. O método de pesquisa foi realizado através de 

buscas nas bases de dados eletronicos SciELO, PePSIC e PubMed. Foram 

incluídos para fins de análise nessa revisão publicações do período 1997 a 2017. 

Foram encontrados cerca de 60 artigos, e foram utilizados aproximadamente 

entre 15 a 25 artigos com o intuito de entender todo o processo do abuso, 

abusador e vítima.. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É fato que o trauma decorrente do abuso/violência sexual contra crianças 

e adolescente causam um grande impacto negativo no desenvolvimento da 

vítima, assim como nas áreas comportamentais, cognitivas e social. No geral, 

algumas regiões têm sistemas e redes de apoio direcionadas para acolhimento 

e tratamento das vítimas e de suas famílias, mas ainda não é suficiente para dar 

conta da grande demanda nessa área. 

É necessário um olhar cauteloso, cuidadoso e uma escuta atenciosa para 

toda fala que possa ter relação com abuso/violência sexual contra criança ou 

adolescente. Nota-se que as relações da violência/abuso sexual no Brasil estão 

relacionadas a diversos fatores, como por exemplo, o nível socioeconômico. 

Deve-se levar em consideração que o relato do abuso/violência sexual é 

uma situação extremamente dolorosa para a vítima, uma vez que quando relata, 

toda a situação do trauma e o que aconteceu com a vítima passe pela cabeça.  

Há necessidade de atenção multidisciplinar continuada e especializada da 

saúde mental e física da vítima e sua família (que é considerada rede de apoio). 

A qualidade desse apoio resultará no reestabelecimento da autoestima e da 

confiança nas pessoas e sua capacidade de reestabelecer em seu meio social, 

para tentar levar uma vida digna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se que o abuso e a violência sexual infanto-juvenil no Brasil está 

relacionado a diversos fatores preocupantes do ponto de vista socioeconômico 

(como o envolvimento com drogas, trabalho precoce, etc.), acarretando em 

impactos de grande magnitude sobre indicadores de saúde mental das vítimas. 

Embora alguns Estados possuam uma rede de saúde complexa e com 

realidades distintas, o quantitativo de unidades de saúde que atendem às 

demandas clínicas e psicossociais das situações de abuso/violência sexual de 

crianças e adolescentes é bastante insuficiente. 

Não é possível, ainda, generalizar ou delimitar perfeitamente os efeitos do 

abuso sexual, uma vez que a gravidade e a extensão das consequências 

dependem de particularidades da experiência de cada vítima. Sendo assim, é 

importante pensar o assunto sob a ótica da singularidade de cada indivíduo – 

criança ou adolescente – para não generalizar. Cada criança ou adolescente que 

sofre abuso ou violência sexual é um potencial vítima de uma ou mais 

consequências descritas anteriormente. Por isso, é importante que o psicólogo 

que venha a deparar-se com tais casos, tenha a sensibilidade necessária e 

esteja capacitado para enfrentar essa situação extremamente complexa e 

desafiadora. 

A experiência do abuso e da violência sexual marca a vida das vítimas de 

forma singular, afetando em sérios prejuízos emocionais, levando a sofrimentos 

intensos. Observa-se que não se pode generalizar ou delimitar os danos do 

abuso e da violência sexual por depender muito da particularidade de cada 

vítima. 

Novas pesquisas também precisam ser feitas para avaliar medidas já 

implementadas internamente visando expandir os horizontes para novos 

modelos de terapias, acompanhamento e prevenção. 
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