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RESUMO 

CONCEIÇÃO, Marimeire Morais da. Violência sexual infantojuvenil: percepções de 

profissionais de saúde. 2020. 188 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem e Saúde) – 

Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020. 

 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública, que pode 

provocar danos físicos, emocionais, psicológicos e sociais irreversíveis às vítimas e seus 

familiares, refletindo em toda a sociedade. O atendimento hospitalar à essas vítimas e 

familiares causam diversos sentimentos aos profissionais de saúde, que podem influenciar 

na qualidade do atendimento prestado. Descrever as percepções de profissionais de saúde 

sobre a violência sexual infantojuvenil. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório 

realizado mediante o uso de entrevistas semiestruturadas, entre junho e julho de 2019, com 

30 mulheres, profissionais da equipe de saúde atuantes há mais de um ano em um hospital 

público da Bahia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer nº 

3.383.906. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as 

entrevistas foram gravadas, transcritas, analisadas por meio da técnica de análise de 

conteúdo. Da análise das entrevistas emergiram quatro categorias: 1) Percepções sobre 

reações manifestadas por crianças, adolescentes, familiares e membros da equipe 

multiprofissional: sentimentos, comportamentos e atitudes das vítimas, familiares e 

profissionais sugerem que a violação sexual infantojuvenil choca a todos, gerando: abalo 

emocional, revolta/indignação e medos que resultam em sofrimento, silêncio, empatia e 

envolvimento nos cuidados; 2) Percepções sobre a realidade social de crianças e 

adolescentes que sofreram violência sexual: as vítimas atendidas tinham idade entre 0 e 17 

anos, a maioria eram meninas, negras. As adolescentes eram pouco desenvolvidas física e 

emocionalmente. As crianças tinham mães ausentes de seus lares ou eram filhas de 

adolescentes. A maioria das vítimas pertencia famílias com dinâmicas disfuncionais, sendo 

algumas submetidas a situações de negligência e abandono; 3) Percepções sobre o quadro 

clínico de crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente: as vítimas infanto-juvenis 

apresentavam lesões físicas graves e distúrbios psíquicos, outras não apresentavam sinais de 

violência, sendo que algumas delas foram à óbito em decorrência dos abusos sofridos. 

Tiveram iniciação sexual com homens adultos e/ou vivenciavam o casamento na infância e 

4) Percepções acerca de contradições/negação dos agravos vivenciados pelas crianças e 

adolescentes atendidas: as situações de violência sexual conhecidas por responsáveis 

contribuem para a elucidação dos fatos. Entretanto, alguns familiares estão imersas na 

possibilidade de negação da ocorrência e ocultação da identidade do agressor. Reações 

manifestadas pela equipe multiprofissional denotam uma seara impactante que resulta em 

mobilização emocional, ao depararem-se com realidades sociais complexas, contextos 

clínicos graves e reações de difícil abordagem. 

  

 

Palavras-chave: Saúde. Criança. Adolescente. Delitos Sexuais. Percepção. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CONCEIÇÃO, Marimeire Morais da. Sexual violence against children and adolescents: 

perceptions of health professionals. 2020. 188 f. Dissertation (Master in Nursing and 

Health) - School of Nursing, Federal University of Bahia, Salvador, 2020. 

 

Sexual violence against children and adolescents is a public health problem, which can cause 

irreversible physical, emotional, psychological and social damage to victims and their 

families, reflecting across society. Hospital care for these victims and family members 

causes different feelings to health professionals, which can influence the quality of care 

provided. Describe the perceptions of health professionals about sexual violence against 

children and adolescents. This is a qualitative, exploratory study carried out through the use 

of semi-structured interviews, between June and July 2019, with 30 women, health team 

professionals who have been working for more than a year in a public hospital in Bahia. The 

project was approved by the Ethics and Research Committee under opinion number 

3,383,906. The participants signed the Free and Informed Consent Form, the interviews were 

recorded, transcribed, analyzed using the content analysis technique. From the analysis of 

the interviews, four categories emerged: 1) Perceptions about reactions manifested by 

children, adolescents, family members and members of the multiprofessional team: feelings, 

behaviors and attitudes of the victims, family members and professionals suggest that the 

juvenile sexual violation shocks everyone, generating: emotional shock, revolt/indignation 

and fears that result in suffering, silence, empathy and involvement in care; 2) Perceptions 

about the social reality of children and adolescents who suffered sexual violence: the victims 

were aged between 0 and 17 years old, most were girls, black. Teenagers were poorly 

developed physically and emotionally. The children had mothers absent from their homes or 

were daughters of multiparous adolescents. Most of the victims belonged to families with 

dysfunctional dynamics, some of whom were subjected to situations of neglect and 

abandonment; 3) Perceptions about the clinical condition of children and adolescents who 

were sexually victimized: child and juvenile victims had serious physical injuries and mental 

disorders, others showed no signs of violence, and some of them died as a result of the abuse 

they suffered. Have had sexual initiation with adult men and / or experienced childhood 

marriage and 4) Perceptions about contradictions / denial of the problems experienced by 

the children and adolescents attended: the situations of sexual violence known to those 

responsible contribute to the elucidation of the facts. However, some family members are 

immersed in the possibility of denying the occurrence and hiding the identity of the 

aggressor. FINAL CONSIDERATIONS: Reactions manifested by the multiprofessional 

team show an impacting field that results in emotional mobilization, when faced with 

complex social realities, serious clinical contexts and reactions that are difficult to approach. 

 

Keywords: Health; Child; Adolescent; Sexual Violence; Perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

CONCEIÇÃO, Marimeire Morais da. Violencia sexual contra niños y adolescentes: 

percepciones de los profesionales de la salud. 2020. 188 f. Disertación (Máster en 

Enfermería y Salud) - Escuela de Enfermería, Universidad Federal de Bahía, Salvador, 2020. 

 

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública que 

puede causar daños físicos, emocionales, psicológicos y sociales irreversibles a las víctimas 

y sus familias, lo que se refleja en toda la sociedad. La atención hospitalaria para estas 

víctimas y familiares causa diferentes sentimientos a los profesionales de la salud, lo que 

puede influir en la calidad de la atención brindada. Describa las percepciones de los 

profesionales de la salud sobre la violencia sexual contra niños y adolescentes. Este es un 

estudio exploratorio cualitativo llevado a cabo mediante el uso de entrevistas 

semiestructuradas, entre junio y julio de 2019, con 30 mujeres, profesionales del equipo de 

salud que han estado trabajando durante más de un año en un hospital público en Bahía. El 

proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación con el dictamen numeral 

3.383.906. Los participantes firmaron el formulario de consentimiento libre e informado, las 

entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas utilizando la técnica de análisis de 

contenido. Del análisis de las entrevistas, surgieron cuatro categorías: 1) Percepciones sobre 

las reacciones manifestadas por niños, adolescentes, miembros de la familia y miembros del 

equipo multiprofesional: los sentimientos, comportamientos y actitudes de las víctimas, los 

miembros de la familia y los profesionales sugieren que la violación sexual juvenil 

conmociona a todos, generando: conmoción emocional, revuelta/indignación y miedos que 

resultan en sufrimiento, silencio, empatía y participación en la atención; 2) Percepciones 

sobre la realidad social de los niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual: las 

víctimas tenían entre 0 y 17 años, la mayoría eran niñas, negras. Los adolescentes estaban 

poco desarrollados física y emocionalmente. Los niños tenían madres ausentes de sus 

hogares o eran hijas de adolescentes multíparas. La mayoría de las víctimas pertenecían a 

familias con dinámicas disfuncionales, algunas de las cuales fueron sometidas a situaciones 

de abandono y abandono; 3) Percepciones sobre el estado clínico de niños y adolescentes 

que fueron víctimas de abuso sexual: las víctimas infantiles y juveniles sufrieron graves 

lesiones físicas y trastornos mentales, otras no mostraron signos de violencia y algunas de 

ellas murieron debido al abuso que sufrieron. Haber tenido iniciación sexual con hombres 

adultos y / o experimentado matrimonio infantil y 4) Percepciones sobre 

contradicciones/negación de los problemas experimentados por los niños y adolescentes 

atendidos: las situaciones de violencia sexual conocidas por los responsables contribuyen a 

dilucidar los hechos. Sin embargo, algunos miembros de la familia están inmersos en la 

posibilidad de negar la ocurrencia y ocultar la identidad del agresor. Las reacciones 

manifestadas por el equipo multiprofesional muestran un campo impactante que resulta en 

la movilización emocional, cuando se enfrentan a realidades sociales complejas, contextos 

clínicos serios y reacciones difíciles de abordar. 

 

Palabras clave: Salud; Niño; Adolescente; Violencia Sexual; Percepción. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Violência Sexual (VS) é considerada um fenômeno social complexo que ocorre 

mundialmente desde a Antiguidade até a contemporaneidade (SANTOS; FARIAS; ROCHA, 

2015; PRIORE, 2015; MAGALHÃES et al., 2016; ARIÈS, 2018). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), atualmente, a Violência Sexual praticada contra crianças e 

adolescentes apresenta-se crescente em diversos países, sendo reconhecida como problema 

de saúde pública. Muito embora existam mecanismos para seu combate e prevenção 

(BRASIL, 2009; OMS, 2015; NEVES et al., 2010; BRASIL, 2013; GARCIA; MACIEIRA; 

OLIVEIRA, 2017; BRASIL, 2017a; COSTA, 2018; RITT; CAGLIARI; COSTA, 2018), a 

resolução deste problema ainda está distante de ser alcançada. 

 Assim, a VS, ou abuso sexual, é a prática do ato sexual não consensual ou qualquer 

tentativa de consegui-lo. Sua ampla conceituação inclui, ainda, comentários ou insinuações 

indesejáveis relativos a sexo, ações visando sua comercialização ou dirigidas diretamente à 

sexualidade de uma pessoa. Em geral, os perpetradores de VS utilizam-se da coerção, 

ameaça ou agressão física visando obtenção da satisfação sexual pessoal. Este tipo de ato 

pode acometer vítimas de diferentes idades, em qualquer situação, em diversos ambientes, 

inclusive em casa e no trabalho (BRASIL, 2002; OPS, 2003; OMS, 2015; MATHEWS; 

COLLIN-VÉZINA, 2019).  

 Por isso, abuso sexual na infância (ASI) e na adolescência são considerados as mais 

perversas formas de desrespeito aos direitos infantojuvenis (MORARI; GUEDES; 

POMPEO, 2014; PLATT et al., 2018), uma vez que este delito não se resume ao ato sexual 

em si. Entende-se por abuso sexual toda situação em que uma criança ou adolescente tem 

sua sexualidade invadida por uma pessoa que encontra-se na fase adulta ou na adolescência 

(MORARI; GUEDES; POMPEO, 2014; MATHEWS; COLLIN-VÉZINA, 2019). Esse 

delito inclui, ainda, o intercurso vaginal/anal, contato gênito-oral, contato gênito-genital e 

carícias em partes íntimas. Tais condições e seus elevados índices de ocorrência justificam 

o envolvimento de toda a sociedade e do poder público a fim de promover políticas de 

combate (COSTA, 2018; RITT; CAGLIARI; COSTA, 2018) 

 Nesta pespectiva, o relatório mundial sobre a prevenção da violência da OMS (2015), 

aponta que uma em cada cinco meninas, no mundo, sofreu abuso sexual durante a infância. 

Estes dados aumentam quando enfoca-se países da África, o que é constatado em estudos 

realizados no Quênia, Suazilândia, Tanzânia e no Zimbábue, cujos resultados indicam que, 

aproximadamente, uma em cada três meninas sofreu este tipo de abuso ainda na infância. 
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Corroborando, estudo recente realizado no Malawi, Quênia, Camboja, Haiti e Tanzânia 

evidenciou manutenção das altas taxas de VS contra adolescentes (STARK et al., 2019). 

Desta forma, pode-se evidenciar que as taxas de violência sexual apresentam-se mais 

elevadas em países subdesenvolvidos, com baixo índice de desenvolvimento humano. 

 No Brasil, em 2014, foram registradas 91.342 denúncias de violência contra crianças 

e adolescentes, das quais 25% eram de violência sexual, totalizando 22.935 casos. Estes 

dados corroboram para que a VS ocupe o 4º lugar no ranking de violações ao público 

infantojuvenil no país. Dentre os casos denunciados de VS, 47% foram praticados contra 

meninas, 38% contra meninos. Em relação a faixa etária, 34% dos casos de VS foram 

praticados contra crianças de 0 à 7 anos, 40% de 8 à 14 anos e 15% contra adolescentes com 

idades entre 15 e 17 anos (CHILDHOOD, 2018).  

 Desde 2011, a Bahia é a terceira colocada no total de denúncias de VS contra crianças 

e adolescentes. Destarte, entre 2011 e 2013, 9% do total de denúncias de abuso sexual do 

país foram originárias neste estado que é superado somente por São Paulo (19%) e Rio de 

Janeiro (11%)(CHILDHOOD, 2018). Além do número elevado de denúncias, dados do 

DATASUS apontam que na Bahia houveram no ano de 2014, 27.691 notificações de VS 

praticadas contra crianças e adolescentes (BRASIL, 2018). Estudos evidenciam que existem 

fatores sociais e culturais que dificultam a revelação de abuso sexual, criando obstáculos à 

efetivação da denúncia e investigação do caso (REZENDE, 2013; OLIVEIRA et al, 2014; 

CALZA; DELL'AGLIO; SARRIERA, 2016; COSTA et al., 2017b). 

 Recentemente, o Ministério da Saúde publicou o Atlas da Violência no país e 

identificou que, entre 2011 e 2016, o número total de casos de estupro notificados no Sistema 

de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) cresceram, chegando a 22.918. A 

violência sexual contra crianças até 13 anos vêm crescendo, constituindo mais da metade do 

total de casos, sendo que 68% são perpetrados por amigos e conhecidos da vítima, 30% por 

pessoas com vínculo parental (país, mães, padrastos e irmãos).  Dentre os dados do estudo, 

quase 55% dos casos de VS contra meninas são recorrentes e 78,5% dos casos ocorrem na 

residência da vítima (CERQUEIRA et al, 2018). 

 Quando o abuso sexual é praticado contra crianças e adolescentes, o autor deste 

delito, através do poder que exerce sobre estas vítimas, pauta-se no silêncio em forma de 

segredo para tornar sua atuação prolongada durante anos (SALTER, 2013; SANTOS; 

DELL'AGLIO, 2013). Em tais fases do ciclo vital, os indivíduos são vulneráveis e tornam-

se os mais alvejados deste tipo de prática ilícita, sendo que a prevalência aumenta a partir da 
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pré-adolescência. Estudos revelam que vítimas de VS podem ser acometidas por distúrbios 

do comportamento e do desenvolvimento cognitivo/psicossocial, com consequências físicas 

e emocionais (REZENDE, 2013; SILVA; INADA, 2013; OLIVEIRA et al., 2014; 

MARTINHO, 2016; KOCH-GROMUS; PAWILS, 2016; HOHENDORFF; PATIAS, 

2017; KATZ et al., 2019). 

 Desta forma, crianças e adolescentes que sofreram violência sexual necessitam de 

cuidados específicos que envolve uma anamnese diferenciada, além de atendimento baseado 

na humanização da assistência e no sigilo. Faz parte dos cuidados de profissionais de saúde 

identificar aspectos físicos ou comportamentais que evidenciem este tipo de agressão, tais 

como: medo, reclusão e dificuldade de concentração. Para tanto, a equipe multiprofissional 

atua na prevenção, identificação e denúncia da VS praticada contra crianças, possibilitando-

lhes maior chance de reinserção na sociedade e favorecendo seu crescimento e 

desenvolvimento saudáveis (SILVA; SOUZA; ANDRADE, 2015; SANTOS; AGUIAR; 

ALVES, 2017).  

 Assim, faz-se necessário que a equipe que atende crianças e adolescentes violentadas 

sexualmente seja multiprofissional e capacitada para prestar atendimento integral às vítimas 

(GARCIA; MACIEIRA; OLIVEIRA, 2017; MARIZ, et al., 2018). Por outro lado, esta 

equipe que deve prestar esse atendimento tão específico, na maioria das vezes, encontra-se 

despreparada para tal atuação no que diz respeito ao suporte psicológico, conhecimento 

sobre leis, fluxos de atendimento, entre outros.   

 A Enfermagem é a categoria profissional que tem maior contato com os usuários nas 

instituições hospitalares, exigindo, assim, que estes profissionais estejam preparados para 

transmitir segurança, conforto e proteção à vítima de abuso sexual, desempenhando 

importante papel no momento do acolhimento. Neste sentido, é necessário preparo 

emocional e treinamentos específicos para este tipo de atendimento (BRASIL, 2006a; 

WOISKI; ROCHA 2010; COSTA et al., 2017b), especialmente porque a equipe de 

Enfermagem destaca-se no contexto hospitalar como articuladora do cuidado integral e, por 

ser elo entre o paciente e as demais categorias profissionais, cabendo-lhe, também, fomentar 

discussões multidisciplinares sobre os cuidados dispensados às vítimas da Violência Sexual.  

 Considerando a complexidade do cuidado a vítimas de VS infantojuvenis e seus  

familiares, a  percepção de profissionais da equipe multiprofissional torna-se relevante, visto 

que está relacionada à capacidade de vivenciar a dor e o prazer, observando com atenção tais 

experiências e refletindo sobre elas. Assim, experiências traumáticas vivenciadas por 
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crianças e adolescentes podem ser relevantes para os profissionais que delas cuidam, devido 

a capacidade de marcar o indivíduo por longo tempo (KANDEL, 2009). 

Nesse sentido, a percepção torna-se um mediador da prestação de cuidados, visto que 

mobiliza no cuidador e no ser cuidado um envolvimento emotivo, permitindo que os 

profissionais repliquem as emoções e sentimentos do outro, mobilizados pela fraternidade e 

compaixão, ambos imprescindíveis ao cuidado humano (MESQUITA; DUARTE, 1996; 

WALDOW, 2006; ABBAGNANO, 2007). À exemplo, estudo com enfermeiras que cuidam 

de mulheres vítimas de VS descreve sentimentos de desconforto durante o atendimento 

(PERUCCI et al., 2019). Corroborando, estudo com profissionais portugueses revela que, 

além de desconforto raiva e tristeza também são vivenciados durante este atendimento 

(LADEIRO, 2014) o que pode influenciar nos cuidados e na interação com as vítimas e seus 

familiares. 

 Frente a este enredamento, senti ainda a necessidade de buscar referencial teórico 

que respaldasse os cuidados prestados a essas vítimas. E, apesar de encontrar estudos sobre 

a temática, a maioria abordava questões sobre notificações e denúncias, outras sobre o perfil 

sóciodemográfico de vítimas e/ou perpetradores e muitas sobre as consequências para saúde 

dos vitimados. Assim, pude evidenciar a existência de lacunas sobre a percepção de 

profissionais de saúde acerca de casos de crianças e adolescentes que foram vítimas de VS. 

 O interesse pela temática surgiu durante o meu exercício profissional.  Culminou no 

ano de 2017, quando iniciei a atuação como enfermeira assistencial em uma unidade 

hospitalar pública, referência no atendimento de urgência e emergências do Estado da Bahia. 

Neste local, pude me defrontar várias vezes com casos de VS, cujas vítimas eram crianças e 

adolescentes.  

 Neste caminhar, percebi que o cuidado à vítimas de VS é complexo e composto de 

várias vertentes, exigindo a atuação da equipe multiprofissional. Pude identificar, ainda, que 

as vítimas de abuso sexual infantojuvenis são, em sua maioria, do sexo feminino, negras, 

provenientes de bairros periféricos expressando, assim, a vulnerabilidade social em que se 

encontram. Estas experiências permitiram-me constatar que cuidar destas vítimas exige um 

atendimento multiprofissional, considerando, ainda, que os profissionais de enfermagem 

isolados não contemplam todas as necessidades deste fenômeno multifacetário.  

 Diante do exposto, neste estudo traremos como questões norteadoras: Qual a 

percepção de profissionais de saúde acerca da violência sexual infantojuvenil?  

 Buscando responder à este questionamento, este estudo tem por objetivo geral: 



21 
 

Descrever as percepções de profissionais de saúde sobre a VS infantojuvenil.  

Discutir esta temática, no cotidiano, é de suma importância para colaborar com a 

qualidade da assistência da equipe multiprofissional, afim de promover o atendimento 

integral a crianças e adolescentes vítimas de VS que necessitam de atendimento hospitalar. 

Os resultados deste estudo poderão contribuir para subsidiar políticas locais de atendimento 

a vítimas de VS bem como servir de guia para o treinamento/preparo da equipe de saúde. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL E ABUSO SEXUAL NA 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 Segundo a etimologia, violência deriva do Latim “violentia”, que significa abuso de 

força, “veemência, impetuosidade”. Sua origem está relacionada com o termo “violação” 

advindo do verbo violare que significa tratar com violência, profanar, transgredir o respeito 

devido a uma pessoa (CRUZ, 2016; RITT; CAGLIARI; COSTA, 2018).  

Assim, são termos referidos a “vis” cujo significado é força, sugere a ideia de vigor, 

potência, impulso, também agregando a ideia de excesso e de destemor. Pode ser 

considerada mais do que o uso uma simples força e sim como o próprio abuso da força 

(RITT; CAGLIARI; COSTA, 2018). Uma vez utilizada contra crianças, a violência é uma 

resultante do poder que o agressor tem sobre estas vítimas, cuja imaturidade física e 

emocional abrem precedentes para torná-las mais vulneráveis a este tipo de delito. 

 Violência também é conceituada como: qualidade do que e violento; ato violento; ato 

de violentar; ímpeto ofensivo; veemência; irascibilidade; tirania; abuso da forca e opressão 

(CRUZ, 2016). Por conseguinte, violência é definida como o ato de usar a agressividade de 

forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, 

morte, trauma físico e/ou psicológico. É considerada, ainda, como um ato de brutalidade, 

constrangimento, abuso, proibição, desrespeito, discriminação, imposição, invasão, ofensa, 

agressão física, psíquica, moral ou patrimonial contra alguém, caracterizando relações que 

se baseiam na ofensa e na intimidação pelo medo e pelo terror (RITT; CAGLIARI; COSTA, 

2018). 

 Os atos de violência se manifestam de diferentes formas e emerge como forma de 

educar e disciplinar, mantendo do equilíbrio das interacões relacionais tanto na sociedade 

quanto no meio intrafamiliar (OLIVEIRA; CALDANA, 2009;  RODRIGUES; 

VERONESE, 2014). Tais atos podem ser caracterizados como: abuso físico, psicológico, 

negligência e abuso sexual. Dos diversos tipos de violência propagados contra crianças e 

adolescentes, a violência sexual tem destaque por ser um tipo mais complexo, que provoca, 

além de dano corporal, danos emocionais, afetando partes mais íntimas do ser humano 

(OLIVEIRA et al., 2015; MARTINHO, 2016). Estes danos podem ser fatores intervenientes 

no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes vitimados(as), levando as 

consequências da VS para além da idade adulta. 
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 Pesquisa realizada através de dados secundários do SINAN, em um Município do 

Estado do Rio Grande do Sul, no período de Janeiro de 2008 a abril de 2012, analisou um 

total de 112 notificações de violência. Evidenciou-se que o principal tipo mais perpetrado 

contra crianças e adolescentes foi: física presente em 29,4% dos registros; 28,7% foram de 

negligência/abandono; 21% de violência psicológica; 13,3% de violência sexual; 6,9% com 

suspeita de maus tratos e 0,7% registrado como outro tipo de violência. Ressalta-se, ainda, 

que a mesma vítima pode ter sofrido mais de um tipo de violência (SOMMER et al., 2017). 

 Estudo realizado em Volta Redonda/RJ entre os anos de 2008 a 2012 que classificou 

as violências na infância ao investigar prontuários do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), constatou que violência física, sexual e negligência são os tipos 

que mais ocorrem com essas vítimas (PINTO JUNIOR; CASSEPP-BORGES; SANTOS, 

2015).  

Os tipos de violência sexual, de acordo com o Código Penal (CP) brasileiro 

(BRASIL, 2009), atualmente, são assim conceituados: 

Estupro: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso.  

 

Violação sexual mediante fraude: ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a 

livre manifestação de vontade da vítima.  

 

Assédio sexual: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 

 

Estupro de vulnerável: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos. 

 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente: praticar, 

na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, 

conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de 

outrem.  

 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável: submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone.  

 

 Em geral, a VS praticada contra crianças e adolescentes é acompanhada de outros 

tipos de violência como a psicológica e a física, aumentando a complexidade dos casos e 

suas consequências que podem perdurar ao longo da trajetória de vida da vítima 

(FLORENTINO, 2015). Em algumas situações, o(a) vitimado(a) fica estigmatizado(a) pela 
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sociedade. De acordo com Goffman (2017): 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente 

depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não 

de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade 

de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso. 

(GOFFMAN, 2017, p. 6) [...] Um estigma, é então, um tipo especial de relação 

entre atributo e estereótipo, embora eu proponha a modificação desse conceito, em 

parte porque há importantes atributos que em quase toda a nossa sociedade levam 

ao descrédito (GOFFMAN, 2017, p. 9) 

 

 Neste contexto, a violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer tanto 

no ambiente familiar quanto no social. O abuso sexual intrafamiliar se dá quando a violência 

ocorre dentro da família, ou seja, a vítima e o autor possuem alguma relação de parentesco 

(OPS, 2003; SANTOS; FARIAS; ROCHA, 2015; SANCHEZ et al., 2017; COSTA; 

ROCHA; CAVALCANTE, 2018). E este fenômeno ocorre com mais frequência, sendo 

praticado por parentes próximos, por pessoas com quem a vítima convive e mantém uma 

relação de confiança – como pai biológico, padrasto, avós, irmãos, primos. Já o abuso sexual 

extrafamiliar se dá quando não há vínculo de parentesco entre o autor da violência sexual e 

a criança (SANTOS, FARIAS; ROCHA, 2015; FLORENTINO, 2015; ALVES et al., 2016; 

SILVA, 2016; BRASIL, 2017a). 

 Esta conformação social do abuso sexual infantojuvenil repercute negativamente e 

dificulta seu combate e prevenção, por conseguinte, ocasiona consequências sociais e de 

saúde que se constituem de considerável gravidade a vida das vítimas.  

 Nos casos de abuso sexual intrafamiliar, muitas vezes a própria mãe da vítima omite 

os fatos por diversos motivos, são eles: medo, culpa e a dependência financeira (que muitas 

vezes corroboram para a submissão ao agressor) e contribuem para a perpetuação do abuso 

sexual e com outros tipos de violência, impedindo que as vítimas sejam ajudadas (SANTOS; 

FARIAS; ROCHA, 2015; SILVA, 2016; LIRA et al., 2017a; LIRA et al., 2017b). Neste 

sentido, agregado a fatores sociais, econômicos e emocionais dos envolvidos, o silêncio das 

vítimas e seus familiares serve como escudo para agressores. 

 Abuso sexual incestuoso é sinônimo de  abuso sexual intrafamiliar. Este tipo de 

violência sexual ocorre quando tabus da sexualidade da vítima são rompidos por indivíduos 

do próprio seio familiar. O incesto é caracterizado pela estimulação sexual a membros da 

família de forma intencional e é praticado por pessoas que tenham vínculo parental com a 

vítima. O incesto é assim conceituado para denominar relações que ocorrem apesar da 

proibição matrimonial dos envolvidos. Portanto, as características do incesto são: o abuso 

sexual e o vínculo familiar (COSTA; ANDRADE; MEDEIROS, 2013).  
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 Estudo sobre formas de agressão sexual contra crianças realizado em Porto Alegre, 

entre os anos de 2009 a 2011 analisou 239 fichas de notificação de violência sexual, cujos 

resultados demonstraram que o abuso em questão ocorreu com mais frequência no contexto 

intrafamiliar (57,9%) do que no extrafamiliar (41,3%). A residência das vítimas foi o lugar 

mais frequente das ocorrências no contexto intrafamiliar (78,7%) (HOHENDORFF et. al., 

2014). 

 De acordo com outro estudo epidemiológico, realizado na década entre 2001 e 2010, 

foram identificados 1.110 casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual 

registrados nos Conselhos Tutelares (CT) e Centros de Referência em Assistência Social 

(CREAS) de Feira de Santana, Bahia/Brasil. Destes casos notificados, 39,4% ocorreram no 

domicílio da vítima (COSTA et al., 2017a). Isto mostra que, uma vez resguardados pela 

estrutura protetora dos seus lares e aparentando dispor de condutas moralmente aceitas pela 

sociedade, agressores utilizam-se da proteção do ambiente familiar para perpetrar os abusos 

sexuais contra crianças. 

 Neste contexto, pode-se afirmar que a VS contra crianças e adolescentes ocorre, em 

grande parte dos casos, em locais privados. Esta característica é responsável pela vivência 

de relações incestuosas ao longo de muitos anos que são estabelecidas desde a mais tenra 

idade, dificultando a revelação do incesto. Para manter a vítima nesta situação, o abusador 

estabelece uma relação muito próxima e erotizada com a criança, posteriormente esta relação 

culmina em contatos genitais (GABEL, 1997; FORNARI et al., 2018). 

Desta forma, o agressor seduz a criança ao mesmo tempo que faz-lhe ameaças e 

utiliza-se da relação de poder (e da desigualdade) para força-la a submeter-se a toques e 

estímulos sexuais. Com o passar do tempo, o que era tratado como “brincadeira secreta” 

torna-se uma relação imposta (GABEL, 1997; COSTA; ANDRADE; MEDEIROS, 2013; 

BATISTA; BARROS; DELBEM, 2018; FORNARI et al., 2018). 

 Para tanto, os perpetradores de violência sexual utilizam-se de diversos artifícios que 

configuram uma espécie de jogo de sedução, a fim de aproximar-se da criança e ganhar sua 

confiança. Usando métodos de convencimento perspicazes, o abusador tem um modus 

operandis que não permite a desconfiança dos seus atos por outros adultos. 

 No caso de violência sexual praticadas contra adolescentes, as maiores investidas são 

de “conhecidos” da família tal qual vizinhos, amigos. Uma práxis comum é o agressor 

aproveitar-se de momentos que encontra-se sozinho com a vítima, preferencialmente no 

período noturno, para alçar suas investidas, permitindo que não seja descoberto por outros 
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(COSTA; ANDRADE; MEDEIROS, 2013; SANTOS, 2018; MENDES, 2018; JORNAL 

NACIONAL, 2018). Diante desta teia tão bem construída, a violência sexual intrafamiliar 

impõe um medo às vítimas, outro motivo que dificulta a identificação e notificação de casos, 

favorecendo a permanência do ciclo. 

 Estudo realizado no Zimbábue identifica que, para vítimas de VS, o medo foi a 

justificativa principal utilizada para o protelamento da busca por ajuda. Este sentimento pode 

ser resultante de uma ameaça direta do agressor (SANCHEZ et al., 2017). Esta omissão 

envolve, ainda, o medo de ter o caso divulgado, de não ter resguardada sua confidencialidade 

ou de lhe ser atribuída ao descrédito ou culpabilidade pelo fato. Além desses fatores que 

influenciam a ocultação dos abusos sexuais são apontadas também questões financeiras, pois 

quando o agressor é o provedor da família, o mesmo pode ser encarcerado após a denúncia, 

por conseguinte, cessará o provimento da família (SILVA, 2016; SANCHEZ et al., 2017). 

 Percebe-se que, além de ser um tabu instituído comunitariamente e de abranger toda 

a problemática socioeconômica que o envolve, o silêncio perante um caso de violência 

sexual é maior quando este é praticado contra crianças e adolescentes e o agressor é um 

membro da família ou íntimo a esta. Por conta desta característica, o abuso sexual 

infantojuvenil pode permanecer em segredo durante muito tempo o que culmina por atribuir 

ao ato uma naturalidade, dificultando sua descoberta e a tomada de medidas protetivas às 

vítimas. 

 Cabe salientar que, historicamente, a infância foi considerada um período do 

crescimento humano onde a criança não tinha participação familiar (COSTA; ANDRADE; 

MEDEIROS, 2013). Nesta fase do ciclo vital, os indivíduos tendem a não ser ouvidos, a não 

ter direito de fala em comunidade e a não ser alvo da credibilidade por parte dos adultos 

(GABEL, 1997). Este e outros fatores colaboram para a perpetração de abuso sexual contra 

infantes e adolescentes, pois a não confiabilidade da fala no período da infância, o medo do 

agressor são fortes impeditivos para a denúncia de abusos sexuais, consequentemente, 

aumentando os sub-registro desta prática.  

 A mudança cultural ensejada por políticas públicas vem lentamente contribuindo 

com a transformação desta realidade. As estratégias atuais permitem a existência de um 

espaço de fala para crianças e adolescentes violentados, permitindo que sejam ouvidas(os), 

relatando, assim, os abusos a que são submetidas(os), mesmo quando os autores destes são 

as pessoas que deveriam protegê-las(os). 
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2.2 PROTEÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 Classificada como um problema de saúde coletiva, a violência contra crianças e 

adolescentes chama atenção pelos elevados números contabilizados em todo o mundo. 

Pensando nestes dados, há explicita intenção de organizações governamentais e não 

governamentais em proteger vítimas do abuso sexual. Para tanto, estratégias foram criadas 

compondo uma rede de proteção, notificação e cuidados, havendo grande incentivo em 

firmar parcerias com líderes na veiculação destas medidas essenciais. 

 Muito antes da Idade Média, a violência sexual pairava sobre a infância. 

Especialmente as meninas eram vítimas de estupro, embora crimes de sodomia contra 

meninos também figurassem crimes. No entanto, neste período, o crime contra a propriedade 

era considerado mais grave que o crime contra a pessoa, de forma que práticas de abuso 

sexual na infância eram associados a sedução, perda da virgindade e dano à honra do pai ou 

do marido. Não obstante, as leis e a punição variavam segundo a classe social dos acusadores 

e da vítima, mas eram acatadas em função de haver registro de marcas físicas como 

hematomas e cortes. O estupro estava intimamente associado ao pecado e era uma mácula 

que também atingia a vítima (FEREIRA; PORTO, 2018). 

 Neste sentido, deve-se ponderar que a função que a criança ocupou no cenário 

histórico cultural atrapalhou a criação de mecanismos jurídicos para assegurar a proteção 

dos infantes. Áreas do conhecimento como a sociologia e posteriormente a psicologia 

colaboraram com a criação de leis ao revelarem a criança como sujeito passível de direitos 

(NEVES et al., 2010; MENDES; BITU, 2018). Por não considerar a criança como um ser 

que deve ser protegido, em detrimento da concepção da mesma ser um humano em 

miniatura, a condição de vulnerabilidade das crianças foi largamente ampliada.  

 Logo, a violência contra crianças, enraizada na sociedade, era naturalizada e sem 

aplicação de sansões legais contra os agressores. Conquanto, a civilização avançou muito ao 

longo dos séculos e, junto a ela, os mecanismos legais. 

 Nas sociedades antigas, a infância era pouco respeitada como etapa da vida e, durante 

a idade Média, durava apenas o período em que a criança era dependente fisicamente, até 

aproximadamente por volta dos 7 anos de idade. Inclusive, a criança era representada em 

obras de arte como uma espécie de homem em miniatura, com todas as características físicas 

de um adulto. Neste período de alta mortalidade infantil, a criança era criada por “famílias 

estranhas” até completar esta idade e devolvida à família de origem para só então conviver 
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com os mais velhos, com quem aprendia ofícios, atividades e participar de práticas sexuais 

(ARIÈS, 2018). Portanto, não havia laços afetivos entre família e crianças, bem como não 

havia restrição aos atos praticados perante os infantes, fossem eles sexuais ou não. 

 Dentre os crimes muito praticados até fim do século XVII, em diversas civilizações, 

podemos destacar o infanticídio (SANTANA, 2015; ARIÈS, 2018). Sua prática em segredo 

era comum, muitas vezes acobertadas sob a forma de acidente, pois afirmava-se que as 

crianças morriam asfixiadas ao dormir na cama dos pais, assim, o infanticídio era silenciado. 

Mais tarde, a infância ganhou respeito e relevância social pois, com o surgimento da Igreja 

como instituição de grande influência política, social e econômica, pessoas nesta fase da vida 

eram consideradas puras, ganhando assim proteção e status de “sagrada” (ARIÈS, 2018). 

 Na antiga sociedade, comentários sobre assuntos sexuais perante as crianças 

ocorriam naturalmente. Existem registros da participação de crianças em brincadeiras onde 

havia exposição e manipulação de órgãos genitais em público, comportamentos que eram 

aceitos pela coletividade daquela época. Fazia parte dos costumes a prática familiar de 

associar crianças a brincadeiras sexuais, independente de classe econômica e/ou social, de 

forma que o casamento entre meninos e meninas aos 14 anos de idade eram comumente 

aceitos (RODRIGUES; VERONESE, 2014; ARIÈS, 2018).  

Neste período, não falava-se em crimes sexuais, havia naturalização do ato sexual 

independente da faixa etária. A adolescência não era considerada como fase do crescimento 

e desenvolvimento humano, logo, era negligenciada, assim, a prática de VS perpetrada 

contra pessoas nesta etapa da vida se conformava como algo socialmente instituído (ARIÈS, 

2018). 

No século XVI, com a advento da criação das primeiras escolas europeias, por 

questões morais, haviam recomendações de separar crianças de adultos (fossem eles seus 

pais ou não) e de outras crianças, especialmente à noite, as crianças deveriam estar em camas 

distintas, tais orientações eram normas regulamentadas na escola de Notre-Dame. Além 

disso, algumas músicas eram proibidas e, quem infringisse tais regras deveria ser denunciado 

ao professor. Mais tarde, com o envolvimento das entidades religiosas com o ensino, o 

respeito à infância tornou-se maior, sendo um marco a proibição da leitura de alguns 

clássicos de conteúdo que, na atualidade, compreende-se como adulto e erotizado. 

Introduziu-se, ainda, o pudor, proteção à castidade e os castigos corporais (ARIÈS, 2018). 

 No que diz respeito ao período colonial, crianças portuguesas trazidas nas 

embarcações eram comumente violentadas e sofriam todo tipo de maus tratos no percurso 
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da Europa para o Brasil. Sobre isto, Priore (2015) descreve: 

Em qualquer condição, eram os “miúdos” quem mais sofriam com o difícil dia-a-

dia em alto mar. A presença de mulheres era rara e muitas vezes, proibida a bordo, 

e o próprio ambiente nas naus acabava por propiciar atos de sodomia que eram 

tolerados até pela Inquisição. Grumetes e pagens eram obrigados a aceitar abusos 

sexuais de marujos rudes e violentos. Crianças, mesmo acompanhadas dos pais, 

eram violadas por pedófilos e as órfãs tinham que ser guardadas e vigiadas 

cuidadosamente a fim de manter-se virgens, pelo menos, até que chegassem à 

Colônia (PRIORE, 2015, p. 19). 

 

 Os grumetes eram pobres, com idade abaixo de 16 anos, que trabalhavam nas 

embarcações e recebiam mesmo tratamento dispensado a adultos. Os pajens estavam na 

mesma faixa etária dos grumetes, no entanto os castigos físicos praticados contra eles 

aconteciam de forma mais amena, bem como os trabalhos a eles atribuídos eram mais leves 

(limitadas a tarefas domésticas), tinham origem na classe média portuguesa. Ainda viajavam 

nas naus, crianças denominadas órfãs “Del Rei”, que eram meninas e mulheres pobres entre 

14 e 30 anos enviadas às Índias ou ao Brasil no século XVI. Estas meninas, em especial as 

com idade entre 12 e 14 anos, serviam para suprir a falta de mulheres nas colônias e eram 

destinadas ao casamento. Assim, era comum as órfãs Del Rei serem protegidas pelos padres 

que viajavam nas embarcações a fim de impedir que estas fossem vítimas de estupros 

(PRIORE, 2015). 

 De acordo com a mesma autora, embarcavam, ainda no século XVI com destino ao 

Brasil e demais colônias, crianças consideradas passageiros pois estas acompanhavam seus 

pais e pagavam passagem. Diferente dos demais, os passageiros podiam ter menos de 5 anos, 

muitos eram filhos dos membros da tripulação. Apesar do prestígio social e econômico, estes 

estavam sujeitos às mesmas restrições alimentares que os grumetes, sendo que dificilmente 

chegavam vivos ao destino (PRIORE, 2015). 

 Na colônia, a história da criança em terras brasileiras era dividida em três grupos 

diferentes: as crianças negras, as indígenas e as brancas. Destaca-se que as crianças negras, 

quando sobreviviam ao translado da África para o Brasil, eram segregadas das suas famílias, 

recebiam pouco ou nenhum cuidado, pois chegavam à colônia portuguesa com status de 

objeto, comercializadas como coisas. Uma vez que eram propriedade privada, serviam para 

fazer pequenos trabalhos domésticos, atuar na lavoura junto aos adultos ou brincar com 

os(as) filhos(as) do senhor (CAMARGO; ALVES; QUIRINO, 2005; RODRIGUES; 

VERONESE, 2014; PRIORE, 2015; AZEVEDO; SARAT, 2015). 

 De acordo com os mesmo autores, as crianças indígenas, no início da colonização 

brasileira, eram usadas pelos padres para a aproximação com os povos nativos. Elas eram 
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catequizadas, ou seja, a educação era utilizada para civilizar primeiro as crianças e depois os 

adultos, isto posto que consideravam a infância um momento ideal, fase em que os pecados 

e os maus hábitos não estavam instalados. Desta forma, crianças órfãs ou nascidos na terra 

funcionavam como intérpretes, para pregar o evangelho cristão e assim salvar almas. 

Enquanto as crianças brancas eram preservadas em casa, recebendo instruções nas escolas 

jesuítas, ou na própria casa, as negras não tinham acesso à educação (RODRIGUES; 

VERONESE, 2014; PRIORE, 2015; AZEVEDO; SARAT, 2015). 

 Percebe-se, assim que a criança no período da colonização do Brasil não tinha 

proteção dos adultos. Com exceção das crianças brancas, as demais sofriam abusos e 

exploração de todas as formas, fosse nos maus tratos físicos, psicológicos e/ou sexuais. 

 Ao contrário do que imagina o senso comum, a fase denominada adolescência existia 

no século XIX, porém o uso deste termo não era comum. Nesta época a adolescência era 

compreendida como o período entre 14 e 25 anos, tendo como sinônimo termos como 

“mocidade” ou “juventude”. Os atributos do adolescentes eram o crescimento e o alcance da 

maturidade (PRIORE, 2015). Em especial, as meninas, ao atingir a pré-adolescência 

(puberdade) eram abusadas sexualmente, inclusive pelos seus proprietários, de forma que 

muitas engravidavam precocemente.  

 Assim como a infância, neste período, a adolescência não era compreendida como 

uma fase que o indivíduo necessitava de cuidados e proteção. No entanto, ao longo dos 

séculos a compreensão da importância da infância e da adolescência livres de danos foi 

ganhando popularidade. Em 1890, criou-se o primeiro Código Penal brasileiro que é 

considerado a primeira forma de sistematizar a punição para praticantes de crimes sexuais. 

Sobre esta primeira lei, Priore (2015) afirma: 

O código penal republicano de 1890 havia dado os primeiros passos no sentido de 

se organizar melhor a punição de crimes sexuais, ao distinguir claramente o 

estupro do defloramento, os principais crimes contra a honra feminina, e definir 

alguns conceitos e condições desses crimes. Entretanto, por mais que estes crimes 

estivessem delimitados e razoavelmente definidos, existiam algumas questões e 

imprecisões que dependiam de interpretações e da jurisprudência (PRIORE, 2015 

p. 292) 

 

 Neste tocante, a moral e os bons costumes serviam como regra para dar ou não 

credibilidade às mulheres que perdiam a virgindade antes do casamento e recorriam à justiça 

para ter o dano reparado. Porém, nem sempre isto ocorria. 

 Mesmo nos casos onde a vítima era seduzida, cabia a ela e sua família provar ao júri 

(composto de médicos, juristas, membros do clero, literatos e jornalistas) que fora seduzida, 
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enganada ou vítima de fraude. Para tanto, utilizavam argumentos pautados, por exemplo, na 

promessa de casamento do homem. Quase a totalidade destes processos eram abertos na 

justiça por pessoas de classe social menos privilegiada, possivelmente crimes cometidos nas 

classes sociais mais elevadas eram resolvidos no âmbito familiar através de casamentos 

forçados e/ou arranjos familiares (PRIORE, 2015). 

Assim, basicamente, a diferença entre as definições de defloramento e estupro que 

pode-se encontrar no código penal de 1890, apresenta uma definição mais completa e 

específica desses conceitos, diferenciando-os.  No entanto, há preservação da seara de que a 

perda da virgindade era imbuída por reverberar mais na sociedade em que a vítima 

encontrava-se inserida, quanto ao estupro, por haver presença de violência, sofria mais 

avaliações e era tido como um crime moral, apresentado de forma perigosa (PEREIRA et 

al., 2019).  

Desta forma, os crimes sexuais de defloramento e estupro, de acordo com o Código 

Criminal de 1890 (BRASIL, 2018) são assim conceituados:  

Art. 267. Deflorar mulher de menoridade, empregando seducção, engano ou 

fraude: pena — de prisão cellular por um a quatro annos. 

 

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: pena — de prisão cellular 

por um a seis annos.  

 

§ 1. Si a estuprada fôr mulher pública ou prostituta: pena — de prisão cellular por 

seis mezes a dous annos.  

 

§ 2. Si o crime foi praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a pena será 

augmentada da quarta parte.  

 

Art 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com violencia de uma 

mulher, seja virgem ou não. Por violência entende-se não só o emprego de força 

physica. Como o de meios que privarem a mulher de suas faculdades psychicas, e 

assim da possibilidade de resistir e defender-se. Como sejam o hypnotismo, o 

chloroformio, o ether, e em geral os anesthesicos e narcóticos (BRASIL, 2018, p. 

28) 

 

 

Sobre o acima descrito, havia diferença entre o estupro e o defloramento que estava 

pautado na violência. Assim, nos casos de defloramento, não há presença de violência 

durante o ato, todavia, a perda da virgindade pela mulher é uma requisição necessária para a 

distinção do crime, além da compleição da sedução (PEREIRA et al., 2019).  Observa-se, 

assim, a questão de gênero predominante na definição supracitada, isto porque, a lei atribui 

o ato violento praticado apenas com contato físico e partindo de uma pessoa do sexo 

masculino contra uma pessoa do sexo feminino.  

 Portanto, era comum neste período que os advogados justificassem o crime ocorrido 
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baseando-se em atributos subjetivos da denunciante, sem levar em conta a responsabilidade 

do acusado. Por outro lado, caso o agressor constituísse matrimônio com a vítima, fosse o 

crime de defloramento, rapto ou mesmo os casos de estupro, a lei assegurava-lhe extinção 

da pena, desde que o representante legal, ou a vítima aceitasse esta forma de reparação. 

Portanto, existia legalmente a reparação, mesmo para vítimas de VS, conforme previa a 

legislação da época (BRASIL, 2018; PEREIRA et al., 2019).  

Embora essa proteção seja voltada para mulheres, mesmo sendo um amparo que 

objetiva manter a estrutura patriarcal, no que diz respeito à assistência protetiva de mulheres 

negras e indígenas, o julgamento dos casos não seguia à risca o que ditava o código 

(PEREIRA et al., 2019). Apesar disso, o Código Penal de 1890 voltava tratamento específico 

para vítimas de crimes sexuais com idade abaixo de 16 anos, pois, até esta idade, segundo a 

lei, a violência era presumida, ou seja, pessoas com menos de 16 anos não eram capazes de 

permitir o ato sexual, conforme versa o artigo 272 (BRASIL, 2018).  

No entanto, esta não era uma realidade atribuída a jovens das classes menos 

favorecidas, uma vez que, nem sempre os autores eram punidos. Assim, em casos onde 

crianças eram vítimas de estupro, os meios de comunicação reportavam a ocorrência 

representando a revolta que se abatia por toda a sociedade, conforme descreve Landini 

(2006): 

O estupro de menores era noticiado como um crime revoltante. As crianças eram 

retratadas estritamente como vítimas, não há qualquer menção à criança ter 

"provocado" ou "consentido" o ato – para referir-se à criança vítima, eram usados 

termos como "victima de seus instinctos perversos", "pequena", "infeliz menina", 

"desgraçadinha" (LANDINI, 2006, p. 229 - 230). 

 

Isto posto, o crime sexual praticado contra meninas das classes menos favorecidas 

era considerado somente após avaliadas as condições de honestidade dentro dos parâmetros 

construídos por representantes da alta sociedade. Neste período, a questão da virgindade era 

considerada para além dos limites físicos (membrana do hímen), pois incluía 

comportamentos aceitos pela sociedade e, que nos casos de agressão sexual, deveriam ser 

comprovados pela vítima (PRIORE, 2015; PEREIRA, 2019). É fato que, dificilmente, uma 

menina pobre conseguiria se enquadrar nestas exigências.  

No entanto, a lei era utilizada e advogados era acionados por pessoas pobres e sem 

prestígio social e, ao contrário do que ansiavam as vítimas, estas não eram beneficiadas, 

pois, muitos casos, não eram resolvidos em seu favor. Foi desta forma que a expressão 

“Menina perdida” ficou conhecida por ser utilizada pelos advogados na defesa dos homens 
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acusados de deflorarem adolescentes no início do século XX (PRIORE, 2015).  Essa 

diferença de tratamento direcionados a pobres e ricos estava relacionada com a estrutura 

social, política e econômica da época, no entanto, resquícios desta cultura permanece por 

longos anos. Sobre isto, Azevedo; Sarat (2015) afirmam: 

Podemos dizer que passamos de um período de ausência social da infância e da 

criança na história do Brasil, para um período no qual sua participação e sua 

existência social têm sido valorizadas e consideradas fundamentais, especialmente 

na continuidade geracional e nas transformações ao longo do século XX. 

Obviamente que tal processo não é tranquilo, simples ou linear, mas é conflituoso 

e complexo perpassando por estágios de desenvolvimento social em que os 

processos de longa duração se constituem (AZEVEDO, SARAT, 2015, p. 31). 

 

Essa perceptível invisibilidade colaborava para que a violência praticada contra 

crianças e adolescentes não tivesse devida atenção, de forma que os perpetradores não eram 

responsabilizados ou sequer punidos. Em busca de mudança neste cenário, várias entidades 

lutaram para dirimir a situação da violência no Brasil ao longo dos séculos. O mesmo ocorre 

com a violência sexual, pois o tratamento dispensado a este delito foi ainda mais rigoroso 

em relação a outros tipos de violência, visto que podem gerar agravos irreversíveis às 

vítimas. 

Posteriormente, em 1940, o CP sofre uma reformulação e apresenta novos 

significados atribuídos aos crimes que envolvem a violência contra crianças e adolescentes 

no país (BRASIL, 2018b). A partir de então, além da violência contra a mulher, a violência 

praticada contra crianças e adolescentes também recebe atenção especial. Assim, o conceito 

de infanticídio encontrado no Art. 123 é conceituado como: “Matar, sob a influência do 

estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após”. E, dentre os crimes contra 

os costumes, no Capítulo I (BRASIL, 2018b) apresenta os crimes contra a liberdade sexual 

que são: 

Estupro - Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave 

ameaça: Art. 213. 

 

Atentado violento ao pudor - Constranger alguem, mediante violência ou grave 

ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal. Art. 2l4.  

 

Posse sexual mediante fraude - Ter conjunção carnal com mulher honesta, 

mediante fraude. Art. 215.  

 

Atentado ao pudor mediante fraude - Induzir mulher honesta, mediante fraude, 

a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal: Art. 216 (BRASIL, 2018b) 

  

Estes crimes previstos no código estavam voltados apenas para mulheres, eximindo 
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homens de terem crimes sexuais praticados contra eles de receber reparo previsto em lei. No 

entanto, a lei foi mais rígida para com a aplicação de penalidade e a conceituação de crimes 

praticados contra menores de 18 anos, dentre eles Brasil (2018b) aponta em seu capítulo II 

onde versa acerca “Da sedução e corrupção de menores”, abaixo: 

Sedução - Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, e 

ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificavel 

confiança: Art. 217. 

 

Corrupção de menores - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 

quatorze e menor de dezoito anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou 

induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo: Art. 218 (BRASIL, 2018b). 

 

 O CP ainda descreve outros tipos de crimes sexuais, sendo eles listados no Capítulo 

V, conforme estabelecido por Brasil (2018b), segue-se abaixo: 

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE MULHERES 

 

Mediação para servir a lascívia de outrem - Induzir alguem a satisfazer a 

lascívia de outrem. Art. 227. 

 

Favorecimento da prostituição - Induzir ou atrair alguem à prostituição, facilitá-

la ou impedir que alguem a abandone. Art. 228.  

 

 Casa de prostituição - Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de 

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja, ou não, 

intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Art 229.  

 

 Rufianismo -  Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de 

seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Art. 

230. 

  

Tráfico de mulheres - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 

mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-

la no estrangeiro.  Art. 231 (BRASIL, 2018b) 

 

 Notadamento, o Código Penal abordava e preocupava-se com a proteção às mulheres 

e penalidade a seus agressoras. Assim, homens que sofrem abusos sexuais não tinham 

amparo definido ou sequer citado de forma que não há DISCUSSÃO acerca do fenômeno 

da VS contra homens. Esta falta de abordagem pode estar embasada na questão de gênero 

que garantia ao homem do poder perante a sociedade (SAFFIOTI, 1987; SAFFIOTI, 2004), 

por outro lado, não o favorecia com proteção contra a VS, uma vez que o conceito de estupro 

se restringia somente à introdução do órgao sexual masculino na genitália feminina. 

 Segue-se a esse diiscurso, o Capítulo VI, que versa acerca da demonstração pública 

do órgao genital, desta forma, são apresentados delitos que estao relacionados ao “Do ultraje 

público ao pudor”, segundo o CP (BRASIL, 2009), prevendo penas mais rigorosas nos 
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artigos de 233  e 234: 

Ato obceno - Praticar ato obceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao 

público:  Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um conto a três 

contos de réis. Art 233. 

 

Escrito ou objeto obceno -  Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua 

guarda, para fim de comércio de distribuição ou de exposição pública, escrito, 

desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obceno: Pena - detenção, de seis 

meses a dois anos, ou multa, de dois contos a cinco contos de réis. Art. 234.  

 

§ 1º Incorre na mesma pena quem: 

I - vende, distribue ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos 

neste artigo; 

II - realiza, em lugar público ou acessivel ao público, representação teatral, ou 

exibição cinematográfica de carater obceno, ou qualquer outro espetaculo, que 

tenha o mesmo carater; 

III - realiza, em lugar público ou acessivel ao público, ou pelo rádio, audição ou 

recitação de carater obceno (BRASIL, 2009). 

 

Na tentativa de evitar agravos e proteger vitimados, o abuso sexual no Brasil é 

combatido desde então por meio do Código Penal (BRASIL, 2009). Isto porque, houve uma 

visível preocupação das entidades governamentais em estabelecer mais rigor às penas 

estabelecidas para punir agressores sexuais de crianças e adolescentes, o que é perceptível a 

seguir: 

Estupro - Pena - reclusão, de três a oito anos. 

 

Atentado violento ao pudor - Pena - reclusão de dois a sete anos. 

 

Posse sexual mediante fraude - reclusão, de um a três anos. 

 

Parágrafo único. Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor de dezoito 

anos e maior de quatorze anos: Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

 

 Atentado ao pudor mediante fraude -  Pena - reclusão, de um a dois anos. 

  

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de dezoito e maior de quatorze anos: Pena 

- reclusão, de dois a quatro anos. 

 

Sedução - Pena - reclusão, de dois a quatro anos. 

 

Corrupção de menores - Pena - reclusão, de um a quatro anos (BRASIL, 2009). 

 

 

 Dando continuidade à preocupação com a proteção de crianças e adolescentes, no 

Capítulo IV, o código estabelece que a presunção de violência está relacionada à idade 

abaixo de 14 anos, ao estado psicológico da vítima, sendo ela “alienada ou débil mental” e 

sendo este quadro da vítima do conhecimento do agressor; ou ainda nos casos em que a 

vítima não pode resistir às ações do agressor. Além disso, no Artigo 225, preconiza-se que, 

se o agressor detém e abusa do pátrio poder (ou sendo ele padrasto, tutor ou  curador da 
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vítima), abre-se uma ação publica para  fins de ação penal, havendo aumento da pena nesses 

casos, sobretudo se o agressor for casado  (BRASIL, 2018b). 

 Em 1960, nos Estados Unidos da América surgiram as primeiras discussões sobre a 

vitimização de crianças que sofriam maus tratos. Com isto, surgiram associações e centros 

de referência que recebiam denúncias em nome da defesa dos direitos da criança. Iniciava a 

DISCUSSÃO acerca do uso da força física e do abuso sexual contra crianças sem que estes 

fossem associados somente a pobreza. Isto porque a violência deixou de ser vista como uma 

característica inerente a pais pobres e famílias desestruturadas, pois as estatísticas revelavam 

que, em todos os níveis sociais, os pais são os violentadores de seus filhos, tanto em países 

ricos quanto nos pobres (PRIORE, 2015). 

 Esta nova conformação, acompanhado de um novo paradigma que evidenciou 

famílias violentas em todos os estratos sociais fomentou discussões em todo o mundo acerca 

da violência praticada contra a criança. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), de 1948, ratificada, e da Declaração dos Direitos Humanos de Viena (DDHV), de 

1993, seguidos das Iª e IIª Declaração sobre os Direitos da Criança, além da Convenção 

sobre os Direitos da Criança abriu-se espaço para debates à temática da violência e do direito 

de crianças e adolescentes tangente a cidadania (RODRIGUES; VERONESE, 2014; 

MARCHI; SARMENTO, 2017). 

Por conseguinte, foram dado estímulos para que países de todo o mundo realizassem 

transformações nos seus contextos individuais relativos à composição de leis e estruturação 

organizacional para a efetivação da proteção da crianças e de adolescentes. 

 O Brasil se inseriu neste novo cenário corroborando a missão de proteger crianças e 

jovens da violência. Para tanto, entre as entidades governamentais responsáveis pela 

efetivação da lei estão os Conselhos Tutelares, as Varas da Infância e da Juventude, os 

Ministérios Públicos. Estes órgãos contam ainda com apoio da Sociedade Brasileira de 

Pediatria e suas filiadas, o Conselho Federal de Medicina, dentre outros órgãos (FEREIRA; 

PORTO, 2018). Complementando esta estruturação organizacional com vistas no 

enfrentamento deste problema, o sistema judiciário brasileiro depois 69 anos reformulou as 

penalidades aplicadas a agressores e os conceitos acerca da violência sexual, ampliando o 

tempo de reclusão para os praticantes deste delito e dando enfoque ao ato e não ao sexo 

biológico das vítimas. 

 Assim, considerando o número crescente de casos de violência sexual, a Lei nº 

12.015 de 7 de agosto de 2009 fez modificações que tornaram ainda mais graves as sanções 
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para os crimes de estupro de vulnerável e de crime sexual contra menores (BRASIL, 2009; 

MIRANDA et al., 2014). Desta maneira, a lei dispõe sobre os crimes hediondos, e revoga, 

assim, a Lei no 2.252 de 1954, que trata violência sexual por corrupção de menores.  

 Neste tocante, alguns conceitos passam a ter outro significado e as penalidades 

atribuídas aos agressores passam a ser mais incisivas (BRASIL, 2009), tais quais: 

Estupro: Previsto no Art. 213.  pena de reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  

 

Violação sexual mediante fraude: Previsto no Art. 215.  pena de reclusão, de 2 

(dois) a 6 (seis) anos.  

 

Assédio sexual: Previsto no Art. 216-A (BRASIL, 2009).   

 

 Segundo o § 2o, para crimes de estupro, violação mediante fraude e assédio sexual a 

pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. Desta forma, o 

Capítulo II do Código Penal detalha punições mais rigorosas quando os crimes sexuais são 

praticados contra vulneráveis. Sobre esta forma mais rigorosa, o Código Penal (BRASIL, 

2009) deixa assim explícito: 

Estupro de vulnerável: Previsto no Art. 217-A.  pena de reclusão, de 8 (oito) a 

15 (quinze) anos.  

 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente: Previsto 

no Art. 218-A.  pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável: Previsto no Art. 218-B.  pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 

anos.  

 

§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa (BRASIL, 2009).  

 

 Segundo a Lei, o aumento da pena para autores de crimes previstos nestes artigos 

será acrescentado em metade nos casos em que resultem em gravidez da vítima. Haverá 

ampliação de pena na faixa de um sexto até metade se o agente do crime transmitir à vítima 

doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador e, de acordo 

com o Art. 234-B os processos que que apuram crimes definidos na Lei nº 12.015 ocorrerão 

em segredo de justiça (BRASIL, 2009). 

 Assim sendo, a justiça ocupa-se em penalizar os perpetradores com medidas cada vez 

mais rigorosas. No entanto, por mais rígidas que sejam as leis dos países, não bastam para 

coibir ações de VS contra crianças e adolescentes. À partir desta percepção, o governo 

brasileiro vem criando políticas públicas que visam assegurar proteção às crianças e 

adolescentes no combate, além de recomendar a estruturação de serviços especializados no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art213.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218b
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tratamento às vítimas deste delito. 

  Em decorrência disso, a OMS afirma que os serviços de proteção à criança são os 

mais disponíveis, seguidos pelo atendimento médico-legal para vítimas de VS. Entretanto, 

algumas dificuldades não favorecem o bom funcionamento desta rede, originando serviços 

dispersos, fragmentados e carentes de recursos, ocasionando má qualidade no atendimento 

e impacto negativo sobre a proteção de vítimas infantis, ocasionando descrédito da 

população (OMS, 2015).  

 Conquanto, políticas públicas nacionais e internacionais foram criadas com vistas a 

insidir nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes através de medidas 

protetivas, pois estudos comprovam que consequências deste tipo de agressão podem 

acarretar sequelas graves, irreversíveis e, até mesmo, o óbito das vítimas.  

 Em 1975, surgem as primeiras experiências de advocacia em saúde da criança nos 

Estados Unidos, quando um grupo de pediatras norte-americanos iniciou a reivindicação dos 

direitos das crianças. Nesta manifestação, os profissionais da saúde foram incluídos como 

atores importante nas lutas pela garantia de tais direitos (NEUTZLING et al., 2017). No 

Brasil, estes e outros benefícios às crianças e adolescentes foram também contemplados na 

elaboração da Constituição Federal Brasileira (CFB) de 1988, que em seu art. 227, refere-se 

aos direitos da criança e do adolescente e estabelece que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão (BRASIL, 1988). 

  

 Complementando a Constituição Brasileira, em 1990, surgiu o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), considerado um marco político a favor dos direitos do público 

infantojuvenil, assegurando-lhes o direito à vida digna de um cidadão em desenvolvimento  

(BRASIL, 1990; NEVES et al., 2010; RODRIGUES; VERONESE, 2014; PELISOLI; 

DOBKE; DELL’AGLIO, 2014; CALZA; DELL’AGLIO; SARRIERA, 2016; NEUTZLING 

et al., 2017; REIS; PRATA; PARRA, 2018). Tais leis são textos amplos, que englobam a 

violência sexual, mas não tratam do problema de forma a abarcar sua multifatoriedade e 

especificidade. 

 Foi com este intuito que, posteriormente, criou-se o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA), órgão que tem por finalidade a deliberação e 

controle da política de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente em nível 
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federal. Dentre suas principais competências legais está a elaboração de normas da Política 

Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como fiscalização 

da execução prevista no ECA (NEUTZLING et al., 2017).  

 Mesmo com todas essas estratégias político-legais, a violência sexual no período 

infantojuvenil ainda permanece como um obstáculo resguardado pelo silêncio de vítimas de 

abusos, de seus familiares e de profissionais. No entanto, estes marcos legais serviram de 

base para a construção de políticas específicas que visam o combate mais efetivo ao abuso 

sexual contra crianças e adolescentes. 

 Em complementação a estas estratégias, no ano de 2000 foi aprovado pelo Conanda, 

o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil (PNEVSI) (NEVES 

et al., 2010; BRASIL, 2013a; GARCIA; MACIEIRA; OLIVEIRA, 2017) que ofereceu uma 

síntese metodológica para a estruturação de políticas, programas e serviços para o 

enfrentamento à violência sexual, a partir dos seguintes eixos estratégicos, O Ministério da 

Saúde, em parceria com o Ministério do Trabalho e do Turismo (BRASIL, 2013a) apontam: 

 

 Análise da Situação – conhecer o fenômeno da violência sexual contra 

crianças e adolescentes por meio de diagnósticos, levantamento de dados, 

pesquisas.  

 

 Mobilização e Articulação – fortalecer as articulações nacionais, regionais e 

locais de combate e pela eliminação da violência sexual; envolve redes, fóruns, 

comissões, conselhos e etc.  

 

 Defesa e Responsabilização – atualizar a legislação sobre crimes sexuais, 

combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação e 

responsabilização qualificados.  

 

 Atendimento - garantir o atendimento especializado, e em rede, às crianças e 

aos adolescentes em situação de violência sexual e às suas famílias, realizado 

por profissionais especializados e capacitados.  

 

 Prevenção - assegurar ações preventivas contra a violência sexual. Ações de 

educação, sensibilização e de autodefesa. 

 

 Protagonismo Infantojuvenil – promover a participação ativa de crianças e 

adolescentes pela defesa de seus direitos e na execução de políticas de proteção 

de seus direitos (BRASIL, 2013a) 

 

 Através destas medidas, foi neste período entre 2000 e 2010, que o Ministério da 

Saúde (MS) normatizou a assistência e os procedimentos a serem adotados frente casos de 

violência sexual. Para tanto, foram criados manuais que instrumentalizam e norteiam as 

ações de profissionais de saúde, além de recomendar a formação das redes de cuidado 

(NEVES et al., 2010; BRASIL, 2010b; MAGALHÃES, 2011; BRASIL, 2013a; BRASIL, 
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2017a), tudo isso com o intuito de evitar a revitimização (MAGALHÃES, 2011). Desta 

maneira, iniciou-se a estruturação de fluxos de atendimento e uniformização das orientações 

de cuidados às vítimas de abuso VS nos serviços de saúde, sendo complementado pelo apoio 

jurídico e de assistência social. 

 Este plano é reafirmado em 2014 com o objetivo estratégico de ampliar e articular 

políticas, programas, ações e serviços para o enfrentamento da VS contra crianças e 

adolescentes. Esta intervenção possibilitou ao país progressos importantes na área do 

enfrentamento e reconhecimento da violência sexual contra crianças e adolescentes, 

oferecendo condições teóricas e metodológicas para a reorganização de serviços, programas 

e políticas de enfrentamento à violência sexual (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2017a).  

 Para além destas mudanças no cenário das políticas públicas de saúde, em 2011 foi 

criada a notificação individual. Mais tarde, em 2014, confere-lhe status de obrigatória e 

imediata para os casos de VS. A notificação denota compromisso legal do profissional de 

saúde e a proteção integral a crianças, permitindo interferência no ciclo da violência. Esta 

política define atribuições no âmbito da prevenção, do atendimento e do acompanhamento 

dos casos, entretanto, sua institucionalização varia de acordo com cada realidade. A 

implantação deste processo depende da compreensão dos profissionais e gestores envolvidos 

acerca da problemática, além disso, abarca a rede de atendimento, investimento 

orçamentário os recursos materiais e humanos disponíveis (BRASIL, 2002; LIMA; 

DESLANDES, 2011; GARBIN et al, 2015; BRASIL, 2017a; PINTO et al., 2017). 

 Neste estudo trataremos o ato de preencher a ficha de notificação individual como 

um cuidado às crianças e adolescentes vítimas de VS devido ao seu caráter obrigatório para 

profissionais de saúde. Isto porque, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

qualquer indivíduo deve denunciar e/ou notificar a violência contra pessoas na infância e 

adolescência (BRASIL, 1990; PELISOLI; DOBKE; DELL’AGLIO, 2014; REIS; PRATA; 

PARRA, 2018). Sobretudo, por ter caráter legal e servir para caracterização da violência 

sofrida pelas vítimas, dando margem a interpretações pelo Ministério da Saúde e demais 

entidades brasileiras possibilitando projetar intervenções no intuito de combater este 

problema. 

 Estudo realizado em Santa Catarina aponta que, apesar de os números espantosos de 

42,8 casos de estupro por 100 mil habitantes registrados nos Boletins de Ocorrência (BO) 

Policial, o setor Saúde não identifica ou não notifica todas as violências sexuais. Ainda que 

tenha 75% da população do estado coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família, 
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ocorre, com frequência, subnotificação destes casos. Outro ponto a destacar, é que a 

população talvez não reconheça a importância da notificação, seja por desinformação dos 

profissionais, seja pela pouca iniciativa dos serviços de saúde para falar do assunto 

(DELZIOVO et al., 2018b). 

 Ressalta-se que, a notificação compulsória apesar de ter ocasionado o aumento do 

número de registros nos sistemas de saúde, em especial no SINAN, não é o bastante para 

que o desfecho seja favorável e efetivamente proteja crianças da atuação dos agressores. É 

necessário aprofundar os estudos, além de oferecer capacitações constantes aos profissionais 

que atuam direta ou indiretamente no atendimento a estas vítimas, aumentar investimento 

financeiro e em recursos humanos para permitir a ampliação dos serviços e o 

acompanhamento das vítimas. 

 Os fatores que podem interferir na omissão dos profissionais da saúde diante desses 

casos podem estar relacionados com medo, falta de conhecimento, déficit de informações 

sobre os indícios de abuso sexual, além do desconhecimento sobre a obrigação legal de 

notificá-lo (ALVES, et al., 2016). Além disto, um outro problema que justifica a 

subnotificação (e/ou a notificação incompleta) é o uso de conceitos jurídicos que definem as 

nomenclaturas presentes na ficha de notificação do SINAN. Estes termos jurídicos podem 

estar gerando dúvidas aos profissionais de saúde, de forma que, na tentativa de cumprir o 

dever, preenchem os campos optando pelo item “ignorado”, ou deixando-os em branco 

(DELZIOVO et al., 2018a) fator que gera notificações com sub-registros. 

 Esta realidade impede que os dados epidemiológicos publicados sejam compatíveis 

com a realidade do problema, visto que existem sub-registros. Esta ocultação do problema 

dificulta sua prevenção e colabora para que as consequências à saúde de infantes e 

adolescentes agredidos(as) sejam mais difíceis de tratar. 

 

2.3 CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA SEXUAL PARA A SAÚDE DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

 Pode-se afirmar que o abuso sexual se insere na conceituação de violência e é 

consenso entre os estudiosos que sua prática contra crianças e adolescentes ocorre nas mais 

diversas sociedades (MENDES; BITU, 2018). Estudiosos concordam que o abuso 

infantojuvenil é um problema social frequente, que ocorre independentemente de classe 

social, religião ou cultura (NEVES et al., 2010) e pode acarretar na vítima consequências 

físicas, psíquicas, sociais, sexuais podendo comprometer seriamente a vida da vítima para 
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além da idade adulta (FLORENTINO, 2015; ALVES et al. 2016). 

 Ao longo dos anos, o fenômeno da VS passou a ser mais estudado em todo o mundo. 

Por conseguinte, ficou evidenciado que este trauma pode afetar o desenvolvimento das 

vítimas. As repercussões na saúde das vítimas são inúmeras e podem ocasionar desde 

consequências de efeitos mínimos (ou nenhum efeito aparente) até o desencadeamento de 

graves problemas emocionais, sociais e psíquicos. O resultado da vivência de VS está 

relacionado a fatores intrínsecos à criança/adolescente, como vulnerabilidade e risco social 

(SANTOS; FARIAS; ROCHA, 2015; SANTOS et al. 2018b; LÍRIO et al., 2018) (CARMO; 

GUIZARDI, 2018; KATZ et al., 2019). Neste sentido, podemos categorizar as repercussões 

em físicas, emocionais, cognitivas, comportamentais e psicopatológicas. 

 Portanto, é necessário que os profissionais de saúde estejam em alerta para a 

identificação de casos de violência sexual praticados contra crianças. Estas implicações 

devem ser alvo de estudos e discussões entre estes profissionais e, de forma multidisciplinar, 

o problema e as condutas direcionadas às vítimas de agressão sexual devem ser discutidos a 

fim de minimizar as marcas e consequências para sua saúde. Para Saffioti (2004): 

[...] o abuso sexual, sobretudo incestuoso, deixa feridas na alma, que sangram no 

início sem cessar, e, posteriormente, sempre que uma situação ou um fato lembre 

o abuso sofrido. A magnitude do trauma não guarda proporcionalidade com 

relação ao abuso sofrido. Feridas do corpo podem ser tratadas com êxito num 

grande número de casos. Feridas da alma podem igualmente ser tratadas. Todavia, 

as probabilidades de sucesso, em termos de cura, são muito reduzidas e, em grande 

parte dos casos, não se obtém êxito (SAFFIOTTI, 2004, p. 18 - 19).  

 

 Acrescenta-se ainda que, a vivência de VS na infância/adolescência acarreta à vítima 

sentimento de abandono e desproteção, devido a negligência por parte do agressora, 

principalmente, se esse agressor for algum ente querido ou conhecido e seja alguém próximo 

da sua família (GABEL, 1997; FONTES; CONCEIÇÃO; MACHADO, 2017; ANTONY; 

ALMEIDA, 2018; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018). Estudo ambientado no 

Semiárido Nordestino salienta que mulheres que foram violentadas entre 4 e 17 anos 

demonstra que as vítimas tendem a sentir-se excluídas da família, com sensação de não ter 

afeto materno, especialmente quando são submetidas a agressões físicas por parte das mães 

(LIRA et al., 2017a). 

Devido ao comprometimento da vida causada pela VS, é nesta seara que a 

intervenção de profissionais de saúde pode surtir efeito e ser um diferencial, pois ao cuidar 

destas crianças devem estar em consonância com conceitos e diretrizes, viabilizando as 

políticas públicas que estão disponíveis em nosso país e no mundo. 
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 Em crianças vítimas de VS, os agravos somáticos mais frequentess são: mal estar 

difuso, impressao de alteração física, enurese, encoprese (em crianças que sofreram 

penetração anal), dores abdominais, crises de dispnéia, náuseas, vômitos. Os casos mais 

graves podem evoluir para anorexia, bulimia (GABEL, 1997). Além disso, estudos 

evidenciam que, dentre as consequências físicas que acometem crianças abusadas 

sexualmente, pode-se listar: lesão corporal, mutilações, fissura e dilaceração anal e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) (HOHENDORFF; PATIAS, 2017; VROLIJK-

BOSSCHAART et al., 2018).  

 No ambiente hospitalar, a identificação destes sinais e sintomas pode ser feita por 

diversos profissionais de saúde, inclusive enfermeiros(as). Neste tocante, pode-se citar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), atividade privativa da Enfermagem, 

que é a ferramenta utilizada na identificação dessas e outras alterações físicas, bem como as 

de cunho cognitivo e psicossocial.   

 Estudo sobre a identificação de VS em crianças esclarece que grande parte das lesões 

físicas estão situadas na região de cabeça e pescoço, podendo ainda apresentar lesões na 

cavidade oral independente das lesões em seus órgãos genitais, o que mostra a grande 

importância do exame físico. Outros sinais importantes que podem ser encontrados e devem 

gerar suspeitas estão os relacionados a doenças sexualmente transmissíveis, laceração de 

freios labiais e linguais – principalmente em crianças com idade entre 1,5 e 8 anos – e marcas 

de mordidas juntamente com equimoses de sucção no pescoço (ALVES et al., 2016). 

 Em relação a VS sofrida por adolescentes, estudo realizado aponta que 46,2% das 

vítimas apresentavam duas ou mais lesões corporais, sendo que as regiões mais atingidas 

foram cabeça (38,2%) e membros superiores (30,8%). A lesão contusa representou 79,2% 

dos casos, sendo a escoriação a mais frequente (44,2%), seguida de equimoses e edemas 

traumáticos (47%) (SILVA et al., 2018a). Para além de agravos físicos, a gestação na 

adolescência pode ser uma realidade nos casos em que a vítima já apresentou a menarca. 

 Sobre isso, foi revelado em um estudo de revisão sistemática que a experiência da 

violência acarreta comprometimentos à saúde mental e física principalmente nos casos de 

gravidez, contudo, histórias individuais podem caminhar para resultados que impressionam 

como a aceitação do filho, em especial nos casos de ressignificação positiva das mulheres, 

ou mesmo a rejeição da criança pela mãe o que remete a interrupções/prejuízos de projetos 

de vida, raiva direcionada ao autor da agressão (NUNES; MORAIS, 2017). Estas 

repercussões negativas podem incidir por toda a vida de pessoas vítimas de estupro e desde 
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a infância/adolescência serem responsáveis pela mudança comportamental tornando a 

pessoa vulnerável a outras vitimizações neste âmbito. 

 Ademais, estudo revela que os adultos que sofreram abuso sexual infantil são mais 

propensos a se tornarem vítimas de violência por parceiro íntimo e agressão 

sexual. Apresentam maior risco de desenvolver obesidade, problemas sexuais, síndrome do 

intestino irritável, fibromialgia e IST, incluindo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

Utilizam enquanto adultos mais serviços médicos do que aqueles sem histórico de abuso 

sexual infantil e são mais propensos a desenvolver vícios em tabaco, drogas e 

álcool (JENNY; CRAWFORD-JAKUBIAK, 2013).  

 Diante desta situação, o levantamento de problemas que respalda o Diagnóstico de 

Enfermagem, é um importante instrumento para a identificação dessas consequências físicas, 

pois um exame físico completo e criterioso deve ser realizado na criança/adolescente durante 

a consulta de Enfermagem, a fim de que tais consequências da VS sejam identificadas.  

 Estudo de revisão sistemática fez um levantamento sobre as consequências 

emocionais e cognitivas mais comuns diagnosticadas em crianças sexualmente violentadas, 

identificou-se que, dentre os transtornos emocionais que mais acometem estas vítimas estão: 

ansiedade, culpa, medo e raiva. Somando-se a isto, a autoimagem prejudicada, baixa 

autoestima, confusão quanto à identidade de gênero e orientação sexual (mais 

especificamente entre os meninos), dificuldade de aprendizagem, dissociação, paranoia, 

pensamentos obsessivos e pesadelos são as alterações cognitivas mais comuns entre as 

crianças vitimadas (HOHENDORFF; PATIAS, 2017). 

 No caso da violência praticada através do intercurso sexual forçado, deve-se levar 

em consideração que o corpo da criança foi invadido com consequente perda da integridade 

física. Nestes casos, sensações novas foram despertadas, mas não integradas, em 

consequência, a criança exprime a angústia (GABEL, 1997). Esses efeitos deletérios 

funcionam como sentimentos que abarcam a emoção da criança e do(a) adolescente vitimado 

e podem ser responsáveis pelo comportamento de isolamento social. 

 Corroborando, para além das complicações físicas, as consequências 

comportamentais nas vítimas de VS também repercutem gravemente no seu 

desenvolvimento psicossocial. Isto porque crianças e adolescentes quando tem início 

precoce na vida sexual podem desenvolver dificuldade no aprendizado (SANTOS et al., 

2018a). Assim, as repercussões da violência sexual podem resultar como baixo rendimento 

escolar, agressividade, comportamento autodestrutivo, comportamento regressivo, fugas de 
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casa, ideação e conduta suicida, problemas interpessoais, problemas perante a justiça, 

comportamento hipersexualizado e sintomas obsessivo-compulsivos (LIRA et al., 2017a; 

HOHENDORFF; PATIAS, 2017) (KATZ et al., 2019). Estas repercussões podem ocorrer 

na infância, perpassando pela adolescência e culminando numa idade adulta conturbada e 

com sequelas (LIRA et al., 2017a; HOHENDORFF; PATIAS, 2017). 

 Considerando que a violência é um ato de abuso físico e psíquico contra alguém, 

levando muitas vezes às relações de medo, intimidação e opressão, esta pode ser 

representada não somente por atos que exprimem agressividade e brutalidade por meio do 

uso da força dirigida contra outrem, mas também, por ações que conduzem a perturbações 

psicológicas (LIMA; SOUSA, 2015; MARTINHO, 2016). Corroborando, estudo 

exploratório, realizado com 10 vítimas de estupro, revela que, dentre os sentimentos 

desenvolvidos por estas vítimas, estão o medo, a raiva, impotência, vergonha e culpa 

(GUIMARÃES; RAMOS, 2017). 

 Conquanto, uma história de VS na infância/adolescência pode ter efeitos deletérios 

para a saúde mental do indivíduo. Este tipo de agressão aumenta o risco da vítima de 

desenvolver transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), transtorno de ansiedade, 

depressão, baixa autoestima e fobias sociais. Crianças expostas a abuso sexual têm maior 

probabilidade de precisar de hospitalização por doença mental e apresentam diagnósticos 

psiquiátricos quando na idade adulta (JENNY; CRAWFORD-JAKUBIAK, 2013) (AFIFI et 

al., 2014; SPRÖBER et al., 2014; MONDIN et al., 2016; LIRA et al., 2017a) (KATZ et al., 

2019). Estas consequências têm repercussões individuais e coletivas, muitas vezes, 

necessitando de tratamento terapêutico e atendimento especializado que, quando ineficazes, 

podem ser a causa de tentativa de suicídio por parte das pessoas vitimadas. 

 Estudos realizados no Brasil sobre o perfil de autores de abuso sexual evidenciaram 

que condições inadequadas foram vivenciadas durante infância, aumentando as condições 

de vulnerabilidade. Dentre as características dos perpetradores estão: baixo nível de 

escolaridade, desestruturação familiar, histórico individual e/ou familiar do uso de álcool e 

outras drogas. Tais problemas se repetiam caso a caso e influenciavam consequências 

negativas que abarcavam desde a ruptura de laços familiares (por abandono ou morte dos 

genitores) até o trabalho infantil. Outra condição comum e preocupante é a revelação que 

perpetradores de VS também foram vítimas de violência durante sua infância e/ou 

adolescência. Os maus tratos os levavam ao abandono do lar e consequente moradia nas ruas 

(XAVIER, 2011; ESBER, 2016; COSTA; ROCHA; CAVALCANTE, 2018).  
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 Posto isto, ratifica-se a perpetuação de um ciclo onde vitimados frequentemente 

podem tornar-se autores da violência. Desta forma, pode-se inferir que condições precárias 

de vida e a quebra de laços familiares podem desencadear nos indivíduos comportamentos 

agressivos e desequilíbrios psíquicos, que podem levá-los a praticar atos de violência. 

 Estudo de coorte realizado no Peru com 2.928 mulheres gestantes, destacou que 

destas 71,7% relataram ter sofrido algum abuso físico ou sexual durante a infância, sendo a 

prevalência de abuso físico (38,8%), sexual (7,9%) e de abuso físico e sexual (24,5%). A 

história de abuso na infância foi mais fortemente relacionado ao risco de Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático. Uma história de abuso físico ou sexual na infância foi associada a 

um aumento de 5,73 vezes na probabilidade de TEPT (SANCHEZ et al., 2017). 

 Estudos identificaram que estas sequelas da VS tornam-se psicopatologias graves 

como os transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos somatoformes, 

transtornos alimentares e transtornos relacionados a uso substâncias (AFIFI et al., 2014; 

MARTINHO, 2016; HOHENDORFF; PATIAS, 2017) (KATZ et al., 2019). Assim, 

podemos inferir, então, que a VS na infância tem marcante repercussão na saúde mental das 

vítimas deixando sequelas em diversos níveis de gravidade, exigindo, assim, cuidados 

multiprofissionais, devido sua complexidade. 

 O combate e prevenção da VS exige investimentos econômicos de toda a sociedade, 

pois a vítima pode precisar desde atendimento ambulatorial até tratamentos com 

intervenções mais complexas. O funcionamento destes serviços de saúde tem o propósito de 

quebrar o ciclo como pode ser percebido nesta afirmação da OMS (2015): 

 Apesar de investir em prevenção, os países não conseguem alcançar os níveis 

compatíveis com as dimensões do problema. [...] Baseando-se em estudos 

científicos, a OMS e seus parceiros identificaram estratégias que têm potencial 

para reduzir a ocorrência de múltiplas formas de violência e a probabilidade de 

que indivíduos a perpetrem. Isto porque as consequências de atos de violência têm 

também um custo econômico para os países, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Alguns dos custos diretos associados à violência são a 

necessidade de tratamento, serviços de saúde mental, cuidados emergenciais e 

respostas da justiça criminal. Existem também os custos indiretos como 

desemprego, absenteísmo e problemas de saúde que afetam o desempenho no 

trabalho das vítimas (OMS, 2015 p. 17). 

  

 Em detrimento de tantas consequências negativas, fica evidente que a saúde da 

criança e do(a) adolescente sexualmente abusada demanda múltiplas formas de cuidados 

realizados por profissionais de áreas diferentes, ou seja a formação de uma rede de atenção 

multiprofissional. Esta rede de atenção necessita de estruturas e recursos humanos para 

engrenarem serviços tanto na prevenção, quanto na assistência direta oferecida aos infantes 
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e juvenis que desenvolvem agravos à saúde em consequência do trauma sofrido. 

 

2.4 PANORAMA SOBRE CUIDADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 Os cuidados a vítimas de VS justificam-se, devido as graves repercussões que podem 

abater as vitimas. Consequências estas, que podem reverberar tanto individualmente, quanto 

coletivamente. Assim, quanto mais rápido a identificação, a intervenção, o início do 

acompanhamento da vítima por profissionais da equipe multiprofissional, maiores as 

chances da vítima ter suas sequelas reduzidas.  No entanto, este cuidado precisa ser 

individualizado e específico, olhando caso a caso as especificidades de cada vítima, 

conforme afirma Florentino (2015): 

Não é possível 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. Dentro desta perspectiva, é 

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

criança ou adolescente – para não cair em um reducionismo ou generalismo da 

questão. Cada criança ou adolescente que sofre abuso sexual é uma potencial 

vítima de uma ou mais consequências descritas anteriormente. Por isso, é 

importante que o psicólogo que venha a deparar-se com tais casos – em alguma 

política pública ou em consultórios particulares – tenha a sensibilidade necessária 

e esteja capacitado para enfrentar essa situação extremamente complexa e 

desafiadora (FLORENTINO, 2015, p. 144) 

 

 Em vista disso, o cuidar é uma atividade que tem ampla conceituação e, segundo o 

Dicionário Léxico (2018), denota: tratar de alguém, garantindo o seu bem estar, segurança; 

tomar conta de; garantir a presetvação de algo; ocupar-se de; responsabilizar-se por; dedicar 

esforço e tempo (a algo) com determinado objetivo; apressar-se a cumprir determinada 

tarefa; fazer (algo) com determinado objetivo; apressar-se a cumprir determinada tarefa; 

fazer (algo) com diligência; prestar atenção a; reparar; pensar; ponderar; supor e ter interesse 

por. Deve-se, portanto, levar em consideração a relação do ser humano com o cuidado que, 

de acordo com Waldow (2006): 

O cuidado humano está embutido em valores, dentre eles, a paz, a liberdade, o 

respeito e o amor, entre outros aspectos. Todos os atributos de cuidar são 

essenciais no processo de desenvolvimento do ser, já que o cuidado constitui a 

condição de ser humano [...]. Profissionais da área de saúde não diferem quanto 

ao objeto e sujeito do cuidado, mas sim na forma como o expressam, devido a 

estas considerações, conclui-se que o cuidado pode e deve ser cultivado (Waldow, 

2006, p. 14 e 15). 

  

Concordando, estudo realizado baseado na pesquisa com crianças, identificou que, 

para elas, “o cuidado pode ser compreendido de diversas formas, como atitude de 
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preocupação, demonstração de carinho e afeto e zelo pelo outro.” (GABATZ et al., 2010, p. 

138). Cabe ressaltar que, apesar da necessidade atuação da multidisciplinaridade no cuidado 

a vítimas de violência, como apontam estudos (FARIA; ARAÚJO; BAPTISTA, 2008; 

SENA; TEIXIRA; AMORIM, 2018), não pode-se deixar de afirmar que “embora não seja 

uma característica só da enfermagem, é nela que o cuidado se concretiza plenamente e se 

profissionaliza, pois ocupa o privilégio de estar `presente” (WALDOW, 2006, p. 13-14).  

Pode-se inferir que este ‘estar presente’ faz menção a duas perspectivas observadas: 

1) A presença maciça da equipe de enfermagem em diversos serviços de saúde e 2) A íntima 

aproximação dos seus atores (auxiliares, técnicas e enfermeiras) com o objeto do cuidar 

(pacientes). Por tais características, a Enfermagem é considerada uma profissão essencial, 

tanto na assistência direta ao paciente, quanto na organização dos serviços de saúde. 

 Somando-se a esta realidade, podemos considerar que, diante da complexidade dos 

maus-tratos contra as crianças e adolescentes vítimas de violência, principalmente a VS, e, 

perante sua busca por cuidados no âmbito do serviço público de saúde, torna-se 

indispensável o envolvimento dos profissionais preparados para tal atendimento. Neste 

sentido, é salutar que haja capacitação sobre a temática no ambiente de trabalho, 

possibilitando a formação de uma rede interdisciplinar com vistas no cuidado atenção 

integral, conforme afirmam diversos autores (VIEIRA, et al., 2015; DESLANDES, et al, 

2015; SENA; TEIXEIRA; AMORIM, 2018) sendo o domínio e conhecimento acerca desse 

cuidado de extrema importância na prevenção à revitimização.  

Isto porque o atendimento prestado por tais profissionais de saúde, seja na rede básica 

ou no âmbito hospitalar, pode influenciar na recuperação de vítimas que sofreram abuso 

sexual, conforme relativiza um estudo (PROCÓPIO et al., 2014).  Sobre este atendimento 

realizado dos serviços de saúde a casos de VS, Nunes; Morais (2017) consideram que: 

[...] a assistência a esses casos deve começar em nível de atenção primária, 

atentando-se para atividades preventivas de conhecimento dessa temática à 

população a fim de que essas mulheres também possam ser assistidas desde o 

começo, evitando problemas futuros ou quando já dada à situação de gravidez 

possam ter a autonomia de decidir o desfecho. É fundamental que o 

acompanhamento seja continuado e não pontual nos serviços de saúde (NUNES; 

MORAIS, 2017, p. 99). 

 

 Em verdade, a atenção a vítimas de violência sexual deve começar no primeiro 

serviço que esta procure. Não deveria, portanto, existir uma separação entre os cuidados 

necessários a essas vítimas, porém, na realidade, o que identificamos é uma estratificação do 

cuidado e pautado mais na parte técnica do que na atenção holística, o que termina por 
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revitimizar a criança/adolescente. No entanto, recomenda-se que este cuidado não restrinja-

se ao cuidado técnico, sendo interessante ressaltar que, apesar da enfermagem voltar-se para 

o inter-relacionamento entre cuidar e cuidar técnico imbuído de ações e/ou procedimentos 

físicos/práticos (WALDOW, 1998), a criança/adolescente que sofreu VS necessita de um 

olhar mais amplo, uma abordagem holística.  

Isto porque, em geral, as vítimas deste agravo tendem a sentir-se desprotegidas e 

perdem a confiança nas pessoas (SALTER, 2013; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018), 

motivo pelo qual a aproximação e a vinculação com profissionais pode tornar-se dificultado. 

Isto porque, para cuidar, é necessário que o cuidador entre em contato com suas experiências 

prévias e seu conhecimento acerca da doença do outro (WALDOW, 2006), o que pode ser 

fator complicador para o profissional, pois entrar em contato com suas experiências prévias 

frente a ações violentas pode denotar uma barreira na promoção do cuidado ao outro.  

Dentre as ações desempenhadas por profissionais de saúde nas unidades de 

atendimento está a assimilação da violência e a responsabilidade pelos cuidados às vítimas, 

o que, conforme já foi falado, abarca a notificação e a denúncia dos casos 

suspeitos/identificados. Neste sentido, a notificação à autoridade competente, de qualquer 

suspeita ou confirmação de maus-tratos - e isso inclui o abuso sexual na infância e 

adolescência, constitui-se obrigação dos profissionais de saúde, sob pena de multa de três a 

20 salários mínimos, segundo dispõe o livro 2 do ECA no artigo 245, sendo este valor 

dobrado nos casos de reincidência da omissão (BRASIL, 1990; HOHENDORFF; 

HABIGZANG; KOLLER, 2015; GARBIN et al, 2015; ALVES et al., 2016; REIS; PRATA; 

PARRA, 2018).  

Assim, o ECA estabelece a  notificação de violência contra crianças e adolescentes 

como uma ação obrigatória para qualquer cidadão brasileiro, passível de multa quando 

ignorado e/ou negligenciado por profissionais. Este cuidado técnico depende que o(a) 

profissional tenha conhecimento de leis e saiba reconhecer sinais embasando-se em 

conceitos, com fins na identificação do fenômeno. Além disso, apesar de auto-explicativa, o 

vocabulário contido na ficha e a interpretação das informações exigidas para seu 

preenchimento dependem do conhecimento técnico da grande área da saúde.  

Por outro lado, em 2003, foi criada a Política Nacional de Humanização da Atenção 

e Gestão (PNH) no Sistema Único de Saúde. Esta política prediz em seus objetivos: o 

enfrentamento de desafios relativos à qualidade e a dignidade no cuidado em saúde; 

remodelar e interligar ações de humanzação do Sistema Único de Saúde (SUS) e combater 
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dificuldades organizacionais e de gestores do que diz respeito ao trabalho em saúde que 

reverberaram negativamente para a saúde e seus trabalhadores (BRASIL, 2011; PASCHE; 

PASSOS; HENNINGTON, 2011). Desta maneira, humanizar a saúde é correspondente a 

facilitar o convívio, viabilizar a solidariedade, demonstrar amor e pelo respeito ao outro, em 

resumo, humanizar tem semelhança com o conceito de cuidado (WALDOW, 2006).  

Porém, no cenário hospitalar, ouvir e acolher os usuários tornam-se tarefas difícieis, 

pois ambos denotam uso de um espaço prolongado de tempo, entrando em contradição com 

a agilidade e exigências de volume excessivo de trabalho. Esta realidade, pode transformar 

o cuidado a vítimas de VS, no ambiente hospitalar, difícil e limitados a procedimentos 

técnicos. A despeito deste ambiente, Waldow (2006) sinaliza: 

[...] o cuidado “humano”, por vezes luta tanto por ser exercido em meio a uma 

realidade que parece agressiva, desumana, brutalizada, como porbuscar garantir 

seu espaço junto da tecnologia de ponta, de interesses políticos e financeiros, de 

interesses empresariais, entre outros tantos. Mas justamente para se opor a eles e 

para amenizá-lo é que o cuidado necessita ser regatado (WALDOW, 2006, p. 9) 

  

Este ambiente pouco acolhedor não favorece o diagnóstico de VS contra crianças. As 

regras institucionais, a impessoalidade que um ambiente e a gestão hospitalar muitas vezes 

apresentam, induzem a um afastamento do ser cuidado em relação a seus cuidadores 

(WALDOW, 2006).  Desta maneira, cuidar de crianças e adolescentes que foram vitimadas 

sexualmente e que estão inseridos no contexto de hospitalização pode ser um desafio para 

os profissionais atuantes, visto que este tipo de violência é de difícil identificação. 

Quando a VS infantojuvenil encontra-se encoberta e de difícil diagnóstico, a 

revelação pode ser feita ao profissional mais próximo da vítima, com quem ela estabeleceu 

vínculo. Diante desta revelação, é imperioso que haja discernimento e conhecimento de 

profissionais de saúde sobre o fenômeno para apreender e compreender que o relato daquela 

vítima trata-se de uma vitimização sexual. Para Waldow (2006), ter conhecimento e saber 

acerca de um agravo é o que serve de sustentáculo para os possíveis cuidados necessários às 

demandas do cliente, neste caso a criança, adolescente e seus familiares.  

 Um contraponto é que a violência sexual pode ocorrer de formas que dificultam o 

diagnóstico, justamente por ser uma situação cercada de tabus, vergonha, medo e silêncio 

das vítimas (SANTOS et al., 2015; SANCHEZ et al., 2017; FORNARI et al., 2018; 

OLIVEIRA et al., 2019). Além disso, por ser um dos tipos de maus tratos que atinge mais 

frequentes crianças e devido a agressividade sofrida pelo infante, como consequência, as 

vítimas desenvolvem sérias complicações, necessitando dos primeiros cuidados por parte 
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dos profissionais de saúde (FLORENTINO, 2015). É necessário, por conseguinte, preparar 

a equipe multidisciplinar para lidar com essa situação capacitando-os para desvendar até 

mesmo os casos de difícil identificação. 

 Considerando a multifatoriedade do problema, crianças vítimas de VS devem ser 

atendidas também em serviços de proteção social especial tendo em vista a ocorrência de 

violação de direitos (HOHENDORFF; HABIGZANG; KOLLER, 2015). Por isso, é de 

extrema relevância o papel do profissional do Serviço Social no ambiente hospitalar, tendo 

em vista que este pode atuar como uma forma de ligação entre a vítima, a instituição e o 

Conselho Tutelar (NEUTZLING et al, 2017). Somam-se a isso, as ações de orientações e 

concretização do acesso dos pacientes aos serviços necessários, o que faz com que sua 

prática possua um caráter socioeducativo, fortalecendo a consciência crítica dos cidadãos.  

 Neste contexto, não somente o(a) assistente social, mas todo profissional de saúde 

que estiver prestando a assistência a pessoas agredidas sexualmente, precisa ser muito 

cauteloso(a) e cuidadoso(a) com a vítima do abuso sexual, devendo estar preparado para 

analisar as particularidades que envolvem a VS, tais quais: o grau da penetração, a violência 

psicológica praticada e a utilização ou não de violência física (FLORENTINO, 2015). Este 

preparo, segundo os códigos de ética das diversas profissões da saúde. 

Analisando os aspectos éticos que envolvem o compromisso profissional para com 

as informações relativas ao seu objeto de trabalho, ressalta-se que cabe ao profissional a 

responsabilidade pelo aperfeiçoamento técnico-científico e atualização constante do 

conhecimento sobre diversos temas ligados à população atendida no serviço em que atua, à 

exemplo, o que versa o recém reformulado código de ética de Enfermagem, a Lei nº 564/17 

acerca da proteção e atuação frente casos de maus tratos e violência (COFEN, 2018).  

Esta observação não é unanimidade do Conselho de Enfermagem, mas tem itens 

semelhantes nos códigos de diversas profissões, dentre elas a Psicologia, o Serviço Social, a 

Medicina, Odontologia, entre outras profissões da saúde (SALIBA et al., 2007). Tal 

preocupação observada nos diversos códigos dos variados conselhos para com a proteção da 

criança e do adolescente, denota o cumprimento da Constituição e reflete uma 

corresponsabilidade entre profissionais da saúde e de outras áreas ligadas à proteção da 

infância e juventude. 

 Nesta seara, com o objetivo de romper o ciclo da violência, inclusive da VS, o 

Ministério da Saúde brasileiro lançou em 2010 a “Linha de Cuidado para a Atenção Integral 

à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências – Orientação 
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para gestores e profissionais de saúde”, um documento cujo objetivo é sensibilizar e orientar 

os gestores e profissionais de saúde para o cumprimento de ações contínuas e permanentes 

necessárias para atender integralmente a saúde de vítimas infantojuvenis e suas famílias que 

vivem em situação de violências (BRASIL, 2010b). 

 Neste manual, o cuidado a vítimas de violências é direcionado para cumprir as cinco 

etapas: Prevenção da VS e cultura da paz; Acolhimento; Atendimento (que envolve os 

cuidados profiláticos e tratamento); Notificação e Seguimento na rede de cuidado e de 

proteção social. Os dois primeiros cuidados são sabidamente ações preventivas e que espera-

se sejam desenvolvidas não somente por profissionais, mas também pela comunidade 

(BRASIL, 2010b). Cada cuidado desse tem uma conceituação e, em conjunto, eles compõem 

a recomendação do MS para o atendimento de vítimas de VS. 

Acerca do acolhimento a crianças e adolescentes vítimas de VS, é possível considerar 

que estas “necessitam de um momento de escuta, acolhimento, para que, com a exploração 

de suas vivências, consigam elaborar de forma saudável a situação traumática, 

compreendendo seu papel de vítima e tendo uma nova visão da situação” (TROMBETA; 

FERRET, 2018, p. 04). 

No contexto nacional, o acolhimento passou a ser discutido devido à necessidade de 

reorganizar a atenção à saúde nos variados tipos de serviços a fim de nortear a modificação 

do padrão tecnicista e assistencialista. Assim, os profissionais concordam que acolher denota 

recepcionar o cliente mediante comportamentos e atitudes imbuídos de atenção exclusiva, 

considerando a pessoa integralmente e holisticamente (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2010b; 

FLORENTINO, 2015; COUTINHO; BARBIERE; SANTOS et al., 2015). Este tipo de ação 

é relevante no atendimento a crianças e adolescentes vitimadas sexualmente, pois atende 

suas necessidades e contribui para a recuperação e reabilitação das mesmas, além de facilitar 

a revelação dos fatos ao profissional de saúde devido a sensação de segurança que o 

acolhimento promove. 

Estudo realizado em Alagoas, Brasil, com 11 mulheres vítimas de estupro, 

identificou que a semelhança do sexo do agressor e do profissional de saúde que as atende 

pode torna-se desconfortável para a vítima, de forma que esta prefira ser acolhida e atendida 

por profissionais do sexo oposto ao do agressor (BARROS et. al., 2015). Pode-se inferir que 

este mesmo desconforto pode acometer crianças e adolescentes, motivo pelo qual justifica-

se aos profissionais responsáveis pelo atendimento percebê-lo e direcionar o atendimento da 

forma mais acolhedora possível. 
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Pode-se inferir, portanto, que acolher é um comportamento, uma forma de agir, que 

deve perpassar todo o tipo de atendimento e recomenda-se usá-lo na abordagem nos casos 

de VS infantojuvenil. Assim, essa é uma conduta que transmite segurança e possibilita a 

formação de um elo de confiança entre profissional e pessoa violentada. No entanto, 

compreende-se que, ao lidar com situações de VS infantojuvenil, o profissional que atua no 

serviço de saúde depara-se com tabus sociais, ou mesmo com o medo (de sofrer retaliações 

por parte do agressor, de ser alvo de ameaças) que são fatores que influenciam na sua conduta 

frente os casos (PEDROSO; PADILHA, 2014; BARRETO, et al., 2016).  

Outras vezes, esse cuidado pode estar embasado na compaixão que é conceituada 

como uma forma de lidar solidariamente com o outro, servindo para compartilhar 

sentimentos e vivências. A partir deste compartilhamento, o profissional torna-se alvo da 

confiança do ser cuidado, que sente-se seguro por formar este elo. Diante deste cenário de 

cuidado humanizado deve contar com o comprometimento individual e coletivo da equipe 

multiprofissional, servindo, assim, para beneficiar os indivíduos. Este acréscimo é essencial, 

pois, o comprometimento (acrescidos de competência), sem a compaixão anteriormente 

citada, transforma-se em cuidado brutal e desumano (WALDOW, 2006).  

Segundo Waldow (2006), este cuidado por compaixão é uma expressão da 

humanidade individual dos profissionais, muito embora a ausência de cuidado, o descaso, 

ou seja, o não-cuidado, torna-se mais marcante, talvez por insurgir emoções negativas 

acentuadas sobre quem está sendo cuidado. Fica visível, portanto, a necessidade de atenção 

humanizada às vítimas de violência, pois o sentimento de ter a infância negligenciada por 

um ato sexual imposto ou induzido faz com que crianças e adolescentes sintam-se 

descuidadas pelos adultos (SALTER, 2013; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018).  

Nesta perspectiva, deve-se ponderar que, quando o acolhimento não é um 

comportamento institucionalmente exigido nos serviços de saúde, pode ocasionar 

revitimização a pessoas que sofreram VS.  Isto porque, uma vez que adentra um caso de VS 

infantojuvenil e não existe o direcionamento de um modelo de comportamento, fica a cargo 

de cada profissional a forma como conduz os casos. Ademais, a vinculação nem sempre 

ocorre e a criança, ou adolescente abusado, permanece sem ser ouvida e sem ter suas 

necessidades sanadas, porém, nem sempre, os profissionais têm o preparo adequado para 

ouvir as vítimas e fazer uma escuta qualificada (PERUCCI et al., 2019) fator que pode 

dificultar e até impedir a vinculação. 

No entanto, esta forma de abordagem perante um quadro de vitimização sexual 
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infantil é pertinente e prioritária, permitindo abertura para que a criança/adolescente e sua 

família expressem todo o seu sentimento, explicitando como ocorreram os abusos. Desta 

forma, o profissional colabora com o enfrentamento do sofrimento, reduzindo a dor da 

vítima. Tais ações são necessárias para proteger as vítimas, dando-lhes segurança e 

demonstrando afeto, a fim de promover e preservar o seu sentimento de humanidade 

(WALDOW, 2006) (GABATZ, 2010). Agindo dessa forma, o profissional cumpre o papel 

de cuidador e colabora com a reorganização do estado de equilíbrio da vítima. 

 É importante salientar a relevância da necessita de todos os registros pertinentes ao 

atendimento (BRASIL, 2010b; PINTO et al., 2017), no entanto, estes devem ser detalhados, 

claros e objetivos. Assim, necessita-se que estes sejam feitos em prontuário individual e 

único das vítimas pelos diversos profissionais envolvidos no cuidar. Os primeiros registros 

em prontuários de violência contra a criança datam do período entre 1970 e 1980 e são o 

reflexo de um novo entendimento que os maus tratos têm repercussões clínicas, psicológicas 

e sociais (NEVES et al., 2010), presume-se a necessidade de registro do atendimento 

fornecido em prontuário.  

Tais registros, obrigatoriamente, devem conter detalhes e constar todas os relatos  da 

criança ou do(a) adolescente, além doo depoimento do responsável que o(a) acompanha 

(PINTO et al., 2017). Complementando, o MS (BRASIL, 2010b) recomenda:  

O preenchimento do prontuário precisa ser claro, assinado e carimbado. Quando 

não informatizado, precisa ser escrito com letra legível, para que as informações 

não se percam. O prontuário deve conter registro completo sobre: dados de exame 

físico (com descrição detalhada das lesões encontradas, sua localização, forma e 

dimensões), dados individuais e familiares, medicação, solicitação de exames, 

procedimentos adotados, providências tomadas e encaminhamentos, além da 

cronologia dos atendimentos (BRASIL, 2010b, p. 55) 

 

 Assim, deve constar em anotações/registros os detalhes sobre as evidências do abuso 

através da descrição do comportamento infantil ou adolescente, bem como do acompanhante 

responsável durante o atendimento.  

Nesse sentido, os sintomas psicológicos devem também ser registrados o mais 

detalhadamente possível, para que as autoridades atuantes na proteção e defesa da 

criança/adolescente identifiquem a gravidade da situação à época do atendimento a partir da 

leitura e interpretação desses registros. Muito embora o relato do médico seja deveras 

valorizado, com relação a violência sexual, em geral, o que mais é solicitado aos serviços de 

saúde, que procederam atendimento e acompanham os casos, são os relatos que abrangem 

informações da área psicossociais (MAGALHÃES, et al, 2011). 
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Para tanto, é indispensável o suporte emocional e psicológico a essas vítimas e seus 

familiares (BRASIL 2010b; FLORENTINO, 2015; CAMPOS, 2016; ANTONY; 

ALMEIDA, 2018). Sobre isso, Trombeta; Ferret (2018) em seu estudo concluem: 

[...] é imprescindível que todos se conscientizem sobre a importância do 

atendimento psicoterapêutico individual para crianças e adolescentes vítimas de 

abuso sexual, tendo em vista que esses infantes se encontram em um momento 

fragilizado devido ao trauma vivenciado, com sentimento de culpa, revolta e 

vergonha aflorados e até mesmo se sentindo responsáveis pelo ocorrido 

(TROMBETA; FERRET, 2018, p. 4). 

 

 

 Além do mais, é relevante que a família seja orientada e tenha contato com 

informações concernentes ao seu papel de cuidador da criança/adolescente. Nesta seara, é 

relevante que haja predisposição ao acompanhamento familiar no que diz respeito ao 

desdobramento das ações que vislumbram o cuidado e proteção agenciado por instituições 

visando a promoção de benefícios à vítima (BRASIL 2010b). 

 Deve-se atentar, no entanto, que a criança tem peculiaridades do desenvolvimento 

infantil que limitam sua capacidade de verbalizar a ocorrência de VS, uma vez que ela não 

esteja imatura neste sentido, além da possível debilidade vocabular própria da idade 

(GABEL, 1997; VROLIJK-BOSSCHAART et al., 2018; OLIVEIRA, 2019), esta é uma 

característica que exige dos profissionais cuidado mais sensível com relação identificação 

do abuso sexual, considerando toda dificuldade encontrada para concluir o diagnóstico 

(VROLIJK-BOSSCHAART et al., 2018). Assim como, durante a adolescência, devido à 

presença natural e intensa de conflitos e emoções (TRABBOLD et al., 2016), o cuidado às 

vítimas exige recursos específicos dos profissionais e serviços adequados para tal (BRASIL 

2010b; MUKWEGE; BERG, 2016; VROLIJK-BOSSCHAART et al., 2018; 

BROSEGUINI; IGLESIAS, 2019). 

Assim, restam como parâmetro observacional para profissionais da saúde e educação, 

além de cuidadores (sejam eles familiares, ou não), somente as mudanças comportamentais 

evidenciadas e descritas como bruscas em crianças. No entanto, adolescentes também 

apresentam estas mudanças, e os cuidadores devem se ancorar, principalmente, se estas 

mudanças têm causas de difícil compreensão, ou mesmo comportamentos imprevisíveis. 

Desta forma, tais sinais necessitam ser observadas e classificadas como sinais potenciais e 

preditores da ocorrência de abuso sexual para indivíduos nestas faixas etárias (GABEL, 

1997; PEDROSO; PADILHA, 2014; SAID; COSTA, 2019). 

 Para proteger crianças e adolescentes e prevenir abusos sexuais, é imprescindível que 

profissionais de saúde, usando a Educação em Saúde, capacitem e fortaleçam a família para 
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que possa cuidar e exercer a proteção de seus filhos. Em vista disso, o trabalho em equipe, 

pode agregar diferentes pontos de vista e estratégias de trabalho faz-se necessário a 

multiprofissionalidade na abordagem dos casos de VS perpetrada contra essas vítimas 

(BRASIL 2010a; BARROS et. al., 2015) (SILVA; SOUZA; ANDRADE, 2015; SANTOS; 

AGUIAR; ALVES, 2017) GARCIA; MACIEIRA; OLIVEIRA, 2017; MARIZ, et al., 2018) 

No que diz respeito a exames laboratoriais, preconiza-se que de imediato sejam 

coletadas sorologias para Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL), Teste Treponêmico, Hepatite B e Hepatite C. Será necessário 

que em 30 e em 90 dias após a exposição a vítima realize novos exames de sorologia para 

HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis e repetir Hepatite B e Hepatite C após 180 dias da 

exposição. Paciente com Anti-Hbs reagente (> 10 UI/ml) dispensa posteriores coletas de 

Hepatite B, pois considera-se que está protegido (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b; 

BRASIL, 2011a; BRASIL, 2012; BRASIL, 2014; BRASIL, 2017b; ADAMS; FARST; 

KELLIGG, 2018; CRAWFORD-JAKUBIAK; ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017). Para 

as vítimas que apresentaram menarca, recomenda-se o exame de BHCG para diagnóstico de 

gravidez (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b). 

Tais cuidados técnicos são essenciais na proteção das vítimas, pois minimizam a 

ocorrência de danos secundários, prevenindo o desenvolvimento de agravos e tornam-se o 

cerne do atendimento hospitalar a vítimas de VS, especialmente, quando a unidade é de alta 

complexidade, o atendimento é pautado nessas premissas do cuidado técnico em saúde 

(WALDOW, 2006), o que talvez seja um contrasenso ao cuidado humanizado, mas, que 

alinhado à PNH e à comunicação/interação com setores da justiça e assistência psicossocial 

de acompanhamento dos casos, pode significar a integralidade no cuidado às vítimas de VS. 

 Considerando os aspectos legais da VS, faz-se necessário orientar familiares (ou o 

Conselho Tutelar na ausência destes) a realizar um registro em delegacia por meio do 

Boletim de Ocorrência (BO), a partir do qual as investigações serão realizadas a fim de 

elucidar os fatos e punir o agressor, por conseguinte, protegendo a vítima. Após o BO, a 

vítima é encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde acontece o exame de corpo 

de delito e a coleta de material biológico (sémen e secreção vaginal), que pode também ir 

até a unidade de saúde nos casos em que a vítima não tem como comparecer ao serviço 

(MAGALHÃES et al, 2011; KARABAĞ et al., 2018). 

 Esta é a característica de assistência a vítimas de VS no Brasil, pois existem poucos 

centros holísticos de cuidados voltados para crianças e adolescentes que abarque desde o 
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acolhimento até os encaminhamentos para a rede de proteção de forma interdisciplinar no 

mesmo serviço. Essa segmentação dos cuidados transforma a busca pelo atendimento a 

diversas necessidades da vítima em uma peregrinação pelos serviços, o que aumenta as 

possibilidade de revitimização, uma vez que as mesmas necessitam relatar os fatos mais de 

uma vez para profissionais de locais distintos. 

 Apesar da importância desses cuidados técnicos, cabe aos serviços reduzirem ao 

máximo a revitimização. Esta humanização da atenção a vítimas de VS faz-se plausível e 

contribui para uma efetividade das ações em rede, porém, não é a realidade encontrada. 

Estudo de revisão sobre a criação em 2007 do Protocolo de Humanização do Atendimento 

às Vítimas de Violência Sexual (PHAVVS) identificou que este era uma tentativa de 

humanizar o atendimento a estas vítimas. Sua implementação descentralizou a realização de 

exames de coleta, que antes eram feitas no IML e, posteriormente a implantação do 

protocolo, passou a ser realizada no próprio hospital pelo médico de plantão. Assim, evitou-

se desconfortos, peregrinação e revitimização ao contar novamente os fatos, dentre outras 

situações que causam constrangimento às vítimas (PAIVA, 2017). 

 Para fins de proteção e não revitimização, o ideal é que a condução jurídica, de 

assistência social e acompanhamento de saúde ocorressem em um só lugar. Um estudo de 

caso realizado no Congo demonstrou que, uma instituição onde o atendimento de saúde, 

jurídico e de suporte social/econômico ocorriam concomitantes, através de um sistema 

integrado computadorizado onde todas as informações necessárias a assistência da pessoa 

vitimizada sexualmente estavam disponíveis ao profissional que a atendia (MUKWEGE; 

BERG, 2016). Este seria um modelo a ser seguido no Brasil, onde a peregrinação da vítima 

ocorre pela segregação e limitação técnica de cada instituição especializada que atende as 

vítimas. 

 Alguns tratamentos profiláticos são realizados para evitar contaminação da vítima 

por possível IST. Logo, o uso de antirretrovirais (prevenção de HIV/SIDA) e profilaxia da 

Hepatite B e Sífilis se fazem necessário e são administradas nos casos de abuso sexual com 

contato físico com secreções do agressor (BRASIL, 2017b; PINTO et al., 2017; 

CRAWFORD-JAKUBIAK; ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017; VROLIJK-

BOSSCHAART et al., 2018). O uso da pílula contraceptiva para adolescentes, preconizado 

nas primeiras 72 horas até 120 horas após a exposição ao abuso (BRASIL, 2010a; 

PROCÓPIO et al., 2014). 

Estudo sobre violência sexual contra mulheres realizado em Santa Catarina com 
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notificações feitas entre 2008 e 2013 no Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

identificou que, das 1.230 notificações analisadas, a gestação ocorreu em 7,6% dos casos, 

enquanto que em relação a IST ocorreram 3,5% casos dentre os 1.316 registros no sistema. 

Assim, foi evidenciado que, ter atendimento em até 72 horas e receber a contracepção de 

emergência, foram considerados fatores de proteção às vítimas para a ocorrência de gravidez 

e IST em decorrência do abuso (DELZIOVO et al, 2018b). 

No entanto, uma revisão integrativa com estudos que abordavam a quimioprofilaxia 

antirretroviral ao HIV em adolescentes vítimas de VS, demonstrou que entre 46 e 85% das 

vítimas não finalizaram os tratamentos com quimioprofiláticos e isto ocorre devido ao 

aparecimento de transtornos psíquicos e/ou emocionais; pendências e/ou falta de 

entendimento do que encontrava-se prescrito no receituário médico, aparecimento de efeitos 

adversos das medicações e falta de recursos financeiros para retornar ao serviço onde vinha 

sendo atendida (PROCÓPIO et al., 2014).  

Diante deste cenário, é relevante o papel da enfermagem de orientar o uso de 

medicamento, um cuidado que faz diferença na continuidade do tratamento. Assim, as 

participantes de um estudo qualitativo identificam como, em uma ação de cuidado, é 

importante a orientação recebida por profissionais da saúde acerca do uso das medicações 

(BARROS, et al., 2015). Isto porque, as repercussões de tais medicamentos podem colaborar 

para o abadono do tratamento (PROCÓPIO et al., 2014), facilitando o desenvolvimento de 

ISTs.  

No entanto, em casos onde o uso de hormônios para prevenção da gravidez não se 

faz possível, há um acompanhamento da vítima para o caso da mesma necessitar do Aborto 

Legal (BRASIL, 2013; BARRETO, et al., 2016; FONSECA, 2018; FONSECA et al., 2020), 

serviço que encontra respaldo na legislação e viabiliza locais disponíveis para o 

procedimento (BRASIL, 2013; FONSECA, 2018; FONSECA et al., 2020). Porém, estudos 

apontam para as deficiências de serviços preparados para tal atendimento, como ausência 

em cidades do interior e falta de preparo técnico de profissionais de saúde, bem como 

impressões pessoais, sobretudo religiosos, que interferem na abordagem do tema (LEMOS; 

RUSSO, 2014; MACHADO, 2017) (FONSECA et al., 2020), o que pode ser motivador para 

a fragilização da implementação da política e, por conseguinte, resultar em acesso restrito 

das usuárias a estes recursos.  

Tal incipiência pode acarretar prejuízos, sobretudo, porque a interrupção legal de 

uma gestação não desejada ou não planejada pela mulher/adolescente, consiste em uma 
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opção que possibilita, em especial a adolescentes, uma proteção contra sentimentos 

contraditórios por estar gerando/parindo um filho fruto de um abuso (NUNES; MORAIS, 

2017) carecendo de profissionais e serviços bem preparados para o atendimento.  

Pode-se relativizar que a interrupção da gestação em uma adolescente vítima de VS 

recebe opiniões expressas contraditórias de diversos segmentos da sociedade. Tais opiniões 

ganham força seja por conservadorismo político, religioso, social, seja por aqueles que 

defendem os direitos da mulher de ter autonomia com seu corpo (FONSECA, 2018), seja 

por organismos de proteção à criança e adolescente. Apesar de todas protegerem os direitos 

infantojuvenis proveniente do abuso, há de se considerar que tal gestação inicia-se a partir 

de um mal trato que pode levar a adolescente a danos psicológicos graves e irreversíveis.  

Retomando à defesa do pensamento acerca de permitir o aborto ou não em casos que 

a adolescente foi violentada sexualmente, corroboro a opinião que traduz a defensa da 

integridade da adolescente, considerando que a mesma poderá ser submetida a reviver 

sensações semelhantes às vivenciadas durante o abuso que resultou na gestação, conforme 

estudo internacional (HALVORSEN et al., 2013), ser induzida a experienciar as diversas 

consequências de uma gestação não desejada e/ou planejada (NUNES; MORAIS, 2017; 

GUIMARÃES; RAMOS, 2017), ou mesmo, ser obrigada (pelo agressor) a realizar um 

aborto sem suporte emocional adequado (ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2019). 

Tais condições são contrárias ao que prediz as condições exigidas para a realização 

do Aborto Legal no Brasil, uma vez que põe em risco a saúde emocional e física da mulher 

diante de um processo complexo, imerso em tabus, crenças, preconceitos e estigmas 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2013; BARRETO, et al., 2016; FONSECA, 2018; FONSECA et 

al., 2020) 

Estudo revela que estas vítimas de estupro têm sentimento de desespero ao ter o 

diagnóstico de gestação. Estas percebem tal diagnostico como impactante, pois não se 

compreendiam enquanto gestantes, além disso, a consternação, o temor, o estado de choque 

e a preocupação frente a família que ainda não tem conhecimento da ocorrência do estupro 

são repercussões que envolvem a mulher frente a constatação de uma gravidez proveniente 

de VS. Posteriormente à interrupção legal da gestação, segundo as vítimas as sensações mais 

evocadas foram alívio e tranquilidade (GUIMARÃES; RAMOS, 2017). 

Todo este cuidado técnico/clínico mediante realização de procedimentos técnicos 

devem ser realizados, ao passo que, uma avaliação do corpo de profissionais da Psicologia 

e do Serviço Social fazem avaliação psicossocial da vítima, segundo indicam estudos no 
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Brasil, no Congo e em Israel (FARIA, ARAÚJO; BAPTISTA, 2008; MUKWEGE; BERG, 

2016; KATZ, 2019). Enfim, um caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes que 

chega até o serviço de saúde pressupõe cuidados específicos, integrais, executados por 

profissionais preparados que têm obrigação legal de notificar aos órgão envolvidos neste 

cuidado complexo. Para tanto, é relevante que estes profissionais saibam identificar a 

ocorrência de violência sexual e realizarar os devidos registros para que a notificação seja 

feita embasada em um atendimento integral. 

 Presente neste trabalho, no ANEXO A, a ficha de notificação individual de agravos, 

deve ser obrigatoriamente encontrada nos estabelecimentos de saúde nacional. Criada em 

2009 e aperfeiçoada em 2014, trata-se de um instrumento de coleta de dados, este formulário 

apresenta 69 itens que remetem a casos de violência, abarcando também a violência sexual 

contra crianças e adolescentes (BRASIL, 2009; BRASIL, 2010; BRASIL, 2017). Notificar 

um caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes é um ato de cuidado, isto se 

considerarmos que o conceito de cuidado profissional são as formas às quais as pessoas são 

expostas nos sistemas de cuidado à saúde e atendidas por profissionais (WALDOW, 2006). 

Estudo de revisão sistemática evidenciou que a notificação ao Conselho Tutelar é o 

instrumento mais usado como registro de violência contra crianças e adolescentes, 

considerou relevante a evolução das políticas de vigilância epidemiológica, porém constatou 

que um grande número de informações encontravam-se ausentes nos registros, 

especialmente as concernentes às condições psicossociais anteriores à violência (MACEDO 

et al, 2019). Esta subnotificação é um dos grandes problemas para a epidemiologia, pois o 

não registro gera dificuldade no tratamento dos dados e refletir em não criação de políticas 

públicas, ou mesmo, no direcionamento de recursos para combater o fenômeno. 

Estudo quantitativo que analisa o preenchimento total das fichas de notificação de 

violência contra crianças, entre 2009 e 2012 no estado do Pernambuco, identificou que, de 

um total de 4.252 casos registrado, a completitude foi medida através da análise de 27 

variáveis da ficha de notificação, sendo que no período mencionado, os registros 

aumentaram em 212,6%, no entanto, 12 variáveis apresentavam preenchimento classificado 

como “ruim” e 2 “muito ruim”, o que aumenta a possibilidade de erros e afeta o serviço de 

vigilância e a proteção dessas vítimas (SILVA et al, 2018c). 

Existe grande inquietação explicitadas em políticas públicas relacionadas à violência 

perpetrada contra grupos vulneráveis como crianças, adolescentes e mulheres. Pois há 

carência de registros fidedignos e detalhados provenientes das unidades de assistência à 
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saúde, visto que tais apontamentos possibilitariam o fornecimento de  importantes 

colaborações no sentido de dar suporte à programação e cumprimento de medidas eficazes 

na prevenção de casos de violência e agilizar o atendimento às vítimas (SOUSA et al., 2015). 

 O encaminhamento para as redes de cuidado e proteção é uma realidade para a 

maioria das vítimas de VS no Brasil. Em outros lugares do mundo, no entanto, foi possível 

a centralização do atendimento, talvez, por evidências irretocáveis e necessidades facilmente 

perceptíveis diante de índices alarmantes de VS, principalmente contra adolescentes e 

mulheres. Assim, locais como o Congo, as vítimas contam com centros de saúde exclusivos 

no atendimento a este agravo (MUKWEGE; BERG, 2016), estratégia importante na 

prevenção da revitimização e da peregrinação de pacientes. 

 Porém, o mesmo modelo de assistência pode estar longe de ser implementado como 

majoritário no país, sendo incipientes para identificar o tamanho real do problema da VS no 

país. Neste sentido, estudos ressaltam a importância de abertura de novos serviços para 

atender integralmente as demandas provenientes de uma VS e melhor expressar em números 

o problema (NUNES; MORAIS, 2017; BROSEGUINI; IGLESIAS, 2019).  

Contudo, no intuito de sanar a ausência de serviços especializados sem deixar de 

atender as vítimas foi criada a Lei do Minuto Seguinte, que orienta o atendimento a ser 

prestado a vítimas de VS. Assim, a presidenta Dilma Roussef sancionou a lei (BRASIL, 

2013) que torna obrigatório:  

 
Art. 3. O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da 

rede do SUS, compreende os seguintes serviços:  

I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas 

demais áreas afetadas;  

II - amparo médico, psicológico e social imediatos; 

III - facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de 

medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam 

ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual;  

IV - profilaxia da gravidez;  

V - profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST;  

VI - coleta de material para realização do exame de HIV para posterior 

acompanhamento e terapia;  

VII - fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e 

sobre todos os serviços sanitários disponíveis.  

§ 1 Os serviços de que trata esta Lei são prestados de forma gratuita aos que deles 

necessitarem.  

§ 2 No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam 

ser coletados no exame médico legal.  

§ 3 Cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do 

agressor (BRASIL,2013). 

 

Neste tocante, a condução de acompanhamento em rede dos casos de VS contra 
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crianças aparece timidamente nos trabalhos científicos, no entanto, esta mesma temática 

voltada especificamente para adolescentes encontra um entrave no que diz respeito a 

produção científica, considerou um estudo de revisão (BROSEGUINI; IGLESIAS, 2019).  

Assim, mesmo nos poucos serviços que atendem esta demanda, ainda há um 

conhecimento incipiente sobre o aborto legal, reflexo do conservadorismo da nossa 

sociedade e, nesta parcela de cidadãos, estão incluídos(as) alguns profissionais (BARRETO, 

et al., 2016; FONSECA, 2018; FONSECA et al., 2020). Esta realidade chama a atenção da 

sociedade para uma profunda revisão e reflexão acerca de crenças, credos e valores pessoais 

que podem interferir e comprometer o atendimento e a confiança das vítimas de VS, 

principalmente nos casos onde é necessário interromper a gestação (NUNES; MORAIS, 

2017; FONSECA, 2018; FONSECA et al., 2020).  

Nas situações de atendimento a casos de violência sexual a crianças e adolescentes, 

portanto, é necessário que o cuidado seja executado de tal forma que encontre-se despido da 

impressão pessoal do cuidador. Tal comportamento justifica-se pela necessidade do cuidador 

refletir acerca de suas crenças e valores em relação ao processo de saúde em que se encontra 

o ser cuidado, recomenda-se, portanto, a revisitação ao seu interior em busca de um 

significado atribuído (WALDOW, 1998). Assim, o ato de cuidar de vítimas de violência, é 

salutar a tentativa de provê-las de atos de altruísmo e cercadas de atenção. 

Desta maneira, fica evidente que a necessidade de assegurar cuidados adequados a 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual é um papel relevante que deve ser 

alentado e viabilizado nas instituições hospitalares. Quando profissionais que cuidam são 

respaldados legalmente e cientificamente, a proteção aos direitos dos infantes é garantida. 

Para tanto, faz-se necessário uma equipe consciente de suas obrigações legais, civis e, 

principalmente, que o cuidado a essas vítimas é algo além do cuidado técnico que envolve 

somente avaliar e notificar, mas que exige um acompanhamento e envolvimento para, assim, 

efetivar o acolhimento. 

 

2.5 BREVE ABORDAGEM SOBRE A FORMAÇÃO DAS MEMÓRIAS E PERCEPÇÕES  

 A atenção é essencial para que a memória seja ativada, pois, apesar dos indivíduos 

serem abarcados por inúmeros estímulos sensoriais, a atenção é voltada apenas para uma 

quantidade pequena destas incitações (KANDEL, 2009). No entanto, a capacidade do 

cérebro de processamento de informações é limitada, pois a atenção funciona como uma 

espécie de filtro e “em nossa experiência momentânea nos concentramos em informações 
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sensoriais específicas e excluímos (mais ou menos) as demais” (KANDEL, 2009, p. 327). 

Neste tocante, a atenção é essencial para a prestação de cuidados a crianças e adolescentes 

vitimizadas sexualmente, assim como as diversas motivações que ativam a memória das 

profissionais que as atenderam. 

A ativação da memória é um processo complexo, que envolve a competência que os 

indivíduos têm de obter, os seres vivos têm de adquirir, gravar e evocar informações 

(MOURAO JÚNIOR; FARIA, 2015), ela ocorre em determinada região cerebral, 

denominada sistema límbico (KANDEL, 2009; BARTOSZIK, 2014; CEZAR; JUCA-

VASCONCELOS, 2016) e, desde o século XX, convencionou-se que pode ser dividida em: 

memória de curta duração e memória de longa duração (MOURAO JÚNIOR; FARIA, 

2015). Pode-se afirmar que, a memória constituída há longo prazo e as memórias visuais são 

gravadas em diferentes áreas do córtex cerebral, enquanto as experiências táteis estão 

guardadas no córtex somatossensorial (KANDEL, 2009).  

Considerando que o cuidado é uma troca, é plausível asseverar que prestar cuidados a 

crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente envolve as profissionais em memórias 

peculiares dos casos, visto que a memorização depende de outras propriedades psicológicas 

como a motivação, a atenção, a percepção e o aprendizado, necessitando, ainda, de funções 

psicológicas, à exemplo da linguagem (MOURAO JÚNIOR; FARIA, 2015). Diante do 

acionamento da memória, emergem os sentimentos, que são estados e reações corporais 

expressos pelo corpo dos indivíduos em resposta a fatos vivenciados por estes. Tais reações 

e estados são comuns a todos e podem ser expressos em situações recentes ou longínquas 

(lembranças de fatos antigos ativadas pela memória) (KANDEL, 2009; BARTOSZIK, 2014; 

CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016).  

Estes sentimentos e emoções despertados durante o cuidado às vítimas de VS podem 

ser peculiares, significativos a ponto de interferir nas ações de cuidado, isto porque, 

sentimentos e emoções têm conceitos distintos, de acordo com a Psicologia Cognitiva. 

Considerando que “os sentimentos conscientes são precedidos por certas mudanças 

fisiológicas inconscientes” (KANDEL, 2009, p. 355), a emoção é conceituada como um 

agrupamento de respostas químicas e neurais baseadas nas lembranças resguardadas, que 

emergem sempre que há um estímulo externo que alcança o cérebro (MESQUITA; 

DUARTE, 1996; KANDEL, 2009; MIGUEL, 2015).  

Enquanto que os sentimentos são concebidos como resposta a esse agrupamento de 

respostas. Em resumo, sentimento e emoções estão interligados (KANDEL, 2009, 
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BARTOSZIK, 2014; MIGUEL, 2015; CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016). No 

entanto, os sentimentos “possuem uma avaliação pessoal e uma tentativa de encaixe de um 

acontecimento específico em um esquema mais amplo das próprias experiências do sujeito.” 

(CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016, p. 7). Portanto, as experiências de atendimento 

às vítimas de VS podem gerar sentimentos distintos nas pessoas, visto que, ao sentir, o 

indivíduo busca amparo em experiências pregressas. 

Por outro lado, uma sensação é o acionamento de uma função sensorial, que pode 

acontecer no interior (ou na área corpórea externa) em consequência de um estímulo. Pode-

se afirmar que “as emoções são respostas cognitivas às informações provenientes dos estados 

corporais, que são mediadas em grande parte pelo sistema nervoso autônomo.” (KANDEL, 

2009, p. 355).   

Em resumo, a experiência diária confirma que o conhecimento armazenado no corpo 

do indivíduo colabora para a sua experiência emocional (MESQUITA; DUARTE, 1996; 

KANDEL, 2009). Neste sentido, profissionais de saúde entram em contato com estímulos 

sensoriais sempre que abordam seus pacientes, assim, a experiência de atendimento à 

crianças e adolescentes vitimizadas pode provocar sensações negativas baseadas em 

sentimentos também negativos. Tais repercussões sensórias podem influenciar no 

atendimento às vítimas e seus familiares. 

As reações orgânicas relativas à emoção são necessários dispensadores, ou seja, 

descargas, de tensão. Logo, a emoção é um período de conflito na estrutura corporal do 

indivíduo, e as reações orgânicas são descargas emocionais (CEZAR; JUCA-

VASCONCELOS, 2016). Portanto, pode-se ponderar que as reações dos profissionais da 

equipe multiprofissional frente casos de crianças e adolescentes que sofreram VS podem ser 

distintas e baseadas nas experiências prévias que podem ser pessoais ou profissionais. 

Entretanto, diante do primeiro atendimento a uma criança/adolescente abusada sexualmente, 

os indivíduos podem ter iniciativas de cuidar das vítimas provenientes das descargas 

emocionais provocadas, ou mesmo paralisar por não ter noção de como proceder diante da 

situação. 

Igualmente, ao passo que pode paralisar um indivíduo, a emoção cria um desejo 

emocional de tomar uma iniciativa, de fazer algo que, sem a presença dessa descarga 

emocional, não faríamos (combater um inimigo, protestar, abraçar), o chamado agente de 

propósito. Ademais, alguns autores consideram que “os fenômenos sociais surgem ao 

emitirmos sinais (faciais, posturais e vocais) que comunicam aos outros a qualidade e 
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intensidade de nossa emoção.” (CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016, p. 08). Portanto, 

emoção e sentimentos estão imbricados e são necessários para o desenvolvimento do cuidar 

humano, visto que os indivíduos necessitam destas ferramentas para ocorrer a troca/interação 

viabilizando a efetivação do cuidado (WALDOW, 2006). 

Assim, tal qual os demais indivíduos, os profissionais de saúde emitem estes sinais 

durante os cuidados, podendo estes sinais serem mais expressivos tangente ao atendimento 

a crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente. Desta forma a interação entre os 

membros da equipe, crianças/adolescentes vitimizadas sexualmente e seus familiares 

formam o tripé que abaliza o cuidado e que, durante a interação necessária ao atendimento, 

focaliza em observações, repercussões e percepções de si e dos outros, fato que permanece 

na memória. 

Aquiescendo, baseado na memória, no sentimento, sensações e emoções, o indivíduo 

apresenta uma conduta, mediada pela reação à experiência que está vivendo. Este 

comportamento é conceituado como parte de um processo, ou seja, da maneira como um 

indivíduo reage a algum estímulo diante do meio em que está inserido (LIMA; D'AMORIM, 

1986; KANDEL, 2009; SILVA; SOUZA; ANDRADE, 2015). É, por isso, que “em nossa 

experiência momentânea, nos concentramos em informações sensoriais específicas e 

excluímos (mais ou menos) as demais” (KANDEL, 2009, p.327).  

A exclusão de informações da memória pode ser usada como forma do indivíduo 

proteger-se da recorrência de traumas. Por outro lado, a permanência de lembranças 

traumáticas podem prejudicar a interação do indivíduo com outros e desencadear 

comportamentos, ou mesmo atitudes, inesperados frente a repetição de situações 

semelhantes às que desencadearam o trauma.  

O comportamento é a forma como um ser (seja ele humano ou não) age em relação ao 

ambiente em que está inserido diante de estímulos. Desta maneira, pode sofrer influências 

de regras e normas sociais previamente estabelecidas pelo grupo social no qual o indivíduo 

encontra-se inserido (LIMA; D'AMORIM, 1986; MESQUITA; DUARTE, 1996; 

TODOROV, 2012). Enquanto atitude diz respeito a uma regra procedimental que induz o 

indivíduo a um determinado comportamento, sendo um termo atribuído a um 

comportamento repetitivo, habitual, comum, usado em situações distintas; são ações da quais 

os indivíduos se apropriam por meio de respostas reiteradas, repetidas. Ou seja, atitude é o 

conjunto de orientação de procedimentos (ou dos juízos/ponderações), que expõem uma 

lógica e permanência (frequência) (MESQUITA; DUARTE, 1996; ABBAGNANO, 2007) 
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Deve-se ressaltar que, como resultado de um estímulo, o indivíduo experimenta a 

sensação, uma vez que este estímulo aciona sinais para o cérebro por meio dos nervos, sendo 

que estas oscilam conforme a intensidade e duração. Os conceitos de sensação e percepção 

estão imbricados, pois, a sensação é consequência de uma incitação, enquanto a percepção 

é o significado atribuído a esta sensação, podendo uma mesma sensação resultar em 

percepções díspares em pessoas dessemelhantes (MESQUITA; DUARTE, 1996; KANDEL, 

2009; LEOTE, 2015; CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016). 

Nesse sentido, a percepção de profissionais de saúde sobre o atendimento prestado a 

vítimas de VS tem relevante significado, porque a percepção é a tomada de consciência que 

depende da memória acumulada acerca do objeto identificado (ou da situação vivenciada), 

assim, proporcionando que o indivíduo entre em contato com sentimentos e sensações 

(MESQUITA; DUARTE, 1996; LEOTE, 2015). O que pode repercutir no comportamento 

e, até mesmo, na atitude dos profissionais de saúde que atendem as vítimas de VS. 

No entanto, é esperado que profissionais de saúde atendam a clientela equilibrando os 

próprios sentimentos, sensações e emoções em prol da recuperação e/ou aceitação do outro 

quanto ao agravo que o acomete (WALDOW, 2006; MONTEIRO et al., 2016), portanto, 

este comportamento deve ser preservado pelos profissionais durante o atendimento às 

vítimas de VS infantojuvenil, também.  Todavia, este equilíbrio pode sofrer interferências 

das memórias e percepções das profissionais, neste contexto, Kandel (2009) assevera: 

Basicamente, a consciência humana é uma percepção de si, uma consciência da 

própria consciência. Assim, ela se refere à nossa capacidade não apenas de 

experimentar o prazer e a dor, mas de prestar atenção a tais experiências e refletir 

sobre elas, e fazê-lo no contexto de nossas vidas imediatas e de nossa história de 

vida. A atenção consciente nos possibilita excluir experiências irrelevantes e 

focalizar o evento crucial diante de nós, seja ele um prazer ou uma dor (KANDEL, 

2009, p. 389). 

 

Portanto, a percepção é uma espécie de mediador necessário à prestação de cuidados, 

assim como a empatia que consiste em compreender o outro possibilitando a criação de laços 

de afeto, uma espécie de reciprocidade afetiva ou intelectual (MESQUITA; DUARTE, 

1996), ou seja, é o envolvimento emotivo, uma forma de replicar as emoções do outro, sendo 

capaz de permanecer no estado emotivo da pessoa a quem tais manifestações pertencem 

(ABBAGNANO, 2007).  

Empatia é, portanto, ter a capacidade de colocar-se no lugar do outro indivíduo, sem 

que, necessariamente, passe pelas mesmas experiências que ele, um sentimento relevante e 

indispensável ao cuidado. Isto porque, ao utilizar da empatia para prestar cuidados às vítimas 
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de VS infanto-juvenis, os profissionais de saúde envolvem os sentimentos de fraternidade e 

compaixão, considerados importantes para o cuidado humano (WALDOW, 2006). 
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3 MÉTODO 

Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa. A pesquisa de campo foi 

realizada em um Hospital Geral da Cidade do Salvador – Bahia, onde são prestados serviços 

médico-hospitalares, atendendo exclusivamente clientes do Sistema Único de Saúde. Esta 

instituição presta assistência às urgências/emergências, além do atendimento a homens e 

mulheres em todas as faixas etárias. Serve, ainda, como campo de estágio para discentes dos 

cursos de nível médio (técnico) e superior (Graduação) no campo da saúde. 

Os profissionais foram abordados nas unidade de internamento Pediátrico e adulto 

(onde ficam internadas adolescentes entre 13 e 19 anos, Unidades de Terapia Intensiva 

Pediátrica, Emergência Pediátrica, Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, visto que estas são 

as unidades que prestam assistência a vítimas infantis e juvenis de VS quando são internadas 

na referida unidade hospitalar. O campo de pesquisa disponibilizou espaço físico em cada 

unidade supramencionada onde foram realizadas as entrevistas, garantindo o sigilo das 

declarações dos participantes. 

Inicialmente foi realizada apresentação do projeto para as coordenações da equipe 

multiprofissional visando acolhimento da equipe de entrevistadores e divulgação da 

realização da pesquisa entre os profissionais das respectivas equipes. Posteriormente, os 

profissionais foram abordados de forma individual pelos entrevistadores. As entrevistas 

foram conduzidas pela mestranda em parceria com estudantes da Graduação da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e membros do grupo de estudos CRESCER 

– Atenção à saúde da criança e do adolescente. Todos os 15 membros da equipe de 

pesquisadores foram devidamente treinados em um projeto de Extensão realizado na 

EEUFBA anteriormente ao início da coleta. 

Participaram 30 profissionais enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem, 

médicas, assistentes sociais e psicólogas, 100% são do sexo feminino, auto referidas de 

identidade de gênero mulher cis, com orientação afetivo-sexual heterossexual e que atuavam 

na área assistencial no momento em que cuidaram das crianças e adolescentes cujos casos 

foram relatados. O encerramento da coleta de dados ocorreu em função do tempo disponível 

para realização da pesquisa. Para sintetizar o perfil dos profissionais entrevistados, abaixo a 

Tabela 1. 
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A partir do questionário estruturado foi possível delinear o perfil das profissionais 

participantes, representada na Tabela 2 à seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

(N=30) 

 

Características f (%) 

  

Idade  

    Idade média  

    Idade mínima 

    Idade máxima 

Raça/Cor 

    Preta 

    Parda 

    Branca 

    Amarela 

 

40 

25 

65 

 

  9 

15 

 5 

 1 

 

 

 

 

 

30,0 

50,0 

16,7 

  3,3 

Estado civil - n (%) 

     Solteira 

     Casada 

     Separada 

     Divorciada 

     Viúva 

Filhos - n (%) 

     Nenhum 

     Um ou mais 

 

14 

11 

  1 

  3 

  1 

 

11 

19 

 

 

46,7 

36,7 

  3,3 

10,0 

  3,3 

 

36,7 

63,3 

Tabela 1. Caracterização sócio demográfica das participantes do 

estudo Bahia, Brasil, 2019. 
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Todas as participantes atuam na referida unidade hospitalar cuidando de crianças e/ou 

adolescentes com idades entre 0 e 19 anos. Após serem abordados, era verificado se os 

profissionais obedeciam aos critérios de inclusão: ser profissional de saúde; estar atuando 

por, no mínimo, um ano na instituição e ter prestado cuidados à crianças e adolescentes 

sexualmente violentados(as). Os critérios de exclusão foram: profissionais que encontravam-

se ausentes no momento da entrevista no período de coleta da pesquisa; profissionais de 

saúde que laboram em unidades de apoio diagnóstico, visto que os cuidados nestes setores 

são breves e de pouco aprofundamento com relação a temática violência sexual. Nenhum 

profissional recusou participar  do estudo. 

Durante a coleta de dados, os homens que foram abordados disseram não ter cuidado 

de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Um fisioterapeuta informou que, 

durante a apuração dos fatos, identificou-se que o agressor era do sexo masculino e, por 

conta da similaridade de gênero, como forma de proteção para a vítima, a equipe optou que 

ele não participasse dos cuidados à adolescente. Outros profissionais da equipe 

 

Total 

(N=30) 

 

Características f (%) 

  

   

Ocupação na Instituição pesquisada -  n (%) 

     Enfermeira 

     Técnica/Auxiliar em Enfermagem 

      Assistente Social 

 

10 

12 

  3 

 

33,3 

40,0 

10,0 

      Psicóloga 

      Médica 

Tempo de Formação  

         1 > 5 anos 

         5 > 10 anos 

         10 > 20 anos 

          20 > 30 anos 

         30 anos ou mais 

Tempo de Exercício profissional 

         1 > 5 anos 

         5 > 10 anos 

         10 > 20 anos 

          20 > 30 anos 

         30 anos ou mais 

Tempo de atuação na instituição  

         1 > 5 anos 

         5 > 10 anos 

         10 > 20 anos 

  2 

  3 

 

  3 

  5 

14 

  7 

  1 

 

  4 

  5 

15 

  4 

  2 

 

13 

  5 

12 

6,7 

10,0 

10,0 

16,7 

46,7 

23,3 

3,3 

 

13,3 

16,7 

50,0 

13,3 

  6,7 

  

43,3 

16,7 

40,0 

 

Tabela 2. Perfil profissional das participantes do estudo, Bahia, Brasil, 2019. 
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multiprofissional, como nutricionistas, terapeutas ocupacionais, não entravam nos critérios 

de inclusão da pesquisa.  

 Vale ressaltar que a coleta ocorreu em um momento de mudanças administrativas 

para as empresas terceirizadas que fornecem recursos humanos para a Secretaria de Saúde 

do Governo do Estado. Desta forma, a instituição co-participante estava permutando 

profissionais com outras unidades assistenciais da rede de saúde do estado da Bahia, o que 

tornou mais difícil encontrar profissionais que atuassem na instituição por mais de um ano. 

Alguns profissionais abordados e convidados para participar do estudo, apesar de terem 

cuidado de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, haviam chegado 

recentemente à instituição e não contemplavam critério de inclusão de o mínimo de um ano 

atuando na unidade. 

 Os dados foram coletados entre junho e julho de 2019 e ocorreu mediante a aplicação 

de entrevistas aos membros da equipe multiprofissional que cuidaram dessas vítimas nas 

unidades onde são atendidas crianças e adolescentes. Na coleta de dados, após realizar o 

convite às profissionais, eram verificados os critérios de inclusão e exclusão, prestados 

esclarecimentos e orientações sobre a necessidade da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), procedia-se a leitura do mesmo e este era assinado em duas 

vias (uma da pesquisadora responsável, outra do participante).  

Assim, as participantes responderam a um questionário fechado com perguntas e 

respostas objetivas, posteriormente eram entrevistadas com base em um roteiro de entrevista 

semiestruturada. Os questionários estruturados deram base para a aquisição de dados 

tabulados num arquivo Excel que identificaram o perfil sócio demográfico e profissional do 

grupo entrevistado. Em seguida, a entrevista era iniciada guiada por uma proposição aberta: 

Relate casos de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual que você cuidou nesta 

instituição. Outras perguntas eram feitas para fins de compreensão do que estava sendo dito 

pela entrevistada.  

Para a gravação das entrevistas, foi usado um celular Android. Ao passo que as 

entrevistas ocorriam, as pesquisadoras escreviam um diário de campo contendo dados 

subjetivos observados durante a interação com os participantes do estudo, bem como 

registros relacionados às discussões feitas à partir do relato dos profissionais. 

As entrevistas e os textos manuscritos do diário de campo foram transcritos e 

digitados em arquivo Word na íntegra, em seguida foi realizada uma leitura flutuante de todo 

o material, seguido de sucessivas leituras aprofundadas e os conteúdos extraídos foram 
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categorizados por tema. Os dados coletados foram cuidadosamente analisados e organizados 

em categorias, tiveram seu conteúdo comparado, sendo confrontados com resultados 

encontrados durante a revisão de literatura, na intenção de facilitar a revisão de dados sem 

precisar reler todo o conteúdo adquirido durante a pesquisa e na busca de temas e padrões 

integradores (POLIT; BECK, 2011).   

Porém, é importante salientar, que o presente estudo baseia-se em relatos cuja narrativa 

depende da lembrança que as profissionais detiveram dos casos. Assim, existem fatores, à 

exemplo da distância entre o episódio vivenciado e o momento da entrevista, que podem 

incidir na não precisão de detalhes relacionados aos fatos, ou somente aos acontecimentos 

que têm maior relevância para a pessoa que está narrando, conforme afirma a literatura 

científica (KANDEL, 2009). Após a coleta de dados, foi realizada a sistematização de dados 

que permitiu à autora da pesquisa organizar, interpretar e analisar o conteúdo das falas. 

 As entrevistas foram transcritas na íntegra por estudantes de enfermagem, corrigidas 

por profissionais enfermeiras e validadas pela pesquisadora. Seguiu-se uma breve análise 

dos resultados à partir da leitura flutuante de todo o meterial coletando, inclusive o diário de 

campo que permitiu identificar temáticas que era abordadas à partir dos resultados do estudo. 

Após a leitura aprofundada realizada várias vezes e de ouvir novamente os  áudios das 

entrevistas, os temas foram agrupados por semelhança temática, assim, o conteúdo das 

transcrições foram categorizados por similitude das temáticas e transformaram-se em 

categorias que, por sua vez, podem estar divididas em subcategorias. Nesta etapa iniciou-se 

a análise do conteúdo das narrativas das profissionais participantes. 

  Para a análise de conteúdo foi usado um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Esta não é somente um instrumento, mas sim um leque de apetrechos. Para 

tanto, a análise de conteúdo foi organizada em torno de três polos: 1) pré-análise; 2) a 

exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A 

primeira fase ocorreu a organização dos dados propriamente dita, tornando as ideias 

sistematizadas através de um esquema preciso do desenvolvimentos das operações 

seguintes. Esta etapa foi cumprida através do uso documentos analisados previamente, dos 

objetivos estabelecidos previamente e da elaboração de indicadores que fundamentaram a 

interpretação final (BARDIN, 2016). 

 Ainda segundo Bardin (2016), na segunda etapa, após concluir a etapa de pré-análise, 

ocorreu a aplicação sistemática das decisões tomadas, utilizando procedimentos manuais  e 

computador, onde ocorreu as operações de codificação, decomposição e enumeração, em 
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função de regras previamente formuladas. Na terceira fase da análise de conteúdo, os 

resultados brutos foram tratados de maneira significativa. Aqui ocorreram operações 

estatísticas simples como porcentagens. Permitiu, portanto, o estabelecimento de quadros de 

resultados, diagramas, figuras e modelos que, ao serem condensados, destacaram as 

informações fornecidas pela análise. Após serem analisadas de acordo com seus conteúdos, 

as falas sofreram adequação vocabular e foram excluídos os vícios de linguagem, repetições 

de sílabas, palavras, o que chamamos de transcriação. 

A proposta do estudo foi submetida e aprovada pelos Comitês de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e do Hospital no qual 

foi desenvolvida a pesquisa. Desta forma, ambos geraram e forneceram os pareceres nº 

3.261.813 e nº 3.383.906, respectivamente. Após esta aprovação, o projeto foi apresentado 

à diretoria de enfermagem à fim de ter facilitado o acesso às dependências da instituição.  

Todas participantes preencheram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), e os demais critérios de preservação da identidade de participantes de 

pesquisa com seres humanos foram respeitados, conforme as resoluções 466/2012 e 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Sendo, portanto, garantidos, a todas 

participantes do estudo, os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça. Para garantir o anonimato, o nome das participantes foi 

substituído pela letra P seguida dos números “001, 002...030” de acordo com a ordem em 

que foram entrevista das. 

À instituição hospitalar, que serviu como campo de coleta de dados, foi assegurado o 

sigilo para com seu nome e qualquer outra forma de identificação, fosse esta através da 

descrição de sua estrutura física, recursos humanos ou perfil de atendimento. Esta premissa 

tem a intenção de preservar a identidade do estabelecimento de saúde e atender às exigências 

da Resolução 580/2018 do CNS.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados deste estudo centraram-se no resgate das lembranças de um grupo de 30 

profissionais de saúde, composto por: médicas, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, 

técnicas e auxiliares de enfermagem, sobre os casos de violência sexual infantojuvenil.  

As profissionais relataram ao todo 39 relatos de casos de crianças e adolescentes 

vitimizadas. O caso mais antigo relatado data de 2010 e o mais recente ocorreu em 2018. 

Após a análise das entrevistas, os resultados foram agrupados em 04 categorias e 09 

subcategorias:  

 

4.1 PERCEPÇÕES SOBRE AS REAÇÕES MANIFESTADAS PELAS VÍTIMAS DE VS, 

FAMILIARES E MEMBROS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

4.1.1 Percepções das manifestações de membros da equipe de saúde frente ao 

atendimento a crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente 

4.1.2 Percepções das manifestações de crianças e adolescentes durante o 

atendimento  

4.1.3 Percepções das manifestações de responsáveis por crianças e adolescentes 

vitimizadas sexualmente 

4.2 PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS SOBRE A REALIDADE SOCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HISTÓRIAS/CASOS DE VS 

COMPARTILHADOS 

4.2.1 Percepções sobre as características físicas e condições socioeconômicas das 

vítimas de VS infantojuvenil 

4.2.2 Percepções das relações familiares de crianças/adolescentes violentadas 

4.3 PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS SOBRE O QUADRO CLÍNICO DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES VITIMIZADAS SEXUALMENTE  

4.3.1 Percepções dos sinais clássicos de vivência da VS infantojuvenil 

4.3.2 Percepções de agravos secundários à VS infantojuvenil: gestação precoce, 

casamento infantil e outras consequências 

4.4 PERCEPÇÕES ACERCA DE CONTRADIÇÕES/NEGAÇÃO DOS AGRAVOS 

VIVENCIADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS 

4.4.1 Percepções do (des)conhecimento das circunstâncias de VS vivenciada por 

crianças/adolescentes  

4.4.2 Percepções da VS enquanto fato negado por familiares das vítimas 
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4.1 PERCEPÇÕES SOBRE AS REAÇÕES MANIFESTADAS POR CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES, FAMILIARES E MEMBROS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 Nesta categoria, estão relacionadas, segundo a perspectiva das profissionais, as reações 

apresentadas por crianças, adolescentes, familiares e por membros da equipe de saúde que 

atenderam essas vítimas. Assim, foi dado ênfase sobre as descrições dos sentimentos, 

comportamentos e atitudes que os clientes demonstraram ao serem atendidos, bem como a 

reação de profissionais inseridos neste cenário. 

 Neste sentido, surgiram três subcategorias: 4.1.1 Percepções das manifestações de 

membros da equipe de saúde frente ao atendimento a crianças e adolescentes 

vitimizadas sexualmente; 4.1.2 Percepções das manifestações de crianças e adolescentes 

durante o atendimento e 4.1.3 Percepções das manifestações de responsáveis por 

crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente. 

 

4.1.1 Percepções das manifestações de membros da equipe de saúde frente ao 

atendimento a crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente 

 Diante de crianças e adolescentes que sofreram VS, ao tomar conhecimento da 

história familiar e clínica das mesmas, as profissionais são abarcadas por sentimentos, 

emoções e sensações durante e após o período do atendimento às vítimas. Estas reações 

foram identificadas como relevantes para embasar o cuidado às vítimas e seus familiares, 

uma vez que, o cuidado à família deve ser extensivo às crianças e adolescentes (GOMES; 

PEREIRA, 2005).  

Os principais sentimentos, sensações e emoções vivenciados pelas profissionais 

entrevistadas foram: tristeza, revolta, receio, constrangimento, envolvimento e empatia. A 

tristeza é sentida, principalmente, quando crianças na tenra idade foram abusadas, como é 

revelada nos discursos das colaboradoras do estudo: 

[...] fiquei muito, muito, muito triste! Aconteceu em 2010 e eu fico triste até hoje, 

de pensar e lembrar disso. (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] todo mundo ficou emocionalmente triste! [...] porque uma criança daquela, 

pequeninha, inocente e acontecer isso. (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] eu fiquei consternada... Todo mundo fica, não é? (P005, Enfermeira) 

 

As colaboradoras relatam indignação, revolta e desespero diante do atendimento às 

vítimas de VS, seja ela criança, ou adolescente. O sentimento é tão aflorado que, em alguns 

casos, rebelam-se contra o agressor: 
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O [médico] anestesista ficou indignado! A equipe toda estava indignada! (P008, 

Técnica de Enfermagem) 

 

[...] eu e a anestesista ficamos muito revoltadas! Vem junto muita revolta, vem 

junto muito desespero com a situação. (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

Eu estava torcendo para ele [o agressor] morrer, mesmo! (P014, Enfermeira) 

 

 Outro sentimento expresso pelos profissionais em estudo, foi o “Receio” que, segundo 

o dicionário pode ser definido como “condição de indecisão, dubiedade ou incerteza, que é 

acompanhada de medo ou ansiedade; aflição, inquietação ou consumição; Pavor ou medo 

diante de uma circunstância ou de um acontecimento de risco, que apresenta perigos ou 

prejuízos” (LEXICO, 2020). Este sentimento foi relatado principalmente durante a coleta de 

informações com os responsáveis das vítimas sobre os casos e/ou durante o ato de comunicar 

o diagnóstico aos familiares das vítimas: 

[...] mas ficamos receosas de fazer muita pergunta e isso se voltar contra a gente. 

[...] Ela [a mãe] podia fazer até uma denúncia da gente no hospital e reclamar: 

"Ah! Estão me perguntando demais, estão me constrangendo", sei lá! (P001, 

Técnica de Enfermagem) 

 

[...] Muitas vezes, a família ameaça a equipe e nós ficamos com medo de dizer 

que existe suspeita de violência sexual [...] ficamos com medo de dar o diagnóstico 

de violência sexual. (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] Ficamos com medo, porque se disséssemos qualquer coisa [acerca da 

suspeita de VS] ele, o pai, ia reagir mal. (P010, Técnica de Enfermagem) 

 

 E revelam o impacto que os profissionais sentem quando vítimas infantis e juvenis 

são internadas por abuso sexual:   

[...] a médica se abalou [...]. (P015, Enfermeira) 

 

[...] o cirurgião ficou muito chocado [...] (P025, Médica) 

 

[...] quando chegava uma criança ou adolescente vítima de violência sexual todo 

mundo ficava abalado no setor [...] Eu lembro que a equipe ficava toda abalada 

[...] (P017, Enfermeira) 

 

As profissionais entrevistada relatam que sentiram-se tão impactadas diante dos 

casos de VS infantojuvenil, a ponto de apresentarem o choro como a principal expressão da 

emoção vivenciada (misto de revolta, tristeza, raiva, empatia com a vítima). 

[...] Eu chorei até quando eu vi! A outra técnica que estava no plantão também 

chorou. (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] durante o procedimento ele [o médico cirurgião] chorava muito, devido a 

forma que foi e a forma como se encontrava o órgão da criança [...] (P009, 
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Técnica de Enfermagem) 

 

Mencionam ainda, sensações de constrangimento e desconforto, individual e 

coletivo, vivenciados pela equipe de saúde. 

[...] aconteceu há seis ou sete anos e eu lembro que esse fato da suspeita de VS 

contra uma criança neuropata causou um incômodo na equipe. (P020, Psicóloga) 

 

[ao atender essa criança] eu me senti péssima! (P009, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a equipe ficou constrangida. (P017, Enfermeira) 

 

Entretanto, não impedem o envolvimento e a sensibilização generalizados que 

abarcam os membros da equipe multiprofissional durante o atendimento às vítimas. 

[...] Porque a equipe acabou se envolvendo emocionalmente [com essa 

adolescente] (P007, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a Enfermagem se envolveu nos cuidados dessas adolescentes, eu acho que 

todo mundo se envolve [...] todo mundo, fica preocupado. (P024, Médica) 

 

[...] há uma sensibilização geral, a equipe se sensibilizou, a gestão se sensibilizou 

[...] (P029, Assistente Social) 

 

Mesmo empenhadas no atendimento, algumas profissionais asseveram que cuidar 

destas crianças e adolescentes provoca sensação de sofrimento, mal-estar e desorientação. 

[...] É muito doloroso [cuidar das crianças vítimas de VS]! É muito doloroso você 

perceber, você estar ali de frente com aquela criança, olhando o curativo todos 

os dias, tendo que acompanhar aquele sofrimento [...] (P005, Enfermeira) 

 

[...] Tem horas que eu sofro um pouquinho. Todos nós [da equipe] sofremos. 

(P022, Enfermeira) 

 

[...] [quando chega uma vítima de violência sexual na Emergência Pediátrica] eu 

me aproximo e tudo, mas, depois, eu me sinto mal. Eu me sinto muito mal! [...] 

(P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] no atendimento à criança eu fiquei tão... tão desorientada! [...] (P011, 

Técnica de Enfermagem) 

 

Este abalo emocional, sentido ao prestar cuidados às vítimas de VS, também foi 

descrito como fator desencadeante de esgotamento físico e estresse, como pode ser percebido 

através dos relatos abaixo: 

Quando chega [um caso de VS infantojuvenil] e quando termina o plantão, nós 

da equipe estamos esgotados!! Porque é uma criança! Uma pessoa adulta já 

mobiliza a gente, não é? .... Então assim, é ... é muito desgastante para nós, 

enquanto profissional, atender um caso desse... (P026, Assistente Social) 

 

[...] eu fiquei tão estressada, [...] (P004, Técnica de Enfermagem) 
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A maioria das participantes revela que a empatia é um sentimento que emerge no 

cuidado às vítimas de VS. Este sentimento pode se dar pela condição de reciprocidade com 

a vítima e/ou com familiares.  

Empatia com as vítimas, ou seja, consideram a possibilidade de um dia elas mesmas 

vivenciarem a violência sexual: 

Eu me coloco muito no lugar de mulher. Para mim, seria a pior coisa que eu 

poderia sofrer na minha vida. [...] (P013, Enfermeira) 

 

Maciçamente a mulher é vítima de estupro, de toda forma de violência, seja o 

estupro por completo, ou... mexer nas áreas [íntimas]... nas genitais da menina... 

Então isso mexe com nosso feminino também, não é? O nosso lugar de mulher. 

Esse lugar de mulher na sociedade que ela tá subjugada: ... um ser que oferece 

sexo, seja ele consensual ou não! [...] (P012, Assistente Social) 

  

Empatia com os familiares:  algumas fazem paralelo entre as crianças e adolescentes 

atendidas e seus filhos:  

 [...] Pensamos logo: “Poxa, já pensou se acontecesse com minha filha, com meu 

filho?” (P005, Enfermeira) 

 

A agressão sexual contra uma criança ou adolescente interfere muito no 

emocional, você pensa que seus filhos... (pausa), você pensa que poderia ser sua 

filha [...] (P011, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] porque eu sou mãe, eu tenho filha, tenho uma menina. (P026, Assistente 

Social) 

 

Outras se colocam no lugar de familiares responsáveis pelas vítimas: 

[...] eu tenho uma sobrinha de 1 ano e meio, eu tentei me colocar na situação [...] 

(P015, Enfermeira) 

 

Porque a gente pensa no sofrimento dessa mulher, dessa mãe, dessa vó, depende 

de quem está acompanhando essa criança, [...] de ver a filha nesse estado.  (P012, 

Assistente Social) 

 

Esta empatia com o sofrimento dos familiares da vítima, em algumas vezes, 

transformam em “Antipatia”. Isso ocorre quando o comportamento do outro não condiz com 

o esperado pela profissional, como podemos ver na seguinte fala:   

E o que mais me ressentia era por causa da mãe que, em momento nenhum, mesmo 

da forma que tinha ocorrido, em momento nenhum, demonstrou alguma coisa de 

raiva. (P009, Técnica de Enfermagem) 

 

Duas colaboradores relataram que a VS infantojuvenil é uma situação considerada, no 

imaginário dos profissionais de saúde, a que mais impacta emocionalmente: 

[...] Mobiliza muito a gente emocionalmente, qualquer tipo de negligência, 

qualquer tipo de maltrato [contra crianças e adolescentes] ... qualquer tipo de 

situação! Mas, dentre as violências, a violência sexual é a mais gritante! Essa é o 
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ápice! (P026, Assistente Social) 

 

[...] não tem como você atender um caso desse e não ficar mobilizada 

emocionalmente. (P012, Assistente Social)   

 

As profissionais mencionam que cuidar de vítimas infantojuvenis de VS é uma 

situação que marca, principalmente, quando ocorre com crianças em tenra idade, fase em 

que as lesões de órgãos genitais são inconcebíveis: 

Era uma criança que tinha, eu acho, uns 4 anos, então foi muito marcante, [...] 

(P014, Enfermeira) 

 

[...] foi um caso que me marcou devido à gravidade das lesões… E por ser uma 

criança tão pequena, um bebê. [...] (P025, Médica) 

 

 O caso que mais me marcou foi dessa criança de 4 anos que lacerou o canal da 

vagina. (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

Nos casos de VS, em que as vítimas são adolescentes, também causam comoção, 

principalmente, quando tem-se por consequência do ato abusivo, a gravidez: 

[...] lembro de uma adolescente que foi abusada pelo irmão, estava grávida, [...] 

que eu me lembre realmente esse caso me marcou. (P016 Enfermeira) 

 

Especificamente, esse foi o caso que me marcou. O irmão deu um “boa noite 

cinderela” para ela no refrigerante e a estuprou em casa. Como passou o tempo, 

quando ela foi perceber que já estava gestante, procurou os termos legais para 

fazer um aborto legal, já não era possível (P018, Enfermeira) 

 

Por isso, a imagem das vítimas e lembranças das suas histórias estão presentes nas 

memórias das profissionais, mesmo após ter passado um longo período em que prestaram 

assistência a estas crianças e/ou adolescentes: 

Aconteceu há uns dois anos atrás e, até hoje, fica na minha mente quando ela [essa 

criança] chegou e foi para a sala de cirurgia.  (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] chega em casa, você começa a pensar [naquela criança que foi violentada] 

[...] Dois dias depois, você volta para trabalhar, ou você encontra ela muito 

grave, ou você não encontra. Aí todo dia você olha para o leito e você vai começar 

a pensar nela [...] (P023, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] quando atendo casos de VS contra crianças e adolescentes, levo um tempo 

processando essas histórias, [...] (P012, Assistente Social) 

 

O prestar cuidado às vítimas de VS infantojuvenil também trouxe reflexões que 

apontam o descrédito sobre as mazelas da humanidade de forma geral. 

O coração acelera, porque eu sou mãe, eu tenho filho, tenho uma menina... E ... a 

gente fica... fica vendo, a situação como é que está, a situação do ser humano, 

hoje em dia! Pegar uma criança, pegar um bebê [e violentar sexualmente], como 

já aconteceu! E ... acontecer isso! Então, eu fico me perguntando: Como é que a 

humanidade está seguindo? Onde é que está perdendo essa humanização? O que 
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é que tá acontecendo com o ser humano, não é? (P026, Assistente Social) 

 

DISCUSSÃO 

 Nesta subcategoria, analisamos as “Percepções de manifestações de membros da 

equipe de saúde frente ao atendimento a crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente”. 

Como manifestações deste atendimento, identificamos que os sentimentos vivenciados, mais 

citados por estes profissionais, foram: raiva, tristeza, medo, constrangimento e desconforto. 

Estes dados são semelhantes aos encontrados em estudo desenvolvido em Portugal 

(LADEIRO, 2014), que também cita revolta/raiva, tristeza, repulsa, medo e angústia, como 

sentimentos expressos pelos profissionais de saúde que prestaram atendimento às vítimas.  

Estes sentimentos podem ser explicados por este agravo se constituir uma ação de 

abuso e/ou violência contra crianças e adolescentes. Especialmente, porque os atos de cunho 

sexual contra este público são considerados como hediondos, ou seja, aqueles que suscitam 

maior reprovação por parte da sociedade, principalmente, quando praticados contra crianças 

em tenra idade (LANDINI, 2006; BRASIL, 2009; OMS, 2015; HOHENDORFF; PATIAS, 

2017; LEXICO, 2020). Além disso, pode-se inferir, que as profissionais que participaram 

deste estudo, reconhecem que este tipo de violência envolve a invasão da sexualidade do 

outro, sendo um desrespeito do agressor para com a criança/adolescente, que não está 

amadurecida para tal experiência (GABEL, 1997; MORARI; GUEDES; POMPEO, 2014; 

OMS, 2015; PLATT et al., 2018).  

Os casos atendidos causaram entre os profissionais que prestaram cuidados diretos às 

vítimas, sensações de sofrimento, marcando indelevelmente suas memórias. Isto porque, 

experiências negativas e marcantes, consideradas traumáticas, possuem caráter de fácil 

resgate nas recordações dos indivíduos (SAFFIOTI, 2004; WALDOW, 2006; KANDEL, 

2009). O que justifica as imagens e histórias presenciadas e/ou vividas no momento do 

atendimento lhes serem inesquecíveis.  

De tal modo, as profissionais sentem-se impactadas durante o atendimento às vítimas. 

Desta forma, é possível compreender que estas fixaram na memória os sentimentos e 

emoções que lhes tomaram no momento do atendimento às vítimas, atribuindo-lhes atenção 

e importância, uma vez que, sentimentos e emoções estão conectados entre si (KANDEL, 

2009, BARTOSZIK, 2014; MIGUEL, 2015; CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016).  

Neste sentido, o choro funciona como uma forma de alívio da tensão vivida pelos 

profissionais, uma reação orgânica, ou seja, uma descarga emocional (CEZAR; JUCA-
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VASCONCELOS, 2016). É perceptível que, as repercussões desses sentimentos e emoções 

desencadeiam sensações fortes que abatem toda a equipe, causam sofrimento coletivo, 

conforme foi supramencionado nos relatos deste estudo. Sofrimento pode ser entendido 

como “uma dor física ou moral, sinônimo de agrura, desgosto, mágoa, pesar” (LEXICO, 

2020). Esta sensação não é esquecida ao longo dos anos, pois, conforme foi enfatizado, as 

marcas deixadas são resgatadas com facilidade.  

 Cabe salientar que, estudos sobre vítimas de abuso sexual intrafamiliar na infância 

e/ou adolescência, apontam que, independentemente do tipo de violência e do número de 

ocorrências, estas tiveram prejuízos emocionais resultando em sofrimento intenso (ARPINI; 

SIQUEIRA; SAVEGNAGO, 2012; SALTER, 2013; SANTOS; DELL'AGLIO, 2013; LIRA 

et al., 2017a). Assim, a VS traz sofrimento para a vítima, aos familiares, mas também à 

equipe que presta cuidados, considerando que a interação profissional-paciente é necessária 

à assistência, especialmente para a equipe de Enfermagem que utiliza a empatia, como 

importante instrumento de aproximação e acolhimento (WALDOW, 2006).  

Neste contexto, as profissionais reconhecem e internalizam o sofrimento que a vítima 

experienciou, sopesando a impossibilidade de autodefesa, a vulnerabilidade e dificuldade 

enfrentada na vitimização sexual praticada contra crianças e adolescentes, principalmente, 

quando o agressor é alguém da família ou conhecido do núcleo familiar (SAFFIOTI, 2004; 

SALTER, 2013; LIRA et al., 2017a; LIRA et al., 2017b; ANTONY; ALMEIDA, 2018; 

ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018). 

  O sentimento de “antipatia”, também foi identificado neste estudo, ou seja, quando a 

reação de um familiar (que não aparentou revolta, sofrimento e/ou raiva), não condiz com o 

esperado pelo profissional, levando a um julgamento negativo do outo. A antipatia pode 

influenciar no não-cuidado dos profissionais (WALDOW, 2006), principalmente no que 

tange o acolhimento dos familiares. 

 O sentimento de impotência frente aos casos de VS também foi relatado pelas 

participantes destes estudo, podendo ser atribuído ao despreparo técnico e emocional para 

atender casos semelhantes. Estudo realizado com enfermeiras que prestavam atendimento a 

mulheres vitimizadas sexualmente, revelou que as profissionais relataram desconforto e 

despreparo para abordar as vítimas, o que resultava em atendimento deficiente (PERUCCI 

et al., 2019).  Em contraposição, a familiaridade de profissionais com a temática, no que diz 

respeito às suas características, medidas preventivas, assistência imediata e repercussões 

enquanto agravo à saúde, podem ocasionar atendimentos apropriados, especialmente em 

https://www.lexico.pt/agrura/
https://www.lexico.pt/desgosto/
https://www.lexico.pt/magoa/
https://www.lexico.pt/pesar/
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casos de violência infantojuvenil, salientam estudiosos (KATZ et al, 2019).  

 Para promover o cuidado é necessário a relação estabelecida entre cuidador e ser 

cuidado com base na aceitação, receptividade e disponibilidade (WALDOW, 2006; 

CAMPOS, 2016; ANTONY; ALMEIDA, 2018). Tais posturas durante o acolhimento e 

atendimento ensejam para que a vítima de VS alcance a mudança do prejuízo causado à auto 

percepção (proveniente de sentimentos negativos e controversos), provocado pela violência. 

Logo, ao sentirem-se livres de julgamentos e aptas a direcionar suas atitudes de forma 

positiva, as vítimas podem sentir-se mais seguras e aptas a pôr fim em um possível 

sofrimento que as abata, reconstruindo a segurança em si (CAMPOS, 2016; ANTONY; 

ALMEIDA, 2018). 

Assim, o preparo emocional dos profissionais é imprescindível por colaborar com a 

recuperação das vítimas de VS. Estudiosos reconhecem que a dimensão emocional do 

cuidado demanda que o profissional encontre o bom senso entre o envolvimento com o 

usuário, que é o alvo do cuidado, e a proteção das próprias emoções. Para tanto, é necessário 

um equilíbrio entre a aproximação e o distanciamento dos fatos e do indivíduo, o que torna 

imprescindível a realização de um trabalho emocional (MONTEIRO et al., 2016).  

Esse trabalho emocional é imperativo diante da necessidade de prestar cuidados a 

crianças e adolescentes que sofreram abusos sexuais, pois pode colaborar para que o 

profissional, apesar do envolvimento emocional natural do processo, tenha condições de 

atuar com intenção de sanar as necessidades da vítima. 

 

4.1.2 Percepções das manifestações de crianças e adolescentes durante o atendimento 

As percepções sobre as manifestações de crianças e adolescentes durante o 

atendimento foram agrupadas em dois subtemas, são eles: 4.1.2.1 Percepções sobre 

sentimentos expressados por crianças e adolescentes vitimizadas sexualmente e 4.1.2.2 

Percepções sobre comportamentos e atitudes de crianças e adolescentes vitimizadas 

sexualmente. 

  

4.1.2.1 Percepções sobre sentimentos expressados por crianças e adolescentes vitimizadas 

sexualmente  

Durante as entrevistas, as participantes descreveram suas percepções acerca das 

emoções expressas pelas crianças e adolescentes vítimas de VS, como: choro, gritos, dentre 

outras expressões de desconforto. Porém, ressaltaram que estas reações eram mais enfáticas 
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a partir da atitude de alguém da equipe em tocá-las.  

Quando eu cheguei ela não estava chorando, mas ao toque, à manipulação era 

uma criança bastante chorosa, muito chorosa! (P025, Médica) 

 

[...] ela tinha uns 4 anos e a mãe disse que ela estava muito chorosa em casa, [...] 

aqui, quando alguém ia tocar na criança, ela chorava. [...] quando a médica foi 

examinar ela, a criança não queria que, nem a médica, a tocasse … [...] quando 

a médica tentava avaliar, mesmo ela estando meio sonolenta, era de madrugada, 

a criança estava dormindo, a médica falava: “Oh, tia, aqui é a tia médica tentando 

avaliar você, vou só abrir sua fralda” A menina, a criança começou a se bater e 

gritar: “Não, não, não! Não me toque! Não me toca!” (P015, Enfermeira) 

 

Segundo as participantes, este fato pode se dar em decorrência da dor física: 

[...] a menina estava com muita dor na vagina [...] (P017, Enfermeira) 

 

[...] ele [o menino] estava com muita dor, com muita dor! [...] (P002, Auxiliar de 

Enfermagem) 

 

Bem como pelo trauma psicológico vivenciado: 

Você sentia que não era aquele choro só da dor, da dor física ali, da dor! Você 

sentia que era algo mais. Eu sentia, possa ser que isso seja da minha cabeça... 

(P030, Enfermeira) 

 

[...] uma adolescente de 15 anos com uma aparência de sofrimento emocional 

muito grande [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

Entretanto, não podemos afirmar se estas percepções eram originadas do próprio 

julgamento do sofrimento do outro, considerando que VS contra crianças e adolescentes é 

entendido como algo hediondo, ou, se era a percepção real do sofrimento vivenciado. 

Podendo ser ainda a somatória dessas duas hipóteses. 

 Na perspectiva das profissionais, as crianças ou adolescentes vítimas de VS, 

apresentavam estado de estresse e, ao chegarem para atendimento na unidade hospitalar, 

ainda encontravam-se sobressaltadas e perplexas.  

[...] ele estava muito assustado ainda [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

A pequeninha, de 1 ano e 4 meses [...] estava muito assustada ainda. (P008, 

Técnica de Enfermagem) 

 

 Uma colaboradora atribui o estado de estresse, também, à situação de internamento 

hospitalar que geralmente causa estranheza a crianças em tenra idade: 

[...] O local era estranho para ele, as roupas da equipe cirúrgica também faziam 

ele ficar com medo da gente. [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

  

  Outro sentimento expresso pelas crianças e adolescentes vítimas de VS, percebido 

pelas profissionais que participaram do estudo, foi o medo: das pessoas em geral, de 
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denunciar e, mesmo, de apanhar ou sofrer represálias: 

A pequeninha, de 1 ano e 4 meses, estava com medo de tudo.  [...] (P008, Técnica 

de Enfermagem) 

 

[ela estava] justamente com medo de registrar na polícia. Mas já vi outras 

[meninas vitimizadas] e, a maioria, realmente sente medo de fazer a denúncia 

mesmo que ela não saiba quem é o agressor. (P013, Enfermeira) 

 

[...] Eu me lembro como hoje o meu comportamento quando tinha dez anos e fui 

quase vítima de um estupro, eu não queria falar com meus pais porque eu tinha 

medo de apanhar. (P014, Enfermeira) 

 

Algumas situações [de violência sexual] são bem difíceis delas [as adolescentes] 

falarem o que aconteceu, até porque temem represália, porque vão sair de alta 

[hospitalar], vão voltar para o seu convívio familiar e comunitário e a gente sabe 

o quanto isso, sobretudo para a mulher, é bastante complicado conviver num 

ambiente de violência. (P012, Assistente Social) 

 

O medo do descrédito por parte dos familiares, também, foi apontado como um dos 

motivos que dificulta a denúncia dos agressores, como pode ser percebido neste relato de 

uma das participantes:  

[...] eu tinha uns 10 anos, eu não queria falar com meus pais porque, geralmente, 

as vezes, os pais da gente não acreditam na voz da criança, quando a gente fala 

que o adulto fez alguma coisa. Às vezes, o adulto acha que a criança não está 

falando a verdade. [...] porque, quando esse homem se aproximou de mim, que 

ele me abordou, eu cheguei a falar com a minha prima que eu não gostava dele. 

Aí minha prima teve aquele comportamento disse assim: “Mas por que? Deixe de 

maluquice! Deixe de besteira!” [...] (P014, Enfermeira) 

 

As participantes também apontam em suas percepções sobre as vítimas reações que 

indicam desconfiança e vergonha. 

[...] a menina não sabia em quem confiar [...] (P010, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] era uma adolescente, de 15 anos, estava envergonhada [...] (P002, Auxiliar 

de Enfermagem) 

 

[...] que parece que dá uma vergonha assim ... Não sei no que se passava na 

cabeça dela. Na verdade, acho que ela estava mais com vergonha do que com 

medo [...] depois de um tempo da cirurgia, que ela ficou acordada, [quando ia 

fazer algum procedimento], você via ela com olhar baixo. (P011, Técnica de 

Enfermagem) 

 

Duas profissionais sinalizaram que as vítimas expressaram “não gostar” dos 

respectivos agressores. Uma das entrevistadas que quase foi vitimizada na infância, declarou 

que identificou semelhança entre o relato da menina e o seu passado, conectando 

informações e favorecendo a identificação da vitimização sexual pela criança. 

 [...] No atendimento, a criança dizia para mim: “Ah! [...] eu não gosto dele [o 

agressor]!” (P027, Psicóloga) 
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 [...] ela [a criança] falou assim pra mim: “eu também não gosto dele [o 

agressor]”. Aí foi como se eu voltasse ao passado [...] porque, quando eu tinha 

uns 10 anos, quando esse homem se aproximou de mim, que ele me abordou, eu 

cheguei a falar com a minha prima que eu não gostava dele. (P014, Enfermeira) 

 

4.1.2.2 Percepções sobre comportamentos e atitudes de crianças e adolescentes vitimizadas 

sexualmente 

O comportamento mais comum apresentado pelas crianças e adolescentes, segundo as 

profissionais, foi o de verbalizar acerca da vivência de VS. Em relação a essa verbalização, 

foi relatado que as crianças e adolescentes contaram das agressões sofridas, tanto para 

familiares, quanto para os profissionais dos serviços de saúde: 

Na verdade, veio para nós o relato que a própria criança fez na outra unidade 

[para outros profissionais]. Inclusive, ela mesma relatou que foi vítima de abuso. 

[...] (P028, Médica) 

 

A adolescente veio com uma funcionária aqui do hospital que contou: “Aqui 

minha sobrinha, ela me disse que o tio abusou dela” (P015, Enfermeira) 

 

A adolescente, em companhia da mãe, contou que não era a primeira vez que era 

atendida por violência sexual [...] que foi levada para uma casa onde ela passou 

alguns dias sendo violentada (P013, Enfermeira) 

 

Sobre a revelação da VS vivenciada por crianças e adolescentes, uma assistente social 

que tem experiência com este tipo de atendimento, ponderou: 

[...] tem algumas crianças que têm muita facilidade de falar, quando você toca no 

assunto [da violência sexual] elas dizem quem pegou, quem mexeu na 

“baratinha” [...] (P012, assistente Social) 

 

Entretanto o silêncio também foi apontado como uma atitude comum entre as vítimas.  

[...] uma adolescente de 15 anos estava muito calada, muito, muito concisa, muito 

monossilábica, com o olhar muito vazio, [...] sem responder às perguntas, tanto 

da entrevista da enfermeira, como a entrevista com o anestesista, não respondia 

nada! Ela não verbalizava, não contava detalhes de nada: quem foi que fez aquilo, 

com quem ela estava, quem foi o autor. Nada! Os pais, a todo custo, querendo 

saber informações e ela não queria falar com os pais. (P002, Auxiliar de 

Enfermagem) 

 

[...] Não falava, não demonstrava nenhum tipo de sentimento, não conseguia 

falar. (P005, Enfermeira) 

 

E aí ela estava muito voltada para si [...] ela estava no movimento, que a gente 

fala, na Psicologia, “ensimesmada”, em psicose!  [...] não falava nada, não falava 

com ninguém! (P027, Psicóloga) 

 Além do silêncio, foi relatado que as vítimas costumavam retraírem-se e isolarem-se, 

evitando contato, inclusive, com profissionais de saúde. 

[...] ela estava resistente ao contato com o profissional de saúde, à outras 

crianças... [...] (P028, Médica) 
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À princípio, o comportamento das duas meninas que atendi vítimas de violência 

sexual eram bem recolhidas, falavam pouco, não circulavam muito na enfermaria 

[...] (P007, Técnica de Enfermagem)  

 

Uma das profissionais recordou a mudança comportamental apresentada por uma 

adolescente: 

A mãe dizia “Ela é uma menina caseira, gostava de estudar, extrovertida”. [...] 

mas, no início [do internamento], ela era bem introspectiva [...] quando nós 

chegávamos, a adolescente mal dava um bom dia, uma boa tarde ela não 

conversava [...] ela não queria conversa. Você chegava, dava bom dia, ela não te 

atendia. A gente perguntava, ela balançava a cabeça, ela não interagia... (P016, 

Enfermeira) 

 

A agressividade também foi um comportamento percebido pelas profissionais em 

estudo, bem como a depressão e ansiedade foram vistas como comportamentos comuns às 

crianças e adolescentes vitimizadas. 

Geralmente, parece que o trauma [sexual] é tão grande para a criança que, 

alguns, fazem um quadro agressivo... Algumas crianças/adolescentes violentadas 

sexualmente fazem aquele quadro depressivo, de depressão... (pausa) [...] (P005, 

Enfermeira) 
 

[...] uma adolescente de 14 anos, ela chegou, na verdade, com ansiedade [...] 

Devido ao que ocorreu [os abusos sexuais], ela tinha várias crises de ansiedade, 

ela sempre remetia à violência sexual que ela havia sofrido praticada pelo tio 

dela. (P027, Psicóloga)  

 

Reações que culminaram em alterações físicas, resultantes do trauma psicológico 

sofrido, chamaram a atenção das participantes, como podemos perceber nas falas abaixo: 

[...] cuidei de uma criança recentemente [...] ela tinha uns 10 anos, veio sem se 

alimentar, estava naquele quadro de inanição por inapetência, não comia nada. 

E essa criança também ficou sem andar, ela ficou sem andar, ela não andava de 

jeito nenhum e a gente considerava que fosse um quadro de paralisia por algum 

vírus [...] na verdade, ela foi abusada pelo parceiro da avó (P005, Enfermeira) 

 

 [...] uma adolescente [...] não se alimentava [...] (P027, Psicóloga) 

 

[...] ela não comia sozinha, perdeu peso [...] (P028, Médica) 

 

Alterações psíquicas como delírios, ações erotizadadas e o ato de desenhar e contar 

histórias eróticas, durante o internamento das vítimas de VS, foram relatados por uma das 

psicólogas participantes do estudo. 

[...] dentre esses delírios, depois, na evolução, ela começou a fazer 

comportamentos sexuais. E nos desenhos ela fez desenhos muito relacionados à 

casa e, na verdade, ela fez um desenho bem fálico mesmo e ela dizia... Eu pedia 

para que ela explicasse o desenho e, quando ela explicava o desenho ela falava 

assim: “Esse é o homem.” Desenhou uma criança. “Essa é a criança.” E ai ela 

desenhou uma monstro perto desse desenhos fálicos. E ai ela disse assim: “O 

monstro está perto”. Nesse desenho, ela trazia muitos conteúdos relacionados a 
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VS. (P027, Psicóloga) 

 

As participantes ponderaram que, algumas crianças vitimizadas adotaram posturas 

que denotaram necessidade de proteção.  

A pequeninha, de 1 ano e 4 meses [...] só conseguia ficar no colo da mãe. (P008, 

Técnica de Enfermagem) 

 

[...] ele estava naquela posição fetal, como se tivesse necessitando de muito 

carinho [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem)  

 

E outras [vítimas de violência sexual] fazem aquele quadro de... (pausa) como se 

eles voltassem pra o colo do útero materno, com o intuito de proteção. (P005, 

Enfermeira) 

 

Em relação as adolescentes que engravidaram em decorrência de abuso sexual, a 

atitude de rejeição do filho chamou a atenção de algumas das entrevistadas: 

[...] quando perguntava se o neném estava se movimentando, ela manifestava: 

“Que nada! Essa, essa…”. Ela xingava, colocava nomes [palavrões] no bebê e 

dizia: “Essa miséria não está mexendo, não! Eu nem quero que mexa!”. [...] ela 

rejeitou a gestação [...] (P007, Técnica de Enfermagem) 

 

A adolescente não queria mesmo aquela gestação, ela falava coisas ruins com 

relação aquela criança [...] ficou certo, desde o início, que esse bebê ia sair daqui 

pra uma instituição, ela não queria ele [...] mas, o que a gente observa, é que ela 

conseguiu digerir tudo aquilo! [...] ela tinha uma rejeição por aquele bebê, mas 

ela modificou. (P016, Enfermeira) 

 

Outra profissional ressalta o sofrimento vivenciado pelas vítimas na sua percepção. 

[...] [as vítimas de abuso sexual] têm noção do que aconteceu [com elas], mas 

elas não querem trazer pra consciência e fica aquilo no subconsciente. Mas todos 

os relatos que atendi [de violência sexual] envolvem uma mudança no 

comportamento da criança. Seja na alimentação, seja na forma de andar, na 

forma de falar... todas elas demonstram algum tipo de alteração. É (pausa) ... 

psíquica ou física, emocional também! (P005, Enfermeira) 

 

DISCUSSÃO 

Na subcategoria “Percepções sobre as manifestações de crianças e adolescentes 

durante o atendimento”, foram analisados os sentimentos, emoções e sensações expressos 

pelas vítimas, além de seus comportamentos e atitudes, na ótica das profissionais. 

 As principais manifestações relatadas foram: medo, estresse, vergonha, e perda da 

confiança das vítimas nas pessoas, especialmente, quando existe relação de parentesco com 

o agressor que resultaram em sentimento de tristeza, expressas principalmente pelo choro. 

Tais percepções corroboram resultados encontrados na literatura. Segundo 

Florentino (2015): 

Dada à brutalidade em que ocorre o abuso sexual, muitas vezes associado a outros 
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tipos de violência, tais como a violência física e a violência psicológica, justaposto 

ao fato de que a criança não está preparada – do ponto de vista emocional e físico 

– para o ato sexual, por se constituir como sujeito em condição peculiar de 

desenvolvimento, é quase que certo que ela desenvolva diversos tipos ou 

manifestações das consequências (FLORENTINO, 2015, p. 144). 

 

Vários estudos apontam, ainda, que o medo expresso pelas vítimas da violência 

sexual está respaldado nas ameaças dos agressores de causarem algum mal aos familiares ou 

à própria vítima, caso o fato seja revelado. Tais ameaças, muitas vezes, impedem as 

crianças/adolescentes de denunciarem o(s) autor(es) da VS, principalmente, nas relações 

incestuosas, onde os agressores exercem poder e controle sobre as vítimas, pois, geralmente, 

são pessoas que fazem parte do seu círculo afetivo e em quem confiam (GABEL, 1997; 

LIMA; ALBERTO, 2015; CAMPOS, 2016; SANCHEZ et al., 2017; LIRA et al., 2017; 

ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018; MONTEIRO et al, 2018; BATISTA; BARROS; 

DELBEM, 2018; FORNARI et al., 2018; GUTIERREZ LOPEZ; LEFEVRE, 2019).  

Como repercussão da agressão sexual sofrida, as vítimas infantojuvenis desenvolvem 

medo de estar a sós com o agressor, ou medo das pessoas em geral (COSTA; ANDRADE; 

MEDEIROS, 2013; CAMPOS, 2016; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018). Isto porque, 

os episódios frequentes de medo que podem surgir, posteriormente, com as agressões às 

vítimas, muitas vezes, são desencadeados por estímulos que lembram o trauma inicial, 

podendo causar estresse (KANDEL, 2009). Asseverando, estudo canadense com crianças e 

adolescentes alerta que, a vivência de VS é preditivo de sintomas externalizantes, como o 

estresse e comportamentos agressivos (GAUTHIER-DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 

2017). 

Além do estresse, o sentimento de vergonha expresso pelas vítimas, sobretudo 

adolescentes, foram relatados pelas participantes. Neste tocante, Bilenky (2014) assinala que 

os sentimentos de vergonha e culpa, apesar de serem distintos, confundem-se. Na vergonha, 

o dano causado é contra o próprio indivíduo, pois sua imagem que foi atingida. A culpa é 

produto de um dano causado a outra pessoa, é conduzida ao outro que foi 

prejudicado/ofendido, imaginária ou verdadeiramente. Na culpa há reparação, mas, na 

vergonha, não há como consertar a imagem maculada. No entanto, autores revelam que a 

vergonha é considerada uma reação comum às vítimas infantojuvenis da VS 

(FLORENTINO, 2015; GUIMARÃES; RAMOS, 2017; ANTONY; ALMEIDA, 2018; 

FORNARI et al., 2018). 

Cabe salientar, que o sentimento de vergonha, expresso pelas vítimas e detectado pelas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
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participantes deste estudo, pode ser um fator que dificulta a denúncia dos abusos sofridos, 

como apontam estudiosos (FORNARI, et al., 2018). Enquanto que, a tristeza relatada, pode, 

também, estar atrelada ao sentimento de culpa, ou seja, como se a vítima tivesse provocado 

o agressor de alguma forma (FLORENTINO, 2015) (HOHENDORFF; PATIAS, 2017; 

GUIMARÃES; RAMOS, 2017; FORNARI et al, 2018; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 

2018; ANTONY; ALMEIDA, 2018) (TROMBETA; FERRET, 2018). 

Assim, podemos afirmar que, os sentimento de vergonha e culpa são repercussões 

negativas que a VS ocasiona às vítimas. Desta maneira, responsabilizá-las pelos atos sofridos 

deve ser uma postura combatida na sociedade, além de buscar maneiras de reverter o quadro. 

Neste tocante, o “trabalho de desculpabilização” realizado por meio do acolhimento e da 

escuta sensível, principalmente por profissionais de saúde, é essencial, uma vez que, a culpa 

é sinônimo de angústia e, ao persistir no mundo psíquico do infante, pode ocasionar 

autocondenação, gerando sentimentos de desvalorização, tristeza e impotência (ANTONY; 

ALMEIDA, 2018).  

Em Israel, estudo realizado sobre o comportamento de adolescentes escolares, 

registrados por assistentes sociais, aponta que, tanto profissionais quanto os pais perceberam 

nas vítimas de VS os “sinais de angústia”, ou seja, formas expressas pelos adolescentes de 

pedirem ajuda. Tais sinais foram: medos, pesadelos, comportamento sexual inadequado, 

ansiedade e regressão de desenvolvimento comportamental. Uma vez que foram 

identificados os sinais de angústia, os adolescentes receberam cuidados dos profissionais, 

sendo encaminhados para acompanhamento especializado (KATZ et al., 2019). Assim, 

ressalta-se a importância dos profissionais terem condições de identificar os sinais e 

sintomas de vivência da VS e colaborar com a recuperação da vítima.  

Ao serem abusadas sexualmente por parentes e/ou pessoas conhecidas, as vítimas 

podem desenvolver sentimento de quebra de vínculo, o que resulta na perda da confiança em 

pessoas adultas, desenvolvendo sentimento de desproteção e desamparo, ou seja, um 

sentimento de não-cuidado que contradiz o esperado da atitude de familiares na atualidade 

(GABEL, 1997) (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990) (WALDOW, 2006) (VALLE, 2009; 

IBIAPINA, 2015; BARRETO; RABELO, 2015; CAMPOS, 2016; ANTONY; ALMEIDA, 

2018; ARIÈS, 2018) (ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018; LEMOS; NEVES, 2018).  

Conforme identificado neste estudo, as vítimas, muitas vezes, expressaram seus 

sentimentos e emoções por meio do choro. Halpern; Coelho (2016) afirmam que o choro é 

considerado um sinal de que algo não está bem, ou seja, uma forma do indivíduo demonstrar 
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desconforto. Isto porque, esta é uma expressão que depende que o indivíduo remonte 

experiências prévias, considerando suas características singulares, o contexto social e a 

situação em que está vivendo. Juntos, estes fatores resultam em determinado 

sentimento/emoção que desencadeia o choro (KANDEL, 2009; LEJDERMAN; BEZERRA, 

2014). Estudos apontam que crianças e adolescentes que sofrem violência, sobretudo a VS, 

tendem a chorar com maior frequência e sem causas aparentes, principalmente, crianças 

recém-nascidas (CAMPOS, 2016) (HALPERN; COELHO, 2016; ADINEW; MEKETE; 

ADINEW, 2018).  

As experiências negativas, embora possam ser esquecidas, mantém-se latentes na 

memória da vítima (WALDOW, 2006; KANDEL, 2009) (CAMPOS, 2016), essa lembrança 

é possível, mesmo em crianças na tenra idade vitimizadas (GABEL, 1997; FORNARI et al, 

2018), como pôde ser identificado no relato de uma das participantes deste estudo, vítima de 

abuso sexual na infância. Esta realidade, também, foi identificada no estudo de Santos; 

Dell´Aglio (2013) apontam que mulheres com histórico de VS na infância, no momento em 

que suas filhas lhes revelaram as agressões sexuais sofridas, relembraram dos episódios de 

abusos vivenciados na infância. 

Neste estudo, foi identificado que as profissionais que atendem as vítima de VS, 

percebem que as mesmas podem desenvolver alterações de comportamento, como:  

isolamento; agressividade; sinais de depressão e ansiedade, tal qual estudo internacional que 

aponta a vitimização sexual como desencadeadora desses sintomas internalizantes 

(ansiedade, depressão) (GAUTHIER-DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017). Entretanto, 

em outro estudo, destaca-se que, apenas 32%(n=156) das crianaças e adolescentes vítimas e 

VS apresentaram mudança comportamental (VEIRANO et al., 2017).  

No mais, algumas crianças e /ou adolescentes poderão relatar o abuso vivenciado aos 

familiares ou profissionais, outras permanecerão caladas, como aponta o estudo de Campos 

(2016), porém, autores ponderam que pode haver distinção na forma como meninos e 

meninas expressarem as experiências dolorosas vivenciadas (GAUTHIER-

DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017). Estudo desenvolvido no Quênia mostrou que, 

acima de 50%(n=1.227) das mulheres e mais de 67%(n=1.456) dos homens vitimizados 

sexualmente antes dos 18 anos, nunca haviam relatado as agressões sofridas (BOUDREAU 

et al, 2018). Corroborando, estudo no Canadá evidenciou que, meninas tinham maior 

probabilidade de relatar abusos sexuais repetitivos ou crônicos do que meninos 

(GAUTHIER-DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017).  
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Este silêncio dificulta a realização da denúncia e da notificação, entre outros cuidados 

necessários às vítimas. Cabe salientar que, para uma criança ou adolescente revelar os abusos 

sofridos, faz-se necessário que seja estabelecido relação de confiança e acolhimento, além 

de condições que permitam a liberdade de expressão (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2010b) 

CAMPOS, 2016; TROMBETA; FERRET, 2018; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018) 

(FORNARI et al, 2018; ANTONY; ALMEIDA, 2018). 

Por outro lado, estudos assinalam que, ao tomarem conhecimento sobre a VS sofrida 

pelos filhos, alguns adultos não acreditam nas afirmações da vítima, atribuindo o fato ao 

imaginário fantasioso da criança (GABEL, 1997; SANTOS; DELL'AGLIO,2013 LEMOS; 

NEVES, 2018). Este descrédito dos familiares, também, foi relatado no presente estudo, 

podendo ser um fator impeditivo para a denúncia das agressões sofridas, corroborando 

estudos anteriores (MEIRA; BEZERRA, 2013; SALTER, 2013; SANTOS et al., 2015; 

CAMPOS, 2016; LEMOS; NEVES, 2018).  Em alguns casos a revelação ocorre muitos anos 

após o início das agressões sexuais, quando a vítima encontra-se na idade adulta (SALTER, 

2013; LIRA et al, 2017a; ANTONY; ALMEIDA, 2018). 

Achados de uma pesquisa internacional revela que, quanto mais ocorrências de VS, 

que crianças e adolescentes vivenciam, menores são as chances das agressões serem 

denunciadas pelas vítimas (BOUDREAU et al, 2018). Estes dados são preocupantes, pois, 

sendo a VS um agravo de alta prevalência, a sua ocultação pressupõe um grande número de 

crianças e adolescentes que não recebem acompanhamento adequado e permanecem em 

situação de abuso (OMS, 2015; SUBRAMANYIAN et al., 2017; BOUDREAU et al, 2018). 

Concordando com os dados encontrados neste estudo, pesquisas revelam que a maioria 

das vítimas de abuso sexual na infância e adolescência apresentam o comportamento de 

isolamento (SERAFIM, et al., 2011; FLORENTINO, 2015). Inquérito realizado em 2015, 

com 101.901 escolares vitimizados sexualmente no Brasil, evidenciou que, 13,3% dos 

jovens têm mais chances de sentirem-se sozinhos, 7,5% tem maiores possibilidades de ter 

nenhum ou até dois amigos. Meninas têm 16% e os meninos têm 6,4%, de risco de sofrer 

com a solidão (FONTES; CONCEIÇÃO; MACHADO, 2017). 

A agressividade foi outra reação percebida nas vítimas de VS pelas profissionais 

participantes. De acordo com estudiosos, isto ocorre porque, no início da manipulação 

abusiva, a criança violentada experimenta, concomitantemente, sensações de prazer e 

desprazer. Tais sensações são alvo de confusão perante o julgamento da vítima e ocultam 

sua percepção de ser amada ou desejada, gerando sentimento de raiva (GABEL, 1997; 
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SALTER, 2013; ANTONY; ALMEIDA, 2018).   

Por perderem a capacidade de regular e expressar a raiva, as vítimas tornam-se 

agressivas. Logo, a criança extravasa a fúria como forma de indignação, perante a 

intolerância com a sua condição de submissão, desamor e humilhação das quais foi alvo 

(ANTONY; ALMEIDA, 2018). Desta forma, as crianças/adolescentes expressam sua 

insatisfação com a violência sexual vivida, tornando-se agressivas (SALTER, 2013; 

MEIRA; BEZERRA, 2013; CAMPOS, 2016; ANTONY; ALMEIDA, 2018). Estudos com 

crianças e adolescentes vitimizadas apontam que a agressividade acometeu mais meninas do 

que meninos identificados (SERAFIM, et al., 2011; GAUTHIER-

DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017). 

Estudos internacionais alertam que há risco expressivo de crianças e adolescentes 

sofrerem alterações psiquiátricas e/ou psicológicas provenientes da ocorrência de abuso 

sexual, dentre elas, estão os transtorno mentais como depressão e ansiedade (AFIFI et al., 

2014; SPRÖBER et al., 2014; VARMA et al., 2015; MONDIN et al, 2016; SANCHEZ et 

al., 2017; RIZO MARTINEZ et al., 2018; WARD et al., 2018; KATZ et al., 2019). No 

âmbito nacional, estudo científico aponta que 10%, das 1.560 jovens estudadas, 

apresentavam depressão após serem vítimas de VS (MONDIN, 2016), em outra pesquisa, 

ambientada no Canadá, meninos desenvolveram mais sintomas de depressão do que meninas 

(GAUTHIER-DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017). 

Tais agravos podem ser desencadeados pelo estresse vivenciado após o abuso sexual, 

assim como o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, que ocorre após a um 

acontecimento de extrema violência, como os maus-tratos e o estupro (KANDEL, 2009). 

Estudo alerta que, meninas vitimizadas tem mais propensão a desenvolver TEPT do que  

meninos (GAUTHIER-DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017). 

Catatonia, mutismo, comportamentos hipersexualizados, além de delírios, também 

foram relatados neste estudo. Corroborando, estudo nacional apontou que meninas 

desenvolvem mais a hipersexualidade que meninos, após a exposição à VS (SERAFIM, et 

al., 2011). Tal comportamento pode ser identificado pelo uso de brincadeiras de cunho 

sexual utilizando bonecas, introdução de artefatos ou digitais nos órgãos sexuais, 

masturbação excessiva, comportamento sedutor, conhecimento sexual não apropriado para 

a idade e solicitação de estímulos sexuais a outras pessoas (MEIRA; BEZERRA, 2013; 

FLORENTINO, 2015; ANTONY; ALMEIDA, 2018; VROLIJK-BOSSCHAART et al., 

2018).   
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Estas manifestações podem ser percebidas e identificadas não somente por 

profissionais de saúde e da educação, mas também por familiares na observação cotidiana 

da criança e/ou adolescente. O que exige atenção de todos no tocante à identificação da 

vivência de VS. 

 

4.1.3 Percepções das manifestações de responsáveis por crianças e adolescentes 

vitimizadas sexualmente  

No cenário do estudo, as participantes, também, interagiram com familiares (e/ou 

responsáveis) das vítimas, assim, foi possível perceber as emoções, sensações, sentimentos, 

comportamentos e atitudes que essas pessoas expressavam durante o atendimento.  

Desta maneira, tais manifestações foram agregadas em dois subtemas: 4.1.3.1 

Percepções de sentimentos demonstrados por acompanhantes de crianças/adolescentes 

vitimizadas sexualmente; 4.1.3.2 Percepções de comportamentos e atitudes apresentados por 

acompanhantes de crianças/adolescentes vitimizadas sexualmente. 

 

4.1.3.1 Percepção de sentimentos demonstrados por acompanhantes de 

crianças/adolescentes vitimizadas sexualmente  

De acordo com os depoimentos, as profissionais foram surpreendidas por diversas 

reações dos familiares e/ou responsáveis que acompanhavam as vítimas de VS infantojuvenil 

durante o atendimento. Essas reações foram relatadas como emoções e expressões de 

sentimentos percebidos. 

Assim, as profissionais descrevem que alguns parentes permaneciam em estado de 

choque, ou mobilizados/abalados emocionalmente frente o diagnóstico (ou mesmo suspeita) 

de abuso sexual de crianças e adolescentes.  

Os dois pais estavam chocados [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

A família ficou abalada, porque o suspeito era o pai e se isso se comprovasse [os 

abusos contra a filha neuropata] isso iria implicar no rompimento do 

relacionamento com a família toda, não só com a mãe, porque isso implicaria 

numa quebra de confiança. [...] (P020, Psicóloga) 

 

As participantes destacam que, as genitoras das vítimas atendidas expressavam 

sentimentos dos mais diversos, principalmente, de tristeza: 

[...] [a mãe] estava triste. Naquele semblante de tristeza, a todo o momento estava 

chorando (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

Ela [a mãe] estava triste [...] (P010, Técnica de Enfermagem) 
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Na visão das profissionais, alguns familiares demonstravam intensa angústia e 

apreensão, sobretudo acerca do quadro clínico das vítimas. 

[os pais] estavam preocupados em saber o porquê do sangramento vaginal [...] 

os pais estavam na porta do Centro Cirúrgico sem informação nenhuma [...] à 

todo custo querendo saber informações [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] a família estava bastante preocupada [...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] essa mulher [a mãe, a avó] que está passando, também, por um processo de 

sofrimento, de ver a filha [neta] nesse estado (P012, Assistente Social) 

 

Uma profissional recorda o constrangimento vivenciado por familiares: por ser o pai 

apontado como suspeito de abusar sexualmente de sua filha neuropata; a família de uma 

jovem grávida por abusos sexuais incestuosos: 

[...] se falou da possibilidade de abuso sexual [...] e o pai ficou extremamente 

constrangido porque ele deixou de vir ao hospital acompanhar a menina, porque 

ele se torna o foco de... o foco de tudo! [...] (P020, Psicóloga) 

 

A família estava muito constrangida e cercada de sigilos [...] a adolescente de 12 

anos estava grávida e suspeita-se que [o agressor] era alguém da família (P007, 

Técnica de Enfermagem)  

 

Segundo a percepção das colaboradoras do estudo, alguns responsáveis por crianças e 

adolescentes abusadas sexualmente são abarcados pelo sentimento de culpa: 

Ela [a avó] achava que tinha culpa porque tinha que trabalhar e deixar o bebê 

sozinho, com o avô e os tios [...] (P022, Enfermeira) 

 

A mãe não aceitava não ter percebido o que o agressor fazia com a filha dela. Ela 

não aceitava não perceber que estava acontecendo isso [vitimização sexual] com 

a menina de 10 anos. (P014, Enfermeira) 

 

Além disso, a revolta também acomete as responsáveis dessas vítimas, conforme 

percebeu uma das profissionais entrevistadas: 

[...] ela [a mãe] estava revoltada. Ela tinha uma revolta por conta da situação. 

(P010, Técnica de Enfermagem)   

 

4.1.3.2 Percepções de comportamentos e atitudes apresentados por acompanhantes de 

crianças/adolescentes vitimizadas sexualmente 

A fuga de agressores, quando estes fazem parte da família das vítimas, foi o 

comportamento mais relatado pelas entrevistadas e reveladas nos discursos: 

Esse padrasto [suspeito de ser o agressor] não apareceu mais no hospital [...], na 

verdade, quando a criança veio para o hospital, ele sumiu. [...] (P027, Psicóloga) 

 

[...] ele [o padrasto] trouxe a criança e evadiu do lugar [do hospital], foi embora, 
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só ficou a mãe da criança. (P008, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] o avô estava foragido [...] (P022, Enfermeira) 

 

No entanto, alguns comportamentos/atitudes ficaram mais evidentes quando 

destoavam das reações esperadas pelas participante, pois, diante dos fatos as mesmas 

revelaram sensação de estranheza diante da passividade e não expressão de raiva de alguns 

familiares. 

A mãe estava tranquila! Ela estava muuuito tranquila! [...] a mãe, em momento 

nenhum, despertou algum comportamento de raiva. (P009, Técnica de 

Enfermagem) 

 

[...] Primeiro você tenta não fazer juízo de valor, mas pensei assim: Quem estava 

cuidando dessa criança? Quem pôde fazer isso? Havia desconfiança da reação 

daquele pai, não é? Aquele pai teve uma reação, aparentemente, muito tranquila 

[...] a reação do pai foi mais contida que a da mãe [...] (P029, Assistente Social) 

 

[...] se acontecesse isso com minha filha, eu ia estar muito arrasada, mas ela [a 

mãe] estava normal como se nada tivesse acontecido com a filha dela, ela estava 

muito tranquila. (P008, Técnica de Enfermagem) 

  

A possibilidade do caso ser denunciado à polícia assustou uma mãe de uma das vítimas 

infantis. 

Ela [a mãe] estava super assustada por causa da polícia, ela ficou muito 

assustada quando falou sobre chamar o policial militar [...] (P003, Técnica de 

Enfermagem) 

  

Um outro comportamento percebido em familiares foi silenciar sobre a ocorrência da 

violência sexual: 

[...] ela [a mãe] não conseguia encarar a gente. Ficamos conversando com ela, 

porém, ela não queria responder [...] a todo o momento estava com a cabeça 

baixa. (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

Ela [a mãe] não dava espaço para nós, profissionais, conversar com ela [...] em 

momento nenhum, a mãe relatava nada sobre os fatos. [...] ela não falava...Nada! 

(P009, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a família evita falar disso [sobre a VS], evitam falar do ocorrido no ambiente 

que todos estão. (P006, Enfermeira) 

 

As genitoras tentam ocultar a autoria dos fatos, principalmente, quando o autor da 

VS é membro da família, o que denota para as profissionais uma atitude de proteção ao 

agressor: 

A mãe omitiu o caso porque foi o padrasto da criança que tinha estuprado. Ela [a 

mãe] ficou aqui como sendo vítima (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a mãe tinha ciência do caso e acobertava o filho [agressor sexual]. (P021, 

Técnica de Enfermagem) 
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[...] todo mundo viu que ela [a mãe] queria encobrir alguém [...] porque, ela [a 

mãe] estava escondendo alguma coisa, ela não queria dizer [quem violentou a 

criança] [...] (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

Uma participante alerta que, outro motivo que justificou uma genitora ocultar a 

identidade do autor da VS, foi o medo da reação do pai da criança. 

[...] ela [a mãe] não denunciou o indivíduo, porque ela não quis expor a filha, 

não quis contar ao marido, porque ela disse que, se contasse ao marido, que o 

marido ia lá e matava ele [o agressor] na mesma hora. (P014, Enfermeira) 

 

Por outro lado, algumas genitoras, ao adquirir confiança nos membros da equipe, ou 

apresentarem revolta devido à violência vivenciada pela(o) filha(o), demonstraram 

necessidade de apontar o agressor. 

[...] a mãe dela sempre culpando esse homem, esse vizinho que tinha feito isso 

com a filha dela. (P010, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] depois que ela adquiriu a confiança na equipe, a mãe começou a relatar pra 

alguns profissionais, com quem ela se identificava mais, sobre a situação dessa 

menina de 12 anos. (P007, Técnica de Enfermagem) 

 

DISCUSSÃO  

Nesta subcategoria, estão sendo analisadas as percepções dos profissionais de saúde 

sobre as manifestações apresentadas por familiares e/ou responsáveis por crianças e 

adolescentes vitimizadas sexualmente. Nesta perspectiva, foram relatadas as percepções dos 

sentimentos expressos por familiares e/ou responsáveis (tristeza, revolta, culpa) no período 

de internação da criança e/ou adolescente.  

 Estes sentimentos percebidos, podem ser explicados, considerando que a primeira 

experiência de cuidado humano vem da família, sendo esta reconhecida como base para a 

rede de apoio social que o indivíduo necessita para se desenvolver (GOMES; PERERIRA, 

2005) (WALDOW, 2006) (OLIVEIRA; CALDANA, 2009;  VALLE, 2009; GABATZ et 

al., 2010; BARRETO; RABELO, 2015; LEMOS; NEVES, 2018; ARIÈS, 2018). Portanto, 

a família é o cerne da proteção de crianças e adolescentes através do “poder familiar”, que 

são direitos e deveres, que genitores têm para com seus filhos menores de 18 anos, conforme 

estabelecido por lei (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; IBIAPINA, 2015; LEMOS; NEVES, 

2018). 

Assim, uma vez que a criança e/ou adolescente é violentada sexualmente, há uma 

convergência de opiniões que estabelecem que a responsabilidade por não preservar a vítima 

deste tipo de ocorrência deve recair sobre os adultos por ela responsáveis, especialmente o 
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pai e a mãe. O que pode gerar nos genitores o sentimento de culpa pela vitimização, ou 

mesmo, a possibilidade de culpabilização dos genitores, pelos profissionais que estão 

prestando cuidados às vítimas, condutas que são contraindicadas, conforme salienta o estudo 

de Campos (2016).  

Pesquisas revelam que, frente uma história de vitimização sexual da(o) filha(o), os 

genitores podem sentir-se inseguros para prover de cuidados e educação a 

criança/adolescente vitimizada, uma vez que sua proteção mostrou-se ineficaz diante dos 

abusos vivenciados. Isto posto, torna-se relevante que profissionais da saúde criem 

estratégias para reverter esta insegurança, no intuito de que pais e filhos readquiram 

autoconfiança e possam recuperar-se do trauma (CAMPOS, 2016; TROMBETA; FERRET, 

2018; SAID; COSTA, 2019). 

 Assim, destaca-se a Educação em Saúde, como importante instrumento para 

profissionais de saúde a ser utilizado para fornecer informações acerca da VS contra crianças 

e adolescentes, bem como para o acolhimento das vítimas e familiares, podendo ser utilizado 

em qualquer nível da assistência à saúde (WALDOW, 2006) (WOISKI; ROCHA 2010; 

BRASIL, 2010b; SANTOS; DELL'AGLIO, 2013; COSTA et al., 2017b; TROMBETA; 

FERRET, 2018). 

A VS contra crianças e adolescentes, geralmente, acontece de forma silenciosa, onde 

a denúncia muitas vezes não ocorre (SALTER, 2013; SANTOS; DELL'AGLIO, 2013; 

SANTOS et al, 2015; SANCHEZ et al., 2017; LIRA et al, 2017a; LIRA et al., 2017b; 

ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018; SAID; COSTA, 2019). Neste sentido, é de suma 

importância, que familiares e profissionais de diversas áreas, principalmente da Saúde e 

Educação, saibam reconhecer os sinais e sintomas deste agravo para que possam tomar as 

medidas necessárias (SANTOS; DELL'AGLIO, 2013; FLORENTINO, 2015; VEIRANO et 

al, 2017).  

No presente estudo, algumas das profissionais participantes relataram que, alguns 

familiares entraram em estado de choque, ou manifestaram sentimentos de raiva e revolta, 

ao serem comunicados sobre a situação da criança/adolescente. Tais manifestações denotam 

a consternação/angústia vivenciada por familiares ao tomarem conhecimento da perpetração 

de VS infantojuvenil (SANTOS; DELL'AGLIO, 2013; CUNHA; DUTRA, 2019; SAID; 

COSTA, 2019).  

No entanto, destaca-se o incômodo relatado pelas profissionais participantes do 

estudo, ao perceberem que alguns familiares não demonstraram raiva e/ou revolta. O fato 
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destes parentes manterem-se passivos frente a situação, contrariando o esperado pelas 

participantes, pode ter gerado suspeitas sobre o envolvimento destes familiares com ato 

violento. Julgamentos semelhantes, podem ser um empecilho para o acolhimento das 

famílias de crianças e adolescentes vitimizadas, considerando sua importância na 

recuperação da vítima (GOMES; PEREIRA, 2005; BRASIL, 2010b; CAMPOS, 2016; 

TROMBETA; FERRET, 2018).  

Conforme foi relatado pelas profissionais, os casos que envolvem abusos sexuais 

incestuosos podem gerar sensação de constrangimento entre os parentes da vítima. Assim, 

as participantes traduzem que tais abusos deixam perceptíveis as fragilidades que envolvem 

toda a estrutura familiar das vítimas, visto que, de acordo com a literatura científica nacional 

e internacional, os principais agressores sexuais de crianças e adolescentes são os parentes 

do sexo masculino e membros próximos ao núcleo familiar (AFIFI et al., 2014; OMS, 2015; 

VEIRANO et al, 2017; FONTES; CONCEIÇÃO; MACHADO, 2017; GAUTHIER-

DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 2017; SENA; SILVA; FALBO NETO, 2018; SANTOS 

et al, 2018; SILVA et al., 2018a; PLATT et al., 2018; ENYEDY; TSIKOURAS; CSORBA, 

2018; FORNARI, et al., 2018; BOUDREAU et al., 2018; GUTIERREZ LOPEZ; LEFEVRE, 

2019; KATZ et al., 2019). 

É sabido que, no Brasil, a VS constitui-se uma transgressão à Lei nº 12.015/2009 e sua 

prática é passível de prisão ao agressor. Além disso, ao crime de VS infantojuvenil é 

conferida ampliação em anos às penalidades, principalmente, quando trata-se de estupro de 

vulnerável (menores de 14 anos e/ou pessoas com deficiência física/mental) (BRASIL, 

2009). Somando-se a isto, uma vez exposta a autoria de abusos incestuosos, desvelará um 

problema familiar de cunho moralmente reprovável, além de causar, muitas vezes, alterações 

na dinâmica familiar e o cerceamento do suporte econômico fornecido pelo agressor (que, 

muitas vezes, é o provedor da casa), conforme registram estudiosos (SANTOS; FARIAS; 

ROCHA, 2015; SILVA, 2016; LIRA et al., 2017a; SANCHEZ et al., 2017; CUNHA; 

DUTRA, 2019). 

Diante deste enredamento, algumas genitoras adotam o comportamento de não querer 

denunciar o caso da VS infantojuvenil às instituições pertinentes, o que reflete para as 

profissionais entrevistadas como uma forma de proteção aos agressores. Cabe salientar, que, 

ao julgar o comportamento dos familiares, baseado nos próprios princípios e valores, os 

membros da equipe de saúde, distanciam-se do seu papel de cuidador profissional 

(WALDOW, 2006). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A9bert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daspe%20M%C3%88%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
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Por fim, poucos estudos qualitativos são realizados com familiares de vítimas 

infantojuvenis de VS (CUNHA; DUTRA, 2019). Esta condição significa uma lacuna 

importante na literatura científica, visto que, todos os membros da família, principalmente 

as genitoras, são afetados quando uma criança ou adolescente é agredida sexualmente. Além 

disso, possivelmente, essas pessoas tornam-se cerne da recuperação das vítimas, sendo 

alicerces importantes no cuidado a estas. 

 

4.2 PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS SOBRE A REALIDADE SOCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HISTÓRIAS/CASOS DE VS 

COMPARTILHADOS  

A maioria das profissionais de saúde entrevistadas apontam para a realidade social, 

econômica e demográfica das vítimas de violência sexual atendidas. Tais percepções foram 

classificados em duas subcategorias: 4.2.1 Percepções sobre as características físicas e 

condições socioeconômicas das vítimas de VS infantojuvenil e 4.2.2 Percepções das 

relações familiares de crianças/adolescentes violentadas. 

 

4.2.1 Percepções das características físicas e condições socioeconômicas das crianças e 

adolescentes atendidas 

Nesta subcategoria foi relatado pelas profissionais que a maioria das crianças vítimas 

de VS, atendidas no hospital em estudo, tinham idade abaixo de cinco anos (51%), eram do 

sexo feminino (90%), negras. As características das vítimas adolescentes (43% dos casos 

relatados) foram relembradas, principalmente quando as mesmas apresentaram outras 

repercussões, como gravidez (15% dos relatos) e DSTs (5% dos casos relatados), ou mesmo, 

quando eram associadas a imaturidade física ou psicológica, ou seja, aparentavam corpo e 

inocência próprias de crianças. 

Os relatos apresentados desvelam casos atendidos de crianças e adolescentes em idade 

entre zero e 17 anos, principalmente. Sendo que, os casos ocorridos com em tenra idade, 

foram os mais impactantes, lembrados e descritos com detalhes, apesar de vários fatos 

relatados, terem ocorridos há mais de 6 anos. 

[...] vi o caso de uma menina, negra, de uns 8 meses de idade [...] (P005, 

Enfermeira) 

 

[...] atendi uma criança de 4 anos, uma menina, parda (..) uma criança inocente... 

[...] (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] Lembro um pouco dela, era uma criança, uma menina, negra, lactente, tinha 
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menos de 1 mês, acho que uns 28 dias [...] (P023, Auxiliar de Enfermagem) 

 

A raça/cor da maioria das vítimas foi citada pelas profissionais entrevistadas, 

revelando que estas eram geralmente negras, com cabelos crespos, sendo que apenas uma 

criança foi descrita como “loira”: 

[...] a outra criança, era uma menina, negra, tinha 8 anos. (P008, Técnica de 

Enfermagem) 

 

Ela tinha, aparentemente, uns 2 anos de idade, era negra, tinha um cabelo 

blackzinho, inocente, nem sabia o que tinha, ocorrido com ela [...]. (P009, 

Técnica de Enfermagem) 

 

Eu prestei cuidados a uma jovem de mais ou menos 11 anos, era negra [...] (P010, 

Técnica de Enfermagem) 

 

[...] uma menina de uns 3 à 2 anos… Cabelo cacheado, acho que era meio loirinha 

[...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

Algumas colaboradoras do estudo chamaram a atenção para o aspecto aparentemente 

saudável das crianças. 

[...] foi uma criança, com menos de 1 ano, era um menino, meio gordinho, negro, 

bem fortinho [...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] uma menina, uma bebê, parda, mais ou menos uns 08 meses de idade [...] ela 

estava saudável, com aspecto saudável, bem cuidada [...] (P025, Médica) 

 

[...] menina, negra, tinha 1 ano e 8 meses, bem gordinha, bem forte. (P022, 

Enfermeira) 

 

Apenas uma profissional fez referência a um caso suspeito de VS contra uma criança 

com deficiência física/mental. Uma outra que citou a vitimização sexual de uma criança em 

estado de desnutrição. 

[...] a criança tinha sequelas neurológicas [...] era uma criança que estava aos 

cuidados da Neurocirurgia, que já tinha um monte de sequelas. (P020, Psicóloga) 

 

Uma criança de um ano e seis meses, muito abatida, desnutrida [...] (P002, 

Auxiliar de Enfermagem) 

  

Neste estudo, a maioria dos casos relatados (35) revelam casos de VS contra meninas, 

porém, em suas alocuções algumas profissionais relembraram de casos onde meninos foram 

atendidos (04). 

[...] era um menino, tinha, mais ou menos, uns 5 anos [...] (P010, Técnica de 

Enfermagem) 

 

[...] foi na UTI Neonatal, era uma criança, um menino, que tinha 1 mês de idade 

[...] (P029, Assistente Social) 



101 
 

 

As vítimas de violência sexual na fase da adolescência foram citadas pelas 

profissionais em estudo, apenas quando apresentaram outras repercussões, como, por 

exemplo, a gravidez ou infeções sexualmente transmissíveis: 

Uma adolescente, 16 anos, negra, cabelos cacheados médio, bonita, não era 

gorda e nem magra, alta. [...] quando ela foi perceber, já estava gestante. Só que 

essa gestação teve umas complicações, se tornou um pré-natal de alto risco 

porque ela tinha, também, suspeita de trombose venosa profunda, [...] (P018, 

Enfermeira) 

 

[...] ela tinha 16 anos, era negra [...]. Apesar de ter 16 anos, de ser grandona, 

mas era uma menina [...] não tinha namorado. Ela foi abusada pelo irmão, estava 

grávida [...] (P016, Enfermeira) 

 

[...] chegou aqui com uma doença sexualmente transmissível, era uma menina de 

13 anos [...] o caso foi forte, ela surtava no corredor. (P030, Enfermeira) 

 

 

O físico pouco desenvolvido e o comportamento imaturo das adolescentes vítimas de 

abuso sexual, também, foram características que chamaram a atenção das profissionais 

participantes.  

[...] atendi uma adolescente, de aproximadamente 12 anos de idade [...]. Era uma 

menina tão franzina, tão magrinha, não tinha nem peito! (P004, Técnica de 

Enfermagem) 

 

[...] ela era um mulherão, de corpo, mas tinha apenas 16 anos, e na mente tinha 

uns 10, bem infantil [...] ela falava “Ô tia, por que meu irmão fez isso comigo, 

tia? Por que meu irmão fez isso comigo?” [...] (P007, Técnica de Enfermagem) 

 

Uma adolescente, 16 anos, negra, cabelos cacheados médio, bonita, não era 

gorda e nem magra, alta. Percebi no atendimento que ela era muito inocente, era 

virgem, a irmã também. Não conhecia sobre sexualidade como as adolescentes de 

hoje em dia, que estão mais espertas... [...] (P018, Enfermeira) 

 

De acordo com os relatos, as crianças e adolescentes vítimas de VS pertenciam à classe 

econômica de baixo poder aquisitivo, sendo que algumas foram apontadas como moradores 

de rua; 

[...] era uma criança, parecia ser de classe baixa... (P023, Auxiliar de 

Enfermagem) 

 

[...] e teve outra adolescente que era menina de rua [...] (P024, Médica) 

 

[...] parecia que eles moravam num lugar bem humilde [...] (P010, Técnica de 

Enfermagem) 

 

[...] a mãe dizia: “Ah...mas eu não tenho com quem deixar [a menina de 4 anos] 

porque eu trabalho, eu não confio nos meus outros filhos que fica com ela, pois 

eles são muito criança.” (P015, Enfermeira) 
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Além disso, as vítimas eram provenientes de cidades do interior da Bahia e da periferia 

de Salvador. 

[...] ela [a criança] veio do interior da Bahia. [...] (P002, Auxiliar de 

Enfermagem) 

 

[...] atendi uma criança que foi regulada do interior pra cá [...] (P028, Médica) 

 

[...] a menina e a mãe moravam no mesmo bairro [periférico] que eu [em 

Salvador] [...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] parecia que eles moravam num lugar de periferia, eram de Salvador. [...] 

(P010, Técnica de Enfermagem) 

 

DISCUSSÃO 

Em relação à idade das vítimas de violência sexual, estudos apontam que, casos de 

crianças na primeira e segunda infância são menos notificados/denunciados. Estudo 

realizado em Recife com 389 casos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual 

identificou que, somente 8%(27) encontravam-se na faixa etária de 0 e 4 anos (SENA; 

SILVA; FALBO NETO, 2018). Na região sul do Brasil, de 489 ocorrências de VS 

infantojuvenis, 196(40,0%) casos registrados foram de crianças menores de 6 anos, destas, 

30(6,1%) tinham idade abaixo de 2 anos (PLATT et al., 2018). 

Estudo nacional recente com 214 mulheres aponta que, cerca de 19% dos primeiros 

episódios de VS ocorreram quando a vítima tinha entre quatro e cinco anos, fase em que 

crianças não têm capacidade de autodefesa, porém, já detém condições de recordar e 

descrever vivências com detalhamento e exatidão (FORNARI et al., 2018). 

 Cabe salientar que a vitimização sexual em fase precoce de vida é um fenômeno que 

persiste na sociedade desde a antiguidade até os dias atuais (SANTOS; FARIAS; ROCHA, 

2015; MAGALHÃES et al., 2016; ARIÈS, 2018; MONTEIRO et al, 2018), embora, a 

infância seja concebida na contemporaneidade como um período de pureza e inocência.  

Esta concepção de infância emerge desde o século XIX, quando crianças tornaram-se 

alvo de maior proteção da sociedade, apesar de continuarem sendo objeto de maus tratos, já 

que, a violência (principalmente a física), também, sempre foi concebida como instrumento 

de educação (OLIVEIRA; CALDANA, 2009;  RODRIGUES; VERONESE, 2014; 

PRIORE, 2015; ARIÈS, 2018; MONTEIRO et al, 2018). Ainda hoje, é atribuído à infância 

as imagens de candura, do ser assexuado e casto, perpetuando historicamente, a 

representação social de crianças como anjos, seres celestiais, retratadas nas imagens sacras 

(ARIÈS, 2018).  
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A inocência atribuída às crianças as tornam vulneráveis, somando-se ao fato que 

nascem indefesas e incapazes de resistir sem o cuidado de outrem (GABEL, 1997; GABATZ 

et al., 2010; ARIÈS, 2018; MACEDO et al., 2019), além disso, há tendência de crianças e 

adolescentes não serem ouvidos, visto que, negam-lhes o direito de fala comunitariamente, 

sendo, muitas vezes, alvo da incredibilidade por parte dos adultos (GABEL, 1997).  

No entanto, foi a partir do século XVII, que crianças e adolescentes começaram a ter 

participação social, familiar e passando a ser ouvidas, além de terem direitos próprios 

(COSTA; ANDRADE; MEDEIROS, 2013; MARCHI; SARMENTO, 2017) (ARIÈS, 2018). 

Atualmente, estas são reconhecidas como cidadãos, sendo-lhes conferido o direito de ser 

ouvido(a), principalmente, nos casos em que são vítimas de algum tipo de violência, tendo 

direito ao acompanhamento específico e profissionais preparados para realizar a escuta 

qualificada (RODRIGUES; VERONESE, 2014; PELISOLI; DOBKE; DELL´AGLIO, 

2014) (TROMBETA; FERRET, 2018; BORGES; SOUZA, 2018; PERUCCI et al., 2019).  

Este é um cuidado indispensável às vítimas de VS, visto que, na maioria das vezes, a 

manutenção do seu silêncio é imposta pelo agressor, dificultando a realização da denúncia 

e, consequentemente, o diagnóstico (GABEL, 1997; SALTER, 2013; SANTOS; 

DELL'AGLIO, 2013) (SANTOS et al., 2015; ABRAHAMS et al., 2017; FORNARI et al, 

2018; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018). 

Do total de casos de VS relatados no presente estudo (39),  a maioria (35) referia-se a 

vítimas do sexo feminino, corroborando com os achados que asseveram que, em qualquer 

faixa etária, as meninas são mais violadas sexualmente que os meninos (AFIFI et al., 2014; 

VARMA et al., 2015; OMS, 2015; VEIRANO et al., 2017; FONTES; CONCEIÇÃO; 

MACHADO, 2017; BARR et al., 2017; GAUTHIER-DUCHESNE; HÉBERT; DASPE, 

2017; SILVA et al, 2018a; PLATT et al., 2018; SENA; SILVA; FALBO NETO, 2018; 

BOUDREAU et al., 2018; SILVA et al, 2018b; ENYEDY; TSIKOURAS; CSORBA, 2018; 

MILLER; CHIANG; HOLLIS, 2018; FEDINA; WILLIAMSON; PERDUE, 2019; STARK 

et al., 2019; CONCEIÇÃO et al., 2019a ; KATZ et al., 2019).  

A violência é um legado sustentado pelo patriarcado, especialmente, a VS (SAFFIOTI, 

1987; SAFFIOTI, 2004; SUBRAMANYIAN et al., 2017; SOUSA, 2017; BALBINOTTI, 

2018). Apesar da criação de instrumentos de notificação e denúncia, e do aumento das 

penalidades aos agressores sexuais no país (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2009), tais medidas 

ainda não foram definitivas na resolução do problema da VS contra a mulher no Brasil, 

especialmente, contra crianças e adolescentes. Isto porque, a cultura do estupro está 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%A9bert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daspe%20M%C3%88%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28040616
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enraizada nas crenças da população, onde a vítima é responsabilizada pelos atos do agressor. 

As adolescentes, que foram descritas pelas profissionais deste estudo, tinham tipo 

físico característico do início do desenvolvimento púbere e, também, aparentavam pouca 

maturidade emocional, o que vai de encontro a concepção de que as vítimas de VS juvenis 

são atraentes, exalam volúpia (ou estimulam a sexualidade), tendo seus corpos representados 

como objetos e, por conseguinte, estão aptas a manter relações sexualizadas, sendo 

permissível explorá-las (SOUSA, 2017; FORNARI et al., 2018) (ZULUANGA-GÓMEZ, 

2018). Estas concepções colaboram para culpabilizar as vítimas sobre a violência vivida, 

amenizando a responsabilidade do agressor (SAFFIOTI, 1987; SAFFIOTI, 2004; 

BALBINOTTI, 2018) (ZULUANGA-GÓMEZ, 2018).  

Assim, as reações das profissionais do estudo exacerbam sentimento de revolta e 

indignação, sendo estes sentimentos potencializadas quando as vítimas aparentam ser 

franzinas e inocentes. Por outro lado, em geral, as profissionais observaram menos detalhes 

relacionados às características físicas das adolescentes do que das crianças. 

Considerando que a estrutura física corporal de adolescentes está próxima à de 

mulheres adultas, essa inobservância pode fazer parte da culpabilização atribuída à mulher 

violentada. Essa naturalização conferida à vitimização sexual de mulheres, são atitudes que 

vêm sendo combatidas e urge serem desconstruídas para fins de alcance da igualdade de 

gênero e incidindo, também, na assistência à saúde de mulheres (SAFFIOTI, 1987; 

SAFFIOTI, 2004; LIMA; DESLANDES, 2014; GUIMARÃES; PEDROZA, 2015). Isto 

porque, é factível que esta postura de inobservância possa interferir na compreensão 

empática dos profissionais de saúde, prejudicando a empatia e o estabelecimento de vínculo 

(necessários ao cuidado) na relação profissional-paciente, influenciando na recomposição da 

estima e sentimento de autoconfiança da vítima de VS (WALDOW, 2006) (CAMPOS, 2016; 

TROMBETA; FERRET, 2016).  

Fazenda (2018) revela em seu estudo que, profissionais de saúde portugueses não 

atribuem a vitimização sexual ao comportamento de meninas adolescentes, também, não 

responsabilizam as vítimas pelos atos abusivos perpetrados pelos agressores, portanto, não 

naturalizam o abuso sexual infantojuvenil. Tais posturas podem colaborar para favorecer o 

estabelecimento da confiança profissional-paciente, relação necessária ao cuidado 

humanizado, em especial às vítimas de VS (WALDOW, 2006) (PEDROSO; PADILHA, 

2014; SILVA et al., 2015; TROMBETA; FERRET, 2016; CAMPOS, 2016; BARRETO, et 

al., 2016) (PAIVA, 2017).  
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Em relação a questão racial, a maioria das vítimas infantojuvenis de violência sexual, 

foram percebidas como pertencentes à raça negra. Este não é um dado incomum, 

considerando que o estudo foi ambientado em Salvador-Ba, cidade onde estima-se que 80% 

da população se autodeclara preta/parda (IBGE, 2020). Além disso, o hospital locus do 

estudo atende exclusivamente ao Sistema Único de Saúde, cujos usuários são, também, 

predominantemente, negros (THEOPHILO; RATTNER; PEREIRA, 2018). 

Somando-se a estas questões, vários estudos apontam que a VS atinge, 

principalmente, pessoas negras. Em 2014, dos 20.787 casos de VS contra crianças e 

adolescentes (0-19 anos) no Brasil, 52% pertenciam à raça/cor negra (CONCEIÇÃO et al, 

2019a). Estudo realizado em Recife, entre 2012 e 2013, aponta que 82%(n=328) das crianças 

e adolescentes vítimas de VS eram negras, enquanto que, na Bahia, entre 2014 e 2016, esta 

taxa atingiu 69% (n=2.443) (SENA; SILVA; FALBO NETO, 2018) (NERY, 2019).  

No âmbito internacional, estudo norte-americano destacou que, de 84 adolescentes, 

mais da metade, que sofreu exploração sexual, era da raça/cor negra (VARMA, 2015), 

corroborando outro estudo desenvolvido no mesmo país sobre 115 vítimas do tráfico sexual 

infantil, cuja maioria (65%) é negra (FEDINA; WILLIAMSON; PERDUE, 2019). Não 

obstante, a exposição de pessoas da raça/cor negra a diferentes tipos de violência é alvo de 

discussões em diversas vertentes, denunciando a vulnerabilidade dessa população às 

consequências da VS (SAFFIOTI, 1987; GOMES; LABORNE, 2018; THEOPHILO; 

RATTNER; PEREIRA, 2018; FERREIRA, 2018).  

Culturalmente, a suposta sensualidade da mulher negra é utilizada como justificativa 

para práticas sexuais e comportamentos erotizantes. Neste sentido, vende-se a imagem da 

mulher negra atraente, sensual, como alguém propícia e disponível ao sexo, o que é retratado 

nas artes (como nas letras de músicas, danças, livros, novelas, peças teatrais), nas festas 

populares e, muitas vezes, em expressões culturais enraizadas no período colonial (NETO, 

2015; SOUSA, 2017; SILVA, 2018) (GESSER; COSTA, 2018) (SILVA, 2019; 

BRILHANTE et al., 2019), enfatizando a objetificação dos corpos negros femininos. 

Assim, deste imaginário popular podem emergir percepções que tendem a erotizar e 

expor meninas negras (crianças e adolescentes) à vitimização, como ocorreu em tempos de 

escravidão no Brasil e colabora, até os dias atuais, com a exploração sexual de meninas 

negras (PRIORE, 2015) (CARMO; GUIZARDI, 2018) (SERPA; FELIPE, 2019). Isto 

porque, é concebido que estas crianças/adolescentes podem ser socialmente emancipadas, 

por conseguinte, adultizadas e passiveis de violências como o trabalho infantil e a exploração 
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sexual (CAMARGO; ALVES; QUIRINO, 2005) (PRIORE, 2015) (COSTA; SOUZA; 

KIRST, 2015) (SINHORETTO; MORAIS, 2018) (GOMES; LABORNE, 2018) (SERPA; 

FELIPE, 2019). 

Ainda na categoria “Percepções das características físicas e condições 

socioeconômicas das crianças e adolescentes atendidas”, foi percebido que as iniquidades 

sociais abrangem as vítimas de VS infantojuvenil. Assim, os relatos das profissionais 

desvelam: condições socioeconômicas desfavoráveis; pais e familiares envolvidos com uso 

de substâncias psicoativas; mães de crianças abusadas que encontravam-se na adolescência 

e crianças/adolescentes advindas de cidades interioranas ou bairros periféricos da capital. 

Além disso, as profissionais relataram ter atendido meninas moradoras de rua e integrantes 

de famílias imersas na pobreza. 

 O abuso sexual de crianças e adolescentes é comum em localidades onde predomina 

o baixo poder econômico da população e o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

(OMS, 2015). Desta maneira, estudiosos asseveram que a pobreza tem relação com a 

ocorrência de VS infantojuvenil (OMS, 2015; SUBRAMANYIAN et al., 2017; WARD et 

al., 2018; BOUDREAU et al., 2018; STARK et al., 2019), igualmente ao que foi percebido 

pelas profissionais deste estudo. No entanto, na Nigéria, a probabilidade de crianças de 

classe social abastada serem vítimas de VS em domicílio foi quase 5 vezes mais alta do que 

aquelas que vivem em regiões empobrecidas (MILLER; CHIANG; HOLLIS, 2018). 

Portanto, a VS infantojuvenil, nem sempre, está atrelada à pobreza, sendo sua 

multifatoriedade um alerta a todos. 

 É importante salientar que a exposição à pobreza, a exclusão de acesso aos bens de 

consumo, serviços de saúde e educação, além do aporte financeiro irregular, são condições 

excludentes que acirram a miséria. Porém, não pode-se, confundir pobreza com negligência 

(MATA; SILVEIRA; DESLANDES, 2017). Neste tocante, considerando a complexidade e 

intensificação da pobreza no Brasil, urge intervenções no sentido de desenvolver e 

implementar políticas públicas que viabilizem a proteção da família, proporcionando 

condições favoráveis ao desenvolvimento saudável de crianças (GOMES; PEREIRA, 2005).  

 A ida para as ruas é um fato que ocorre, geralmente, nas famílias empobrecidas. Isto 

pode ocorrer tanto por questões financeiras, quanto em decorrência da violência 

intradomiciliar, levando o indivíduo a romper os laços com o núcleo familiar, aumentando, 

assim, a fragilidade da vinculação entre seus membros (GOMES; PEREIRA, 2005; 

XAVIER, 2011; LONDOÑO et al., 2015; LIRA et al., 2017a ; LIRA et al., 2017b). Tal 
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rompimento aumenta os riscos de exposição da criança/adolescente a agravos como IST e 

uso de drogas, bem como à vivência de violências, tal qual a VS (CARMO; GUIZARDI, 

2018), conforme foi percebido pelas participantes que mencionaram ter atendido meninas 

moradoras de rua e vitimizadas sexualmente.  

As profissionais relataram, também, casos de crianças/adolescentes vitimizadas que 

eram provenientes tanto do interior, quanto da capital do estado, o que demonstra que a 

urbanização (ou não) não é fator de proteção contra a VS.  

Estudo realizado na África do Sul demonstra a ocorrência de óbitos por traumas 

sexuais em crianças tanto no interior, quanto nas cidades urbanizadas, o que prediz que 

ambos são locais propensos a este tipo de vitimização (ABRAHAMS et al., 2017), apesar 

de, em outro estudo realizado no mesmo país, alertar para o maior risco de vitimização sexual 

em crianças das áreas rurais (WARD et al., 2018). Nery (2019), recentemente, em pesquisa 

realizada na Bahia, demonstrou a espacialização com distribuição irregular da ocorrência da 

VS infantojuvenil, apresentando casos notificados na capital e interior do estado. Em outro 

estudo, Salvador era local de residência de 76%(n=828) das crianças e adolescentes 

vitimizadas (SILVA et al, 2018b).  

Sobre a percepção das profissionais de crianças/adolescentes procedentes das áreas 

periféricas da capital do estado estudo que investigou 800 prontuários sobre vitimização 

infantojuvenil, aponta para maior número de ocorrências de violência em áreas periféricas e 

identifica taxas de 72%, 26% e 1% em áreas periféricas, centrais e rurais, respectivamente 

(DA SILVA et al., 2017). De forma assemelhada, Sena; Silva; Falbo Neto (2018) 

demonstraram distribuição espacial heterogênea da VS em Recife, maior entre bairros 

periféricos do que imediações centrais, denunciando as desigualdades sociais e vul-

nerabilidades às quais está submetida a população local.  

 

4.2.2 Percepções das relações familiares de crianças/adolescentes violentadas 

Apesar da pouca aproximação dos profissionais de saúde com os familiares das vítimas 

atendidas, foram identificadas em suas relações familiares situações que contribuíram para 

a agressão sexual. Assim, as profissionais identificaram: vivência de outros tipos de 

violência como a violência a física, a psicológica, a negligência e o abandono; ausência da 

genitora nos lares de crianças e adolescentes vítimas de VS e relações conflituosas entre os 

membros da família. 

Acerca da negligência/abandono das crianças e adolescentes vitimizadas, as 
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profissionais relataram: 

[...] a mãe deixar uma filha com um cara que você sabe que usa drogas, 

ele perde os sentidos, ele faz coisas que depois ele vai … nem ... nem vai 

reconhecer que foi ele que fez. (P003, Técnica de Enfermagem) 

 
[...] a avó dizia que ela [a mãe] não tomava conta da criança, estava 

desaparecida [...] (P022, Enfermeira) 
 

[...] era uma adolescente [...] a mãe já tinha abandonado ela (P018, Enfermeira) 

 

Além dos abusos sexuais percebidos, as profissionais entrevistadas também relataram 

outros tipos de violência sofrida pelas crianças e adolescentes atendidas, a exemplo da 

violência física e psicológica(ameaças) propagadas por familiares:  

[...] No atendimento a uma criança de 5 anos, ela dizia: “Ah! Ele [o padrasto] me 

bate, [...]” e ai a criança dizia: “É! Ele me bate!!! Ah, não é só isso! Ele também, 

uma vez me levou pra cama, me deitou na cama e me abraçou; começou a me 

abraçar, começou a fazer coisas comigo.” [...] Ela falava: “Olhe meu padrasto 

me bate muito, ele não pode me bater, só minha mãe pode me bater!!!!” [...] E um 

outro filho dessa mãe, dizia que via, realmente, esse padrasto batendo nessa 

criança. (P027, Psicóloga) 

 

[o agressor] estava fingindo que estava paquerando a mãe para poder se 

aproximar da menina de dez anos. Mostrava os órgãos genitais, dizia a ela que, 

se ela falasse aos pais, que ia matá-los. (P014, Enfermeira) 

 

Algumas colaboradoras entrevistadas lembraram, ainda, de crianças abusadas 

sexualmente que eram filhas de mães adolescentes, sendo estas condições, são consideradas 

empecilhos ao seu cuidado, visto que, aumentam a vulnerabilidade individual de crianças 

para a vitimização sexual (SILVA, 2016; SANCHEZ et al., 2017). Algumas das mães dessas 

crianças, além de serem adolescentes, estavam em processo de outra gestação, conforme 

discursaram: 

[...] a mãe [da criança atendida] era uma adolescente de 19 anos e estava gestante 

de 08 meses [...] (P027, Psicóloga) 

 

[...] a mãe [da criança que prestei cuidados] estava gestante, ela tinha 18 anos. 

[...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

As profissionais relembraram ocorrências de VS contra crianças/adolescentes que 

não co-habitavam os lares com seus pais, denunciando a ausência da figura materna. 

[...] uma menina de 12 anos que morava com os avós [...] (P007, Técnica 

de Enfermagem) 

 

Ela convivia com avó e o avô, mas a avó tinha que sair para trabalhar e o 

avô e os tios que ficavam com ela. [...] (P022, Enfermeira) 

 

Ela veio com a avó. A avó materna, no caso, com quem ela residia. (P028, 
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Médica) 

 

[...] a mãe dizia: “Ah...mas eu não tenho com quem deixar [a menina de 4 

anos] porque eu trabalho, eu não confio nos meus outros filhos que ficam 

com ela, pois eles são muito criança. (P015, Enfermeira) 

 

 Uma psicóloga identificou a presença de relações conflituosas entre a vítima 

adolescente e a genitora. Assim, foi descrito um caso em que a adolescente utilizou da 

relação sexual com um adulto para contrariar a mãe, com quem não tinha um bom 

relacionamento. 

A menina de 11 anos já tinha iniciado a vida sexual com um rapaz de 30 anos e, 

no atendimento, me falou: “Ele era amigo do meu pai, ele foi para minha casa. 

Aí, teve uma vez que ele falou: ‘Vamos fazer sexo para poder passar raiva na sua 

mãe’.” E ela [a adolescente] tinha uma relação muito ruim com essa mãe. (P027, 

Psicóloga)  

 

Nos discursos das participantes, também, foi possível identificar menções sobre 

práticas ilícitas dos familiares das vítimas atendidas: 

A mãe era dependente química, usuária de droga. A aparência dela ... branca dos 

lábios pretos, as unhas, a mão, as cutículas da mão eram todas pretas e [...] ... o 

dedinho queimado é ... craque, não é? E também de maconha. (P003, Técnica de 

Enfermagem) 

 

[...] Era uma família desestruturada. O irmão mais velho, que ela citava como um 

protetor pra ela, se envolveu em uma briga pra salvar o irmão mais novo que era 

envolvido com drogas e acabou sendo morto. Esse irmão mais novo [que violentou 

a adolescente] usava drogas e era envolvido com roubos [...] (P018, Enfermeira) 

 

[...] o relato é que ela [a criança] foi trocada por droga. A sua própria mãe trocou 

ela por droga [...] (P023, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] a mãe estava presa [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

As colaboradoras apontaram, ainda, que as vítimas eram provenientes de famílias 

supranumerárias, o que acrescenta vulnerabilidade à vivência de VS de 

crianças/adolescentes. Assim, elas ressaltaram: 

Ela [a criança] morava com a mãe, que tinha, ao todo, nove filhos [...] convivia 

com avó e o avô, mas a avó tinha que sair para trabalhar e o avô e os tios que 

ficavam com ela. (P022, Enfermeira) 

 

Ela tinha outros filhos, [o bebê que foi violentado] não era único filho dela. (P015, 

Enfermeira) 

 

Porque é muito difícil a gente lidar com o social, porque é muito problema...  

Quando fomos ver a história, a menina morava com o padrasto... a mãe tem o 

filho do primeiro casamento, eles têm outros filhos. (P017, Enfermeira) 

 

[...] havia informações de que as irmãs desse menino tinham sido violentadas 
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também. (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

DISCUSSÃO  

Na subcategoria intitulada “Percepções das relações familiares de 

crianças/adolescentes violentadas” as profissionais alertam para comportamentos 

negligentes de familiares de crianças e adolescentes vítimas de VS que descuidavam das 

vítimas por motivos banais, como o uso de drogas.  

A negligência é o ato de não prover, ou prover de forma insuficiente, de cuidados 

necessários à sobrevivência tanto de crianças, quanto de adolescentes. Deixar de realizar 

ações básicas à sobrevivência como comer, dormir e realizar higiene, além de abandonar 

sem supervisão de pessoas aptas a serem responsáveis e dar proteção à criança/adolescente, 

são exemplos de atos que configuram como negligência, segundo o ECA (BRASIL, 1990; 

MATA; SILVEIRA; DESLANDES, 2017; REIS; PRATA; PARRA, 2018).  

O abandono de crianças/adolescentes vitimizadas foi um tipo de negligência percebido 

pelas profissionais. Pesquisa realizada com 98 processos da Vara da Infância e Juventude de 

um município brasileiro apontou que, 62% dos casos envolvem negligência/abandono de 

crianças (FERREIRA; CORTES; GONTIJO, 2019). Outro estudo recente abaliza que, a 

prática da negligência/abandono ocorre mais contra crianças e aumenta o risco de morte em 

até 7 vezes mais quando praticada contra meninas de 0 a 9 anos do que contra adolescentes 

do sexo feminino entre 10 e 19 anos. Portanto, as chances de crianças e adolescentes 

morrerem em detrimento da negligência é de 77,7% e 22,8%, com relação à população geral 

feminina de 29.244 e 12.779, respectivamente (BARUFALDI et al., 2017).  

Reafirmando, o abuso sexual perpetrado por indivíduo adulto ou adolescente é 

considerado um ato que negligencia ao direito à proteção garantido a estas pessoas na 

infância e adolescência, principalmente, se o agressor for alguém do convívio familiar da 

vítima (BATISTA; PIRES, 2011; ANTONY; ALMEIDA, 2018; FERREIRA; CORTES; 

GONTIJO, 2019). Estudiosos asseveram que a negligência, frequentemente, acompanha a 

VS, bem como as demais tipos de agressões contra crianças (WARD et al., 2018).  

Isto porque, a maioria dos episódios de abuso sexual intrafamiliar ocorrem no 

domicílio, em momentos que há ausência de outros adultos (LIMA; ALBERTO, 2015; LIRA 

et al., 2017a; LIRA et al., 2017b; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018), conforme 

perceberam as profissionais deste estudo. Pesquisa internacional alerta para o fato de 

familiares homens terem conhecimento das rotinas das crianças não ser um indicativo de 
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proteção para as mesmas. Por outro lado, o conhecimento de pessoas do sexo feminino 

acerca das atividades desenvolvidas pelas crianças, é fator protetivo (WARD et al., 2018).  

As participantes do presente estudo denunciaram ainda em seus relatos o uso de 

substâncias ilícitas por parte de familiares das crianças/adolescentes vitimizadas. Neste 

contexto, estudo recente com 5.631 famílias sul africanas indica que há maior risco de abuso 

sexual contra crianças, quando seus pares fazem uso indevido de substâncias psicoativas 

(WARD et al., 2018). Corroborando, pesquisa realizada com cuidadores, acusados de 

negligência contra crianças, observou frequente uso/abuso de álcool e outras drogas entre 

eles (MATA; SILVEIRA; DESLANDES, 2017; LEMOS; NEVES, 2018), similar aos 

resultados encontrados em estudos no Brasil e Quênia sobre agressões sexuais (XAVIER, 

2011; GASPAR; PEREIRA, 2018; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018).  

Porém, segundo as profissionais deste estudo, algumas crianças/adolescentes 

atendidas não moravam com os pais. No Quênia, estudo com 2.683 pessoas, alerta que 23,9% 

das meninas/mulheres e 18,9% dos meninos/homens tornaram-se órfãos (de mãe e/ou pai) 

antes da experiência de VS (BOUDREAU et al, 2018). Concordando, estudo recente afirma 

que morar com a mãe é fator que reduz as possibilidade de adolescentes sofreram abusos 

(FONTES; CONCEIÇÃO; MACHADO, 2017). Talvez, este fenômeno justifique-se pelo 

provimento de suporte por parte dos familiares de primeiro grau, especialmente a genitora, 

principal responsável pela notificação de VS em crianças (BAÍA et al., 2013; COSTA et al., 

2017a).   

 Sobre o encarceramento da figura materna citado por uma profissional, é presumível 

afirmar que este ocasiona sentimento de perda e luto por quebra da vinculação mãe-filho. 

Estudos elucidam que, crianças, cujas mães estão encarceradas, ampliam o leque de 

vulnerabilidades próprios da idade e têm o desenvolvimento prejudicado, além de ter 

comportamentos prejudiciais, tal qual desinteresse por atividades como brincar e estudar. 

Além disso, são acometidas por sentimentos de carência afetiva, abandono e solidão, tal qual 

as vítimas de VS (FONTES; CONCEIÇÃO; MACHADO, 2017; ANTONY; ALMEIDA, 

2018; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018) (FLORES; SMEHA, 2018; SANTOS; 

BISPO, 2018; CONCEIÇÃO et al., 2019b). 

Estudo alerta que, as genitoras ao descobrirem a ocorrência de VS praticada contra 

suas filhas, passam a ter cuidados mais intensivos e mantêm maior estado de alerta para com 

a vítima no intuito de protegê-la de um segundo abuso (LIMA; ALBERTO, 2015). Mesmo 

que a criança violentada tenha outros irmãos, a atenção da mãe tende a ser intensificada 
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sobre a que foi vitimizada (HOHENDORFF; SANTOS; DELL´AGLIO, 2015; 

SUBRAMANYIAN et al., 2017). Assim, nos casos em que as mães estão em situação de 

cárcere, esta intensificação de cuidados torna-se inviável e a não presença da genitora em 

residência, amplia as possibilidades das investidas do agressor sexual intrafamiliar.  

A falta de vigilância também pode ocorrer em famílias supranumerárias, como foi 

observado pelas participantes. Pois, vivendo e realizando as atividades diárias em ambientes 

pequenos (ou mesmo únicos) há alto risco de perpetração da VS, visto que condições 

habitacionais desfavoráveis, onde, muitas vezes, o número de habitantes é muito maior do 

que o número de cômodos, pode favorecer a promiscuidade (FONTES; CONCEIÇÃO; 

MACHADO, 2017) (FAZENDA, 2018; ARIÈS, 2018; KRINDGES; HABIGZANG, 2018).  

Uma das profissionais mencionou relações familiares conturbadas estabelecidas entre 

uma adolescentes e sua genitora. Estudo revela que 88% das adolescentes de cidades urbanas 

estão satisfeitas com as relações familiares (VALLE, 2009; TOME), o oposto a este cenário 

pode desencadear a ocorrência de conflitos com seus genitores, por conseguinte, estas 

relações caóticas ampliam os riscos para a vivência de violência, inclusive sexual (KATZ et 

al., 2019). Isto porque, tais conflitos podem culminar com a redução da comunicação entre 

os pares (pais e filhos) e, por conseguinte, em uso de violência como instrumento coibidor 

de maus comportamentos, uma forma de educar o adolescente (OLIVEIRA; CALDANA, 

2009; RODRIGUES; VERONESE, 2014) (ARIÈS, 2018). 

No presente estudo, uma das participantes alertou para casos de adolescentes 

precoces (entre 10 e 14 anos) gestantes que compareceram ao serviço em busca do 

atendimento para seus filhos vítimas de VS. No Piauí, estudo epidemiológico com mulheres 

que pariram com idade entre 15 e 19 anos, revela que, dentre as multíparas, a primeira 

relação sexual ocorreu entre 9 e 14 anos em 55,1% dos casos, abarcando também a primeira 

gestação antes dos 14 anos (MOURA et al., 2014), o que pode indicar abuso sexual.  

Além disso, a multiparidade em mães adolescentes, a dependência financeira para 

com o companheiro, os poucos anos de estudo e o desemprego das genitoras estão associadas 

a menor vigilância com os filhos, aumentam os riscos de vitimização sexual em crianças 

(SILVA, 2016; SANCHEZ et al., 2017). Considerando estes dados, é relevante que a 

possibilidade da ocorrência de VS seja investigada durante as consultas com pré-natal de 

multíparas adolescentes. Este procedimento, partindo de profissionais da saúde, pode 

favorecer a identificação e condução dos casos de VS contra crianças e adolescentes.  

 Neste tocante, segundo o DATASUS, no Brasil, em 2018, ocorreram 22.146 
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nascimentos de filhos de adolescentes entre 10 e 14 anos e 458.777 partos com nascimento 

de crianças cujas mães constituíam a faixa etária entre 15 e 19 anos. O Nordeste é o campeão 

no ranking com 154.845 nascimentos de mães adolescentes na faixa etária entre 15 e 19 anos 

(BRASIL, 2019).  

Deve-se alertar que, o Nordeste é o primeiro colocado no ranking das regiões 

brasileiras com partos de meninas até 13 anos vítimas de estupro. Esta região despontou com 

39,4%(12.444) dos nascimentos do total de 31.622 crianças registradas no Sistema de 

Informação de Nascidos (SINASC) de 2011 à 2015 (SOUTO et al., 2017). Os números 

indicam a importância da verificação das condições de concepção e nascimento, além dos 

riscos de vivência de VS, tanto para mães adolescentes, quanto para seus filhos. 

É factível compreender que ter uma infância/adolescência experienciando violência 

pode contribuir para um desenvolvimento conturbado no tocante à relação da vítima consigo, 

com sua família e com outros membros da sociedade (LÍRIO et al., 2018; MORAIS, et al, 

2018). Destarte, fica implícito a condição de cuidado de familiares para com o infante/jovem 

como algo que reduz os riscos de vitimização sexual e que amplia a proteção dos mesmos. 

Desta forma, pode-se inferir que o relacionamento de má qualidade entre membros da 

família e a criança aumentam os riscos da mesma sofrer violência (WARD et al., 2018; 

KATZ et al., 2019), principalmente se esta família é considerada uma fonte de conflitos para 

a/o jovem em questão, ainda que esta seja reconhecidamente um meio onde adolescentes são 

providos de suporte emocional (GOMES; PEREIRA, 2005; VALLE, 2009; BALUTA; 

MOREIRA, 2019; KATZ et al., 2019). 

A frequência desses conflitos, dentre outras características, transforma a dinâmica 

familiar em uma família disfuncional, onde a criança/adolescente não tem referência de 

proteção (LEMOS; NEVES, 2018). Pesquisa internacional demonstrou que, a família 

disfuncional é fator de risco para a ocorrência de VS, onde, dos 156 casos registrados contra 

crianças/adolescentes, 46% ocorreram em famílias desestruturadas (VEIRANO et al., 2017). 

Assim, a dinâmica da família embasada em relações conturbadas e caóticas, com problemas 

interpessoais e de comunicação entre os pais e crianças/adolescentes podem ser resultantes 

ou resultar em violência sexual repetida, segundo indicam estudos desenvolvidos na 

Colômbia, em Israel e no Brasil (LONDOÑO et al., 2015) (LEMOS; NEVES, 2018) (KATZ 

et al., 2019) (SAID; COSTA, 2019).  

A dinâmica familiar desordenada dos pacientes atendidos fez parte do discurso de 

sete profissionais deste estudo. Apesar de crianças/adolescentes terem permanecido pouco 
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tempo na presença das participantes (conforme foi ressaltado em algumas falas), há um 

conhecimento denso acerca de propriedades relativas a familiares que conviviam com as 

vítimas. A relevância destes relatos é plausível por ser a dinâmica familiar a responsável 

pelo delineamento do crescimento e desenvolvimento saudáveis para crianças/adolescentes 

(SILVA et al., 2008; LONDOÑO et al., 2015; LEMOS; NEVES, 2018; KRINDGES; 

HABIGZANG, 2018). 

 

4.3 PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS SOBRE O QUADRO CLÍNICO DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES VITIMIZADAS SEXUALMENTE 

  Os sinais da VS podem, ou não, ser percebidos a olho nu pelas profissionais de saúde 

e familiares de crianças e adolescentes, desde que sejam apresentadas lesões características. 

Neste estudo, as participantes identificaram distintos sinais deste agravo, sendo desvelados 

nas alocuções. Isto posto, seguem-se duas subcategorias: 4.3.1 Percepções dos sinais 

clássicos de vivência da VS infantojuvenil e 4.3.2 Percepções de agravos secundários à 

VS infantojuvenil: gestação precoce, casamento infantil e outras consequências. 

 

4.3.1 Percepções dos sinais clássicos de vivência da VS infantojuvenil 

 Nesta subcategoria serão apresentados os sinais que, segundo a percepção das 

entrevistadas, caracterizaram a ocorrência de VS contra crianças e adolescentes. Para tanto, 

os discursos foram organizados em três subtemas, a saber: 4.3.1.1 Percepções de alterações 

na genitália infantojuvenil e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); 4.3.1.2 

Percepções de alterações comportamentais apresentadas por crianças e adolescentes 

vitimizadas e 4.3.1.3 Percepções de outras consequências da VS. 

 

4.3.1.1 Percepções de alterações na genitália infantojuvenil e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) 

 Estas são as características da VS que mais chamaram atenção das profissionais. Tais 

imagens chocaram as colaboradoras por se tratarem de crianças e por se tratar de abusos 

sexuais, favorecendo a descrição minuciosa das lesões observadas. Assim, os relatos são 

acompanhados de expressões e gestos que denunciavam o abalo diante dos fatos 

memorizados. 

Uma criança, um menino de 1 ano e 6 meses [...] a região perianal estava muito 

ferida, muito machucada e tinha queloides... fístulas, também! (P002, Auxiliar de 

Enfermagem) 
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[...] a criança era pequena, devia ter uns 3 anos, estava com um rasgo da vagina 

até o reto [...] Uma coisa que ficou bem visível foi que a vagina da criança e o 

reto era uma parte só.  (P003, Técnica de Enfermagem) 

 

Uma delas tinha 1 ano e 4 meses, parda [...] dilacerou a vagina, teve rompimento 

de períneo [...] (P008, Técnica de Enfermagem) 

 

 [...] criança, uma menina, negra, lactente, tinha menos de 1 mês [...] a genitália 

chegou toda machucada, dilacerada. Você não conseguia identificar o que era 

ânus e o que era vagina. (P023, Auxiliar de Enfermagem) 

 

 

As características de adolescentes, pouco desenvolvidas fisicamente, que 

apresentavam lesões extensas em região genital, também marcam os depoimentos. 

[...] atendi uma adolescente, de aproximadamente 12 anos de idade. Era uma 

menina tão franzina, tão magrinha, não tinha nem peito! [...] teve uma laceração 

vaginal. (P004, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] uma jovem, de mais ou menos 11 anos, era negra, magra, muito emagrecida 

[...] ela veio com a vagina dilacerada [...] (P010, Técnica de Enfermagem) 

 

Teve uma criança de 10 anos, ela estava dilacerada [...] abriu uma cratera entre 

a vagina e o ânus. [...] (P011, Técnica de Enfermagem) 

 

O episódio de uma adolescente de 15 anos cujo trauma sexual alcançou órgãos sexuais 

mais profundos, resultante do ato forçado, foi expressado por uma colaboradora. 

[...] uma adolescente de 15 anos [...] e foi constatado que ela tinha uma ruptura 

do fundo do Saco de Douglas, ocasionado, provavelmente, por algum objeto 

pontudo que foi introduzido ou por uma penetração à força. (P002, Auxiliar de 

Enfermagem) 

 

As declarações indicam sangramentos genitais tanto em crianças, quanto em 

adolescentes, além disso, as profissionais detalharam também a vestimenta das vítimas, 

assim como aspectos relativos ao seu desenvolvimento e estado clínico. Tais minúcias, 

enriqueceram os depoimentos. 

Uma criança, um menino de 1 ano e 6 meses [...] a criança muito abatida [...] 

uma fralda de pano, não era nem descartável, cheia de sangue na região dos 

glúteos, na região perianal e no ânus. Havia muito sangue! [...] Outro caso foi 

quando recebemos uma adolescente de 15 anos vinda da emergência com 

sangramento vaginal intenso. Ela estava muito debilitada, com a hemoglobina 

muito baixa [...] Ela havia perdido muito sangue. (P002, Auxiliar de 

Enfermagem) 

 

[...] a criança era pequena, devia ter uns 3 anos de idade, já falava. Chegou 

sangrando, com a roupa íntima toda suja, cheia de sangue! [...] (P003, Técnica 

de Enfermagem) 

 

[...] uma criança, que tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos estava sangrando pela 

vagina!! [...] tinha um pouquinho de sangramento na fralda. [...] (P015, 
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Enfermeira) 

 

Com menos ênfase nos discursos, porém com propriedade, as participantes contam 

acerca de episódios de adolescentes que apresentavam quadro de ISTs, segundo elas, os 

profissionais que as atenderam, suspeitaram de violação sexual. 

Teve um caso que não sabemos se foi violência sexual realmente [...] uma 

adolescente, que estava com uma DST bastante avançada, com secreção. E tinha 

sumido de casa há vários dias, a mãe preocupada e, quando conseguiu encontrá-

la, que teve contato com ela, trouxe ela pra o hospital, a infecção já estava 

bastante avançada. (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] teve um relato da mãe que ela foi abusada, então, possivelmente, como era 

uma menina de 13 anos, uma menina nova [...] os médicos suspeitaram que ela 

tivesse pego a doença sexualmente transmissível do abusador [...] (P030, 

Enfermeira) 

 

4.3.1.2 Percepções de alterações comportamentais apresentadas por crianças e adolescentes 

vitimizadas 

  Os relatos das profissionais listam alterações comportamentais que enunciam agravos 

psicológicos e/ou psiquiátricos apresentados pelas crianças/adolescentes vitimizadas e que 

consideram consequências das agressões sexuais. 

Assim, VS vivenciada por crianças e adolescentes repercutiu em diversos problemas 

psicológicos e comportamentais, conforme foi percebido: 

Então, ela adotou um comportamento totalmente infantilizado pra idade dela, ela 

não se apartava da boneca, não saía de junto da boneca, passava o tempo todo 

agarrada, com o dedo na boca. E não demonstrava nenhum tipo de sentimento, 

não conseguia falar [...] (P005, Enfermeira) 

 

[...] [a menina com 16 anos] chupava dedo, chamava a gente de tia [...] (P007, 

Técnica de Enfermagem) 

 

 Uma psicóloga e uma médica destacaram quadros de mutismo e catatonismo, 

resultantes da VS: 

[...] uma adolescente (não me lembro se ela tinha 11 ou 13 anos), mas ela chegou 

em mutismo [...] o quadro dela na Psicologia chamamos de “ensimesmada” [...] 

percebemos que eram delírios mesmo! [...] ficava dizendo que tinha 7 homens 

perseguindo ela [...] depois ela oscilava muito [o humor] [...] (P027, Psicóloga) 

 

 [...] atendi uma criança que tinha uns 10 anos [...] estava com um quadro 

psiquiátrico associado, estava em catotonia, em mutismo. [...] (P028, Médica) 

 

As profissionais recordam com preocupação casos de adolescentes que surtaram em 

decorrência da vivência de abusos sexuais.  

[...] era uma menina de 13 anos [...] o caso foi forte, ela surtava no corredor 
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(P030, Enfermeira) 

 

[...] o quadro dela [...] de psicose, entrando em um surto psicótico! [...] de gritar 

pela enfermaria [...] (P027, Psicóloga) 

 

4.3.1.3 Percepções de outras consequências da VS 

Na percepção das profissionais, a expressão de dor por crianças na tenra idade e as 

queixas álgicas de adolescentes foram indicativos do trauma sexual.  

Uma criança, um menino de 1 ano e 6 meses [...]. Ele estava com muita dor, muita 

dor! (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] atendi uma adolescente, de aproximadamente 12 anos de idade [...] Era uma 

menina tão franzina, que chegou com dor intensa. (P004, Técnica de 

Enfermagem) 

 

[...] a menina, não sei se tinha 10 ou 11 anos, pequena e estava com muita dor na 

vagina [...] (P017, Enfermeira) 

 

Segundo as participantes, a vivência de VS crônica também foi observada nos casos 

reportados tanto de crianças, quanto de adolescentes. Diante disso, relataram de forma 

incisiva, demonstrando por meio de expressões faciais de preocupação e indignação. 

[...] uma adolescente de 12 anos [...] não sabia-se, até então, que ela vinha sendo 

abusada desde os 8 anos de idade (P007, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] já haviam cicatrizes anteriores, ou seja, tinha a [lesão] recente que estava 

sangrando e mais profundo tinha já as cicatrizes, [...] e tinha queloides, ou seja, 

já acontecia há algum tempo! (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] [a adolescente] contou que não era a primeira vez que era atendida aqui no 

hospital por violência sexual [...] (P013, Enfermeira) 

 

As participantes narraram fatos acerca de crianças vitimizadas sexualmente cujo 

desenlace do internamento foi o óbito (06). As falas são acompanhadas de expressões faciais 

emocionadas e com explícita preocupação, pois, segundo elas, na ocasião citada, as crianças 

violentadas apresentavam gravidade clínica que necessitava de cuidados intensivos. 

[...] criança, com menos de 1 ano, era um menino, meio gordinho, negro, bem 

fortinho, mas ele chegou na Emergência Pediátrica em estado grave e foi a óbito. 

[...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] menina, negra, tinha 1 ano e 8 meses, bem gordinha, bem forte. [...] veio 

parar na UTI Pediátrica em estado gravíssimo [...] Ela não ficou um mês aqui, 

depois de algumas semanas foi a óbito. (P022, Enfermeira) 

 

[...] criança, uma menina, negra, lactente, tinha menos de 1 mês [...] Era o caso 

mais grave na UTI Pediátrica [...] ela ficou menos de vinte e quatro horas 

internada. Ela foi à óbito muito rápido. (P023, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] atendi uma criança, um menino, que tinha 1 mês de idade, [...] que foi à óbito 



118 
 

na UTI Neonatal. [...] na hora que preparou o óbito, percebeu-se a ferida anal. 

(P029, Assistente Social) 

 

 Uma profissional descreveu um episódio cuja adolescente foi sequestrada e 

violentada junto a outras da faixa etária dela. Este caso foi considerado pela participante um 

episódio enigmático que culminou com a morte de uma jovem. A mesma narrou os fatos de 

forma pausada e minuciosa, como se estivesse escolhendo as palavras, porém, alertando para 

o ineditismo atribuído a este atendimento. 

Um caso emblemático! (pausa) que atendi aqui no Centro Obstétrico, foi de uma 

adolescente que foi levada [...] para uma casa onde tinha outras meninas, onde 

elas passaram alguns dias sendo violentadas e uma das meninas morreu [...] 

(P013, Enfermeira) 

 

DISCUSSÃO  

Na subcategoria “Percepções dos sinais clássicos de vivência da VS em crianças e 

adolescentes”, as profissionais chamam atenção para a presença de sinais físicos visíveis da 

violação sexual em crianças e adolescentes. A visualização de traumas físicos foram imagens 

que chocaram as profissionais, chamando a atenção destas para as vítimas infantojuvenis e 

seus respectivos casos clínicos. 

 Cabe salientar que não existe uma síndrome clínica específica de crianças/adolescentes 

vitimizadas (SANTOS; DELL'AGLIO, 2013), além disso, estudo revela que, em 

42%(n=828) dos casos de vitimizações sexuais infantojuvenis ocorrem sem penetração, o 

que dificulta o diagnóstico forense (SILVA et al., 2018b). Em adição, estudo realizado no 

Uruguai ressalta que, de 156 casos, apenas 20% dos sinais de VS são específicos, enquanto 

38% são sinais inespecíficos (VEIRANO et al., 2017). Isto posto, torna-se presumível a 

sinalização das profissionais de consequências orgânicas visíveis, conforme Florentino 

(2015) delimitou: 

 

[...] lesões físicas gerais; lesões genitais; lesões anais; gestação, doenças 

sexualmente transmissíveis; disfunções sexuais; hematomas; contusões e fraturas. 

Usualmente, a vítima sofre com ferimentos advindos de tentativas de enfor-

camento; lesões genitais que não se dão somente pela penetração e sim por meio 

da introdução de dedos e objetos no interior da vagina das vítimas; lesões que 

deixam manifesto o sadismo do agressor, como queimaduras por cigarro, por 

exemplo; lacerações dolorosas e sangramento genital; irritação da mucosa da 

vagina; diversas lesões anais, tais como a laceração da mucosa anal, sangramentos 

e perda do controle esfincteriano em situações onde ocorre aumento da pressão 

abdominal (FLORENTINO, 2015, p. 141). 

 

 No presente estudo as lesões genitais, foram relatadas como um dos principais danos 



119 
 

acarretados às vítimas, corroborando os estudos de Hohendorff; Patias (2017) e Karabağ e 

colaboradores (2018), que identificam a dilaceração anal como um sinal de evidência de 

agressão sexual. Outro estudo assinala que, do total de 156 casos, 3% das crianças 

violentadas sexualmente apresentam lesões em genitália (VEIRANO et al., 2017). Este 

percentual pode ser mais um indício de que a VS, principalmente contra crianças, não 

necessariamente envolve conjunção carnal (OMS, 2015), apesar de alguns estudiosos 

apontarem a predominância de casos com aparentes lesões genitais, que são resultantes do 

contato físico entre agressor e vítima (VARMA et al., 2015; VEIRANO et al., 2017; 

ENYEDY; TSIKOURAS; CSORBA, 2018) 

A evidência de sangramento em região genital das crianças/adolescentes também fez 

parte da percepção das profissionais em questão. Corroborando pesquisas anteriores que 

destacam as lesões com sangramento ativo são comuns em casos de VS contra 

crianças/adolescentes onde há penetração forçada (GABEL, 1997; FLORENTINO, 2015; 

VARMA et al., 2015). Porém, estudo evidenciou que, apenas 7%, das 84 adolescentes 

atendidas, apresentavam ao mesmo tempo histórico de agressão sexual e sangramento 

anormal (VARMA et al., 2015). Em outro estudo, somente 1%, dos 156 casos de VS contra 

menores de 15 anos, foram identificados com lesões graves (VEIRANO et al, 2017). 

Os relatos identificados neste estudo apontaram que as vítimas de maior gravidade 

clínica provocaram mais consternação nos profissionais envolvidos nos seus cuidados, 

levando a considerar que a imagem de órgãos sexuais imaturos, visivelmente machucados, 

causaram perplexidade às profissionais. 

As ISTs, também, foram percebidas pelas profissionais de saúde como consequência 

da VS em adolescentes. Estudos caracterizam as ISTs como sendo sequelas físicas que 

podem estar presentes em crianças e adolescentes abusadas sexualmente (HOHENDORFF; 

PATIAS, 2017; CRAWFORD-JAKUBIAK; ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017; 

VROLIJK-BOSSCHAART et al., 2018), acometendo 25%(N=156) das vítimas (VEIRANO 

et al, 2017). Tais injúrias são achados importantes que ajudam a elucidar a VS infantojuvenil.  

Desta forma, gonorreia, sífilis, clamídia, tricomoníase e HIV são exemplos de agravos 

potencialmente encontrados nestes casos. Alguns dos patógenos que ocasionam tais 

infecções podem ser perceptíveis aos profissionais a partir do exame físico, ao analisar a 

secreção genital que apresenta odor e aspecto característicos (BRASIL, 2010b; BRASIL, 

2017a; VEIRANO et al, 2017) (CRAWFORD-JAKUBIAK; ALDERMAN; LEVENTHAL, 

2017; ADAMS; FARST; KELLIGG, 2018; KOTZÉ, BRITS, 2019). 
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Estudo envolvendo 2.010 notificações de mulheres acima de 10 anos que sofreram VS, 

revelou que adolescentes com menor escolaridade têm 2,22 mais chances de desenvolver 

IST que as de maior escolaridade e as pessoas com idade entre 15 e 19 anos têm maior risco 

de contrair IST quando comparadas com vítimas adultos (acima de 20 anos) (DELZIOVO, 

et al., 2018b). 

As participantes também sinalizaram a sensação dolorosa que crianças e adolescentes 

queixaram durante o atendimento. A dor é um sinal fisiopatológico que, no caso do abuso 

sexual incestuoso pode não ser somente física, mas emocional, posto que o autor é alguém 

que tem relação de parentesco com a vítima (GABEL, 1997; SALTER, 2013; ADINEW; 

MEKETE; ADINEW, 2018). Neste sentido, pesquisa aponta que, apenas 3,7% dos 

participantes com suspeita de exploração sexual e 12,3% de adolescentes com alegações de 

agressão sexual infantil, apresentavam queixa de dor genital. Além disso, 3,7% dos 

adolescentes com suspeita e confirmação de exploração sexual, apresentava dor pélvica, 

além de dor retal (VARMA et al., 2015). Assim, pode-se inferir que a dor aguda, mesmo 

após o ato sexual forçado, é um sinal frágil para identificar a VS contra adolescentes. No 

entanto, a dor associada a outros sinais pode ser um indício de abusos sexuais, especialmente, 

de forma crônica e recorrente. 

Neste estudo, as profissionais relataram sobre casos de meninos e meninas cujo óbito 

foi associado à VS, sendo que, na maioria dos relatos, os pacientes apresentavam idade 

inferior à 2 anos, sendo a mais jovem uma menina de menos de um mês de nascida. Segundo 

as participantes, os casos de VS infantis que resultaram em óbito sinalizam gravidade do 

quadro clínico, menor idade das vítimas e o internamento em unidades críticas como a 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. A morte por crime sexual em crianças 

e adolescentes ainda é uma ocorrência que choca a sociedade, porém este não é um fenômeno 

raro de ocorrer.  

Estudiosos apontam que, um percentual significativo de registros de infanticídio 

estão relacionados com a agressão sexual, onde 52,3% das vítimas encontram-se na faixa 

etária entre um e 18 anos, sendo que a agressão sexual está associada a um caso em cada 10 

mortes por infanticídio (ABRAHAMS et al., 2017). No âmbito nacional, pesquisa acerca de 

23.278 casos de agressão contra mulheres registrados no SINAN, entre 2011 e 2015, 

constatou que, crianças (entre 0 e 9 anos) vítimas de estupro apresentam risco 159 vezes 

maior de serem assassinadas; para adolescentes (entre 10 e 19 anos), esta taxa é de 28,8 

vezes. O risco é avaliado em relação a população feminina total por faixa etária 
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(BARUFALDI et al., 2017).  

 

4.3.2 Percepções de agravos secundários à VS infantojuvenil: gestação precoce, 

casamento infantil e outras consequências 

Alguns sinais de vivência de VS vivenciado por crianças e adolescentes não 

necessariamente deixam marcas físicas e perturbações mentais. Nos relatos identificados, 

em alguns casos, não há indícios físicos ou psicológicos de VS, ainda que tenha ocorrido o 

intercurso sexual forçado: 

[...] Ela não queixava de dor, não queixava sofrimento... físico! (P002, Técnica 

de Enfermagem) 

 

[...] Em nenhum dos dois casos as meninas tinham lesão em genitália, porque 

lesão, geralmente, tem mais quando é criança, quando é menor [mais jovem]. 

Quando é uma criança maiorzinha, a lesão é menos habitual. (P024, Médica) 

 

[...] uma criança, tinha 1 ano e 11 meses [...] o ânus não estava com perfurações 

e nem com sangramento. (P027, Psicóloga) 

 

[...] criança, com menos de 1 ano, era um menino [...] não tinha marcas no corpo 

[...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

 Em outros casos a gestação na adolescência, pode ser uma consequência da VS. 

Ela tinha 12 anos, morava com os avós e, de repente, apareceu grávida. (P007, 

Técnica de Enfermagem) 

 

 [...] ela era negra, estava grávida [...] quando ela chegou aqui na unidade, tinha 

22 semanas de gestação, se não me engano, 23 [...] (P016, Enfermeira) 

 

Uma adolescente, 16 anos. [...] ela era muito inocente, era virgem! O irmão 

estuprou ela, só depois ela percebeu que estava gestante [...] mas, para ela, ela 

era virgem ainda! Ela não contava o estupro porque não foi uma coisa consentida. 

(P018, Enfermeira) 

 

As profissionais alertaram para as possíveis complicações do quadro gestacional das 

adolescentes vítimas de V.S, que podem coloca-las em situação de risco:   

[...] a adolescente teve uma Trombose Venosa Profunda, durante a gestação [...] 

Ela estava naquele período de análise pra ver se ia fazer uma intervenção ou não. 

Mas aí por causa da burocracia demorou, e passou o tempo da idade gestacional 

pra interromper e acabou que ela teve que levar a frente a gestação [...] (P007, 

Técnica de Enfermagem) 

 

Sobre este mesmo caso, uma das colaboradoras deste estudo sinalizou o momento do 

parto e as peculiaridades deste episódio como sendo algo sofrido para a adolescente 

vitimizada. 

O que a adolescente não estava preparada era para um parto normal. Porque ela 

entrou em trabalho de parto antes do que deveria … [...] atendi ela já no trabalho 
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de parto… que, pra ela, era como ela estivesse revivendo o que ela passou 

[durante a agressão sexual] [...] Foi uma revitimização, [...] Os médicos 

deixaram ela em trabalho de parto, eu implorava para ser cesáreo [...] Como era 

o primeiro, a gente sabia que o trabalho de parto pode ser mais demorado [...] 

depois, a equipe da noite fez o parto cesáreo. (P018, Enfermeira) 

 

Nas percepções descritas por uma das participantes (psicóloga) também foi relatado o 

fato de adolescentes terem engravidado de parceiros adultos (entre 30 e 40 anos), o que 

constitui, segundo a legislação vigente, “estupro de vulnerável”. 

[...] recebemos muitas adolescentes aqui de 11 anos que se relacionam com 

adultos de 30, que é considerado estrupo [...] Tem casos que os médicos falam 

para mim: “Olha, temos percebido algo estranho, essa adolescente já começou a 

atividade sexual.” [...] Em outros casos, adolescentes de 13 anos vêm com uma 

criança, um bebezinho, o pai da criança tinha 30 anos! [...] Adolescentes 14 anos 

vêm [ao serviço] com uma criança, um bebezinho! Quando perguntamos a idade 

do pai da criança, elas dizem que tem 30 [anos], às vezes, 40 anos. (P027, 

Psicóloga) 

 

E aponta algumas justaposições de vulnerabilidade de adolescentes vitimizadas 

sexualmente, a violência por parceiro íntimo foi uma delas: 

[...] adolescente que tinha 11 anos vinha apresentando um sangramento 

estomacal [...] ela já tinha iniciado a vida sexual com um rapaz de 30 anos (..) 

descobrimos que ele dava medicações abortivas para ela porque ele achava que 

ela podia ficar grávida. (P027, Psicóloga) 

 

DISCUSSÃO  

 Nesta subcategoria, denominada “Percepções de agravos secundários à VS 

infantojuvenil: gestação precoce, casamento infantil e outras consequências”, as 

profissionais perceberam casos de VS infantojuvenis sem sinais de agressões físicas 

perceptíveis; a vivência de iniciação sexual precoce na adolescência; complicações na 

gestação e parto (tanto para adolescentes, quanto para seus filhos), além da revitimização no 

parto natural vivenciada por uma adolescente. 

Como foi relatado pelas profissionais, nem toda agressão sexual resulta em lesão 

perceptível. Pesquisa internacional revela que, 66%(n=3.843) dos episódios de VS 

infantojuvenil, ocorrem sem contato (BARR et al., 2017). No cenário nacional, estudo 

indicou significância estatística de incesto com conjunção carnal associado à faixa etária de 

10 à 14 anos, enquanto que VS sem contato físico ocorreu mais associados a crianças de 5 à 

9 anos (92,1%) (SENA; SILVA; FALBO NETO, 2018).  

Assim como o silêncio das vítimas, a ausência de sinais clássicos (físicos) da 

vitimização sexual podem dificultar a anamnese, o diagnóstico de VS e provocar 
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subnotificação, ou notificação incompleta, dos casos. Por isso, mesmo os casos suspeitos de 

VS contra crianças e adolescentes, obrigatoriamente, têm que ser notificados no SINAN e 

da denúncia feita tanto de profissionais, quanto de familiares bem como por outros membros 

da sociedade que percebam ou suspeitem da agressão (BRASIL, 1990; GAWRYSZEWSKI 

et a., 2007; LIMA; DESLANDES, 2011; PINTO et al., 2017; BRASIL, 2017a) (ANTONY; 

ALMEIDA, 2018; REIS; PRATA; PARRA, 2018). 

As profissionais relataram casos atendidos de adolescentes cuja iniciação sexual 

ocorreu de forma precoce (antes mesmo dos 14 anos), muitas vezes, com homens adultos. 

Tais taxas são crescentes nos últimos anos e traçam perfis semelhantes nos diversos países 

da América Latina, apesar das repercussões negativas para jovens e infantes que tendem a 

ter dificuldades de aprendizagem, mau aproveitamento e abandono escolar (MOURA et al., 

2014) (OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2014) (TAYLOR et al, 2015) (SANTOS et al. 2018a; 

FELISBINO-MENDES et al., 2018).  

Inquérito realizado com 107.468 adolescentes do 9º ano do ensino fundamental indica 

que, no Brasil, 3,7% das adolescentes menores de 13 anos já tiveram relação sexual alguma 

vez na vida, sendo que 9,6% têm menos de 12 anos de idade (OLIVEIRA-CAMPOS et al., 

2014). Outro inquérito comparativo, realizado no país com 102.072 e 63.411 adolescentes, 

em 2015 e 2009, respectivamente, indicou a redução da prevalência da iniciação sexual neste 

público de 30,5% (IC95% 29,9 – 31,2) para 27,5%(IC95% 26,7 – 28,3) (FELISBINO-

MENDES et al., 2018). “Por outro lado, o uso de preservativo na última relação também 

diminuiu, de 75,9% (IC95% 73,9 –77,9) em 2009 para 66,2% (IC95% 65,0 – 67,2) em 2015” 

(FELISBINO-MENDES et al., 2018, p.4). Contudo, tais resultados não elucidam se estas 

relações sexuais estão ocorrendo de forma imposta ao(à) jovem e se estão resultando em 

gestação na adolescência.  

A gravidez na adolescência decorrente da ocorrência de VS, também foi mencionada 

pelas profissionais, o que não é fato raro na sociedade, sobretudo os casos advindos de 

abusos sexuais incestuosos (CANTELMO; CAVALCANTE; COSTA, 2011; 

HALVORSEN et al., 2013; SOUTO et al., 2017; NUNES; LIMA; MORAIS, 2017; 

ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018). Algumas diretrizes internacionais orientam a coleta 

de material como secreção e sêmen dentro de 24 horas após o contato da vítima pré-púbere 

e, em até 72 horas, em adolescentes entre de 10 a 19 anos. Outras diretrizes aconselham a 

realização do exame forence entre 5 e 7 dias após o intercurso sexual (MELMER; 

GUTOVITZ, 2019).  
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No entanto, estudo ocorrido no IML de Salvador identificou que, em 38,7%(230) dos 

828 casos, as vítimas infantojuvenis demoraram mais de três dias para realizar o exame 

forence (SILVA et al., 2018b). E, no Ceará, entre 2010 e 2013, pesquisa alertou que 40,7% 

(n=112) das adolescentes compareceram para atendimento hospitalar mais de um mês após 

a vitimização sexual (NUNES; LIMA; MORAIS, 2017). Estas condições podem dificultar 

o diagnóstico forence e, por conseguinte, a identificação de agressores; além de prejudicar a 

elucidação dos fatos (CRAWFORD-JAKUBIAK; ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017; 

SILVA et al., 2018b; ADAMS; FARST; KELLIGG, 2018; KOTZÉ, BRITS, 2019). 

Estudo realizado em Santa Catarina, aponta que, de 1.230 notificações de VS contra 

mulheres entre 10 e 49 anos, 10,8%(10 - 14 anos) e 6,7% (15 - 19 anos) engravidaram. Do 

total de mulheres atendidas até 72 horas depois da exposição à VS (e não receberam 

contracepção de emergência), 8,4% engravidou; para os casos cujo atendimento antecedeu 

as 72 horas (combinado ao uso de contracepção), a gravidez só ocorreu em 1,6% dos casos 

(DELZIOVO et al., 2017). 

Apesar da vítima de abusos sexuais encontrar respaldo legal para a interrupção da 

gravidez, conforme prevê o artigo 128 do Código Penal Brasileiro e reafirmado pela lei do 

Minuto Seguinte (BRASIL, 2009; BRASIL 2013; BARRETO, et al., 2016; NUNES; 

MORAIS, 2017; PINTO et al., 2017; FONSECA, 2018; FONSECA et al., 2020), estudo 

aponta que, apenas 15,2%, de um total de 112 adolescentes entre 12 e 18 anos, cuja VS 

culminou em gravidez, efetivaram a interrupção da mesma (NUNES; LIMA; MORAIS, 

2017). Isto porque, a efetivação do aborto legal pode esbarrar em algumas situações como: 

estigmas, tabus, desconhecimento acerca da lei, preconceitos e crenças populares, que 

abarcam não só as vítimas, seus familiares, mas também os profissionais da saúde, conforme 

revelaram diversos estudos anteriores (COSTA; ANDRADE; MEDEIROS, 2013; 

PEDROSO; PADILHA, 2014; SANTOS et al., 2015; BARRETO, et al., 2016; NUNES; 

MORAIS, 2017; OLIVEIRA et al., 2019; FONSECA et al., 2020). 

Talvez, o difícil acesso aos serviços de saúde de crianças e adolescentes gestantes em 

decorrência de estupro, seja um sinal de que tais mecanismos de proteção estão falhando, 

ou, não estão sendo implementados. Assim, Souto e colaboradores (2017) alertam que, deve-

se estabelecer maior interação com a criança/adolescente gestante em momentos de consulta 

pré-natal, com fins na elucidação das condições em que a criança foi gerada. Entretanto, o 

desconhecimento acerca das taxas de gravidez em casos de abusos sexuais pode ser uma 

limitação para profissionais buscarem abordar tal temática nos serviços de saúde. 
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As profissionais relataram caso de adolescente, com histórico de abuso sexual 

incestuoso que foi assistida durante o parto realizado no estabelecimento. Estudos nacionais 

e internacionais apontam que meninas que engravidam na infância/adolescência têm menos 

acesso a serviços que lhes garantam parto seguro, realizam poucas consultas de 

acompanhamento pré-natal e no pós parto (SOUTO et al., 2017; AHONSI et al., 2019; 

SEKINE; CARTER, 2019).  

Segundo estudo de coorte desenvolvido na Irlanda, as mulheres vitimizadas na 

adolescência têm maiores chances de ser submetidas a partos de urgência/emergência e 

desenvolver complicações, quando comparadas a mulheres não vitimizadas. Há 60% mais 

risco de mulheres com histórico de VS sofrerem durante o trabalho de parto e duas vezes 

mais chances de apresentarem sangramento no pré-parto (GISLADOTTIR et al., 2016). 

Outro estudo com 50.748 mulheres (14 – 24 anos), desenvolvido em sete países, identificou 

elevada associação entre vivência de VS e pré-eclâmpsia (BELLIZI et al., 2019).  

 Estudo norueguês, evidenciou que a sensação provocada pelo parto natural, induz a 

mulher a perceber as contrações de forma negativa, pois relacionam a sensação ao ato sexual 

forçado durante o estupro (HALVORSEN et al., 2013). Por outro lado, estudo nacional 

identificou que, das 30.250 meninas menores de 13 anos vítimas de estupro, cujos casos não 

foram notificados, 58,8% (17.782) tiveram parto vaginal, enquanto que, dos 1.271 casos de 

meninas notificados, 42,3% tiveram parto cesáreo (SOUTO et al., 2017). Isto mostra que a 

confluência de VS e gravidez pode aumentar os riscos de vida de adolescentes e seus filhos, 

tal qual foi revelado neste estudo, por uma das participantes entrevistadas. 

Neste estudo foi relatado, ainda, a complicação ao nascer de uma criança, cuja mãe 

adolescente foi vítima de abuso sexual incestuoso, corroborando estudo realizado no Brasil 

identifica que, mães menores de 13 anos (cujos casos de estupro foram notificados) tiveram 

seus filhos com peso ao nascer e Apagar do 1º minuto piores, quando comparados aos filhos 

de mães com casos de estupro não notificados (SOUTO et al, 2017).  

Fica implícito que a vitimização sexual, que resulta em gestação e parto, ocasiona 

agravos tanto às adolescentes, quanto aos seus filhos, colocando-os em risco de vida. Além 

disso, denunciam as falhas na operacionalização dos mecanismos protetivos como a 

notificação de violência e o Aborto Legal em casos de abuso sexual. Portanto, urge a 

necessidade de ampliar a veiculação de informações acerca desses dispositivos legais. 

Nos relatos das participantes do estudos, pôde ser percebido que algumas adolescentes 

usuárias do serviço, mantém, de forma estável, relacionamento sexual com homens adultos, 
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o que, pode ser considerado estupro de vulnerável (BRASIL, 2009). Esta é uma condição 

comum, principalmente, para meninas e ocorre, em muitos casos, disfarçado de união 

matrimonial consentida, uma vez que as difíceis condições socioeconômicas são as maiores 

responsáveis pela indução ao casamento na infância (TAYLOR et al, 2015), fazendo com 

que este fenômeno ocorra em diversas regiões do mundo (AHONSI et al., 2019; 

SEKINE; CARTER, 2019; KOHNO et al., 2019; LO FORTE et al., 2019).  

Estudo nacional com 31.611 meninas vítimas de estupro, indicou que, 26.831(84,9%) 

tinham 13 anos, destas, 19,6%(6.199) referiram estar em uma união estável e 2%(617) 

afirmavam serem casadas (SOUTO et al., 2017). De acordo com o senso brasileiro de 2010, 

estima-se que existam 1.326.607 meninas entre 10 e 19 anos que vivem em união 

estabelecida, sendo que, dessas, 65.709 são meninas com idade entre 10 e 14 anos 

(TAYLOR, et al., 2015). Esse cenário compõe parte dos dados alarmantes acerca do 

casamento infantil no Brasil, porém não destoa da realidade encontrada em outros lugares, 

onde as meninas têm limitado acesso à educação e a saúde, baixo poder econômico, 

conforme evidenciam estudos em diversos países (AHONSI et al., 2019; 

SEKINE; CARTER, 2019; KOHNO et al., 2019).  

Diante desta realidade, há urgente interesse de organismos internacionais em reduzir 

ou, até mesmo, extinguir o casamento infantil de forma global, apesar dos obstáculos 

existentes e da dependência de articulação multisetorial (LO FORTE et al., 2019). Tais 

medidas necessitam ser implementadas, principalmente, em países pobres, no hemisfério sul 

de continentes como a África e Ásia (AHONSI et al., 2019; SEKINE; CARTER, 2019; 

KOHNO et al., 2019), visto que, o casamento na infância/adolescência ocasiona diversas 

consequências, tais quais: gravidez precoce, com consequências para mães e filhos; 

abandono e déficit no desempenho escolar (TAYLOR, et al., 2015).  

Por fim, uma das participantes entrevistadas denunciou a vivência de VS conjugada à 

violência por parceiro íntimo, ambas foram praticadas contra uma adolescente através da 

ingesta forçada/induzida de medicamentos abortivos pelo namorado de 40 anos de idade.  

Acerca disso, estudo realizado em Unganda demonstrou que mulheres adultas 

(residentes em áreas centrais urbanizadas do país e com ensino médio ou superior) têm mais 

poder em solicitar ao parceiro o uso de preservativo (WANDERA; KWAGALA; 

ODIMEGWU, 2018), o que suscita a possibilidade de adolescentes terem dificuldades para 

negociar o uso de proteção durante o sexo, tornando-se alvo de violência caso o faça.  

Para além destes, a exposição à violência por parceiro íntimo é uma consequência do 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohno%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31481551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohno%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31481551
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casamento infantil (TAYLOR, et al., 2015), mas também é fato comum em diversas 

localidades, por ter suas raízes na violência de gênero e no condicionamento de mulheres ao 

domínio masculino (SAFFIOTI, 1987; SAFFIOTI, 2004) (BALUTA; MOREIRA, 2019).  

 

4.4 PERCEPÇÕES ACERCA DE CONTRADIÇÕES/NEGAÇÃO DOS AGRAVOS 

VIVENCIADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS 

 Nesta categoria, as profissionais relataram os detalhes da ocorrência da VS que foram 

fornecidos pelos responsáveis ou pelas pacientes atendidas. As memórias das profissionais 

abarcam detalhes dos casos de VS contra crianças/adolescentes atendidas, todavia, estes 

apontamentos são descritos de forma aprofundada em alguns casos, embora as profissionais 

alertem que lembram de poucos detalhes das ocorrências.  

Ao serem agrupados, foram classificados em duas subcategorias: 4.4.1 Percepções 

do (des)conhecimento das circunstâncias de VS vivenciada por crianças/adolescentes e 

4.4.2 Percepções da VS enquanto fato negado por familiares das vítimas. 

 

4.4.1 Percepções do (des)conhecimento das circunstâncias de VS vivenciada por 

crianças/adolescentes 

 Esta subcategoria abarca os relatos de profissionais que demonstram fatos 

conhecidos ou que foram ocultados pelos familiares das vítimas.  

 Na versão das participantes, alguns acompanhantes levaram as crianças/adolescentes 

ao serviço de saúde dizendo desconhecer as circunstâncias nas quais ocorreram os casos de 

VS. 

[...] os dois pais estavam na porta do setor sem informação nenhuma [...] estavam 

querendo saber o porquê daquele sangramento [...] até então, ninguém sabia qual 

era a causa do sangramento. [...] os pais não tinham ideia do que estava 

acontecendo [...] (P002, Auxiliar de Enfermagem) 

 

[...] a criança de uns 3 ou 4 anos estava sangrando pela vagina e a tia, ou foi a 

mãe, queria saber o que tinha acontecido. Disse que não sabia o que foi que 

aconteceu. (P015, Enfermeira) 

 

[...] ela morava com os avós e, de repente, ela apareceu grávida. Não se sabia, 

até então, que ela vinha sendo abusada desde os 8 anos de idade, só se descobriu 

a partir dessa gravidez. [...] (P007, Técnica de Enfermagem)   

 

Por outro lado, algumas profissionais afirmam que, diante da suspeita/confirmação da 

VS, mediante consulta com os profissionais, as genitoras de crianças e adolescentes apenas 

negavam conhecimento acerca dos fatos. 
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[...] a mãe disse que não sabia [o que tinha acontecido], que saiu e deixou ela [a 

criança de 3 anos] na companhia desse elemento [namorado da mãe]. (P004, 

Técnica de Enfermagem) 

 

Ela [a mãe] só repetia: “Eu não sei, eu não sei, eu não sei!” (P010, Técnica de 

Enfermagem) 

 

 Com relação ao desconhecimento de responsáveis sobre a vivência de VS por 

crianças e adolescentes, uma profissional alerta para a possibilidade de revitimização sexual, 

uma vez que a responsável pela adolescente ignorava os fatos:  

Quando eu fiz a admissão dela na unidade, diante do histórico e considerando 

que a avó, uma senhora ignorante que acreditava mesmo que ela estava assim 

[sem andar, sem comer] por acometimento de alguma doença, um AVC, uma coisa 

assim. [...] [o médico] identificou a violência sexual através do trauma físico, a 

região da genitália estava bastante traumatizada [...] eu percebi que, 

pela própria condição, que ela [a adolescente] iria ser exposta novamente ao 

agressor, quando ela retornasse para casa. (P005, Enfermeira) 

 

De acordo com as afirmativas das profissionais do estudo, alguns familiares 

questionavam a ocorrência de VS, considerando a vigilância e cuidados prestados à vítima. 

A mãe disse que só ela cuidava daquele bebê, que ninguém teve acesso aquele 

bebê, somente ela e o pai. (P029, Assistente Social) 

 

A criança disse: “Ah, não! Ele[o padrasto] uma vez me levou pra cama, me deitou 

na cama e me abraçou [...]começou a fazer coisas comigo” [...] a mãe dizia que 

nunca deixava essa criança sozinha. (P027, Psicóloga) 

 

Ele [o avô] afirmava assustado: “Não! [o ânus do meu neto] não era assim, o que 

foi que aconteceu? Vocês [falando com a avó] levaram na terça-feira o menino 

para o médico, não viram isso na criança?”. [...] (P027, Psicóloga) 

 

 O conhecimento dos fatos por familiares de crianças e adolescentes ganharam 

destaque na voz das profissionais. No entanto, esses relatos, em geral, abarcam situação de 

estupro praticado por pessoas que não têm relação de parentalidade com as vítimas. 

[...] era uma adolescente, uma menina grandinha que, quando a avó deixou ela 

em casa sozinha para comprar o almoço, o vizinho entrou, abusou da menina, 

espancou e jogou-a no meio da rua. A criança foi encontrada desacordada [...] a 

família falava, contava exatamente como foi que encontrou a criança [...] (P006, 

Enfermeira) 

 

[...] o relato foi que o vizinho a violentou e tentou matá-la [...] a mãe dela sempre 

culpando esse homem, esse vizinho que tinha feito isso com a filha dela. (P010, 

Técnica de Enfermagem) 

 

[...] Relatou-se que a mãe foi trabalhar e deixou ela e a irmãzinha de 6 ou 7 anos; 

um vizinho distraiu a irmãzinha maiorzinha, chamou a menina de 3 anos para a 

casa dele e abusou sexualmente da menina. Quando a mãe chegou e a viu, trouxe 

ela ao hospital [...] (P020, Psicóloga) 
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Algumas participantes revelam práticas de tráfico de pessoas e exploração sexual de 

vulnerável (BRASIL, 2009), realizadas, inclusive, por policiais e familiares das vítimas: 

A gente teve um caso de uma adolescente que veio com a mãe. E ela nos contou 

que foi pega na rua, levada para uma casa onde tinha outras meninas, onde 

passou alguns dias sendo violentada e [os agressores] eram policiais. Ela via a 

farda, via as botas e uma das meninas morreu. Eles ficaram discutindo o que 

fazer, neste momento ela conseguiu fugir e veio para cá. (P013, Enfermeira) 

 

Eu consigo lembrar de uma criança, ela era ainda lactente, tinha menos de um 

mês. E… (pausa) o relato é que ela foi trocada por droga. A sua própria mãe 

trocou ela por droga e, quando [o traficante] foi fazer a cobrança, a mãe não teve 

como pagar e a pessoa usou a criança. (P023, Auxiliar de Enfermagem) 

 

As profissionais descrevem que, por outro lado, quando trata-se de incesto, apesar de 

denunciar o ocorrido, os familiares manifestavam vontade de não acreditar nos fatos, por 

não querer crer na possibilidade de um parente ser o autor do crime. Assim, destacam: 

Já teve mães que relataram a VS sofrida pela filha. Geralmente, contam os fatos 

querendo não acreditar que eles ocorreram! Querendo.... Relatando... Mas, ao 

mesmo tempo, negando que isso poderia ter acontecido. É sempre assim ... abuso! 

[...] (P005, Enfermeira) 

 

[...] Ela convivia com avó e o avô [...] e descobriram que o avô estava abusando 

[...] A avó disse que não sabe como isso aconteceu. (P022, Enfermeira) 

 

Desta forma, as colaboradoras do estudo consideraram que, em alguns casos, o relato 

de familiares, e pessoas próximas às vítimas, a partir do conhecimento acerca dos fatos, 

contribuíram para a elucidação dos casos. 

O relato da mãe serviu para diagnosticar que foi VS [...] foi um bom relato [...] a 

mãe já sabia o que tinha acontecido [...] (P004, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a identificação da VS só ocorreu porque teve um relato da mãe que ela foi 

abusada. (P030, Enfermeira) 

 

Teve uma criança de 10 anos, que foi o vizinho. O relato da mãe é que ela estava 

trabalhando, saiu e deixou ela [a filha] em casa. O vizinho já sabia que ela sempre 

ficava em casa, sozinha, entrou na casa pela janela, segundo informação 

colhidas...(suspiro). E praticou o ato e ela ficou em casa toda ensanguentada e, 

quando a vizinha foi tentar falar com ela, que viu como ela estava, ligou para a 

mãe, que trouxe ela para o hospital. (P011 Técnica de Enfermagem) 

 

 E uma assistente social entrevistada destaca que, assim como a certeza dos fatos, a 

desconfiança de uma mãe sobre a vivência de VS pela sua filha (criança) ajudou na 

constatação do diagnóstico: 

[...] a médica tinha essa suspeita de que a criança tinha sido vítima de algum tipo 

de violência sexual, por conta do exame clínico. Eu fiz a entrevista com a mãe, 

mas ela estava muito reticente [...] E nesse fato, em específico, ocorreu uma 

situação de abuso mesmo, a mãe suspeitava de uma pessoa, de um familiar, como 

é comum, e trouxe a filha ao hospital exatamente porque a criança estava com a 
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vagina bastante avermelhada, inchada [...] (P012, Assistente Social) 

 

Porém, a não colaboração das mães na elucidação dos fatos, dificulta o diagnóstico, 

conforme pondera uma das profissionais no depoimento abaixo: 

Certeza de que houve abuso a gente não tem, mas os psicólogos e ... O serviço 

social tem essa relação [de investigar] depois de uma suspeita [...] pelo caso 

clínico do paciente e pelo estado psicológico [da criança], pela conversa da mãe, 

a gente junta tudo e suspeita de um abuso. Então, às vezes, não temos certeza, 

pois a mãe nunca chega aqui e diz: "Ó minha filha foi abusada". Até porque, 

muitas vezes, quem abusa é o padrasto, é o próprio marido da mulher, é o tio, é o 

primo... (P030, Enfermeira) 

 

4.4.2 Percepções da VS enquanto fato negado por familiares das vítimas 

 Na voz das profissionais, as pessoas responsáveis pelas crianças/adolescentes 

apresentam negação acerca da suspeita da vitimização sexual.  

Na interlocução das profissionais, a negação da vivência de VS pelas 

crianças/adolescentes é frequente no discurso dos familiares, principalmente, das genitoras. 

[...] a mãe dizia: “Não.... Não... Não teve nada! Não tem! É impossível! Ela fica 

comigo, ou com o pai!”, ou seja, ela sempre negou! Negava a todo momento. 

(P017, Enfermeira) 

 

[...] quem acompanhava, o responsável, negava o fato. (P028, Médica) 

 

[...] ela [a mãe] dizia: "Não, não, não!", e ficava naquela negação o tempo todo. 

(P005, Enfermeira) 

 

 Na interpretação das profissionais, para omitirem a VS contra crianças e 

adolescentes, as genitoras ocultam a identidade do agressor. 

[...] ela negava dizer o nome dele [do agressor]. Perguntei o bairro onde era 

morava, ela negava dizer onde morava. [...]. (P003, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a mãe não queria passar mais informações sobre quem tinha abusado da filha 

dela [...] em momento nenhum a mãe relatava nada sobre os fatos. (P010, Técnica 

de Enfermagem) 

 

A mãe omitiu que foi o padrasto que tinha estuprado a menina [...] a mãe tinha 

denunciado uma pessoa, mas descobriu-se que não foi aquela pessoa que 

violentou a filha dela. Porque, na verdade, o autor era o padrasto da menina, 

namorado dela. [...] (P019, Técnica de Enfermagem) 

 

Para esta ocultação da vivência de VS por crianças em tenra idade, diversas versões 

são criadas pelos familiares, conforme recordaram as profissionais: 

[...] elas [as mães] inventam histórias, falam qualquer outra coisa, mas nunca 

falam que a filha foi abusada sexualmente [...] (P030, Enfermeira) 

 

[...] a mãe falou que tinha saído e que tinha deixado ela em casa, que um vizinho 

passou lá e chamou essa menina pra fazer alguma coisa. E falou que foi esse 
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vizinho que estuprou filha dela, mas, na verdade, foi o padrasto. (P019, Técnica 

de Enfermagem) 

 

As colaboradoras do estudo ressaltaram algumas justificativas dadas por familiares 

para a presença de lesões em crianças, especialmente, na região genital. Segundo as mesmas, 

tais lesões eram incompatíveis com a condição clínica apresentada pelas vítimas. Assim, as 

profissionais identificaram histórias criadas pelas genitoras que, segundo elas, objetivavam 

camuflar os fatos reais.  

Para exemplificar, destacam que, a higiene íntima é usada como desculpa para 

justificar lesões em região genital, principalmente, em crianças ainda na tenra idade. 

[...] a mãe relatou que foi fazer higiene na criança e, nessa higiene, que fez com 

papel higiênico, perfurou o ânus da criança. Mas, segundo os médicos que 

olharam, disseram que foi uma penetração sexual, porque estava sangrando e 

estava muito aberto [...] e lacerou o canal da vagina da criança, que foi um ato 

sexual ali, foi penetração. (P001, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] ela alegou que foi limpar a criança e aconteceu isso. [...] um rompimento de 

períneo e ela disse que foi que ela foi limpar a criança. (P008, Técnica de 

Enfermagem) 

 

As participantes citaram que, pessoas responsáveis pelas crianças menores de cinco 

anos, também afirmavam que as lesões em genitália foram provocadas por queda, ou alguma 

intercorrência no cuidar. 

A mãe disse que foi uma queda mas, ao examinar, os médicos perceberam que foi 

violência sexual. [...] eu perguntei a mãe o que tinha acontecido e ela disse que o 

que ele [o suposto agressor] tinha passado para ela que foi uma queda, que ela 

tinha se machucado, mais a gente viu na hora da cirurgia que realmente não foi 

queda. (P003, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a mãe estava dizendo que aquilo tinha sido de uma queda, mas nós víamos 

que não era uma queda. (P011, Técnica de Enfermagem) 

 

[...] a mãe o tempo todo negava o abuso, dizia que foi ela tentando tirar um 

fecaloma, mas que lacerou toda a região da vagina. O ânus e a vagina é uma 

coisa, era uma coisa só... [...] (P005, Enfermeira) 

 

DISCUSSÃO 

Nas subcategorias “Percepções do (des)conhecimento das circunstâncias de VS 

vivenciada por crianças/adolescentes” e “Percepções da VS enquanto fato negado por 

familiares das vítimas” são discutidos, respectivamente, os relatos dos profissionais em 

estudo sobre o conhecimento e/ou desconhecimento dos familiares de crianças/adolescentes 

acerca das circunstâncias em que ocorreu a VS; e a negação dos fatos pelos responsáveis das 

vítimas, bem como as formas usadas para ocultá-los. 
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 Os relatos apontam que alguns familiares desconheciam completamente a ocorrência 

de VS, o que pode dificultar a assistência à saúde da vítima, pois o (des)conhecimento do 

fato pelos familiares, pode implicar diretamente no diagnóstico, considerando que, 

inicialmente, o(a) profissional entra em contato com os familiares das crianças, ou 

adolescentes, que estão recebendo os cuidados. 

Deve-se atentar para dificuldade que um caso de VS mal esclarecido pode reverberar 

sobre um cuidado, é imprescindível, a notificação. Isso porque, os dados necessários ao 

preenchimento da Ficha de Violência Interpessoal do SINAN apresenta detalhes que 

demandam atenção e conhecimento real dos fatos ocorridos, visto que, para completar todos 

os campos dispostos na sua apresentação, exige da pessoa que faz o registro o domínio de 

tais minúcias (BRASIL, 2017a; SOUSA et al., 2015; GARBIN et al, 2015; SILVA et al., 

2018c; DELZIOVO et al., 2018a; MACEDO et al, 2019).   

Não obstante, o desconhecimento dos fatos, ou mesmo sua omissão, que envolvem a 

VS contra crianças e adolescentes pelos seus responsáveis e, por conseguinte, dos 

profissionais de saúde, pode ser determinante no preenchimento insuficiente dos campos da 

ficha de notificação, gerando dados incompletos. Isto porque, o fornecimento de detalhes 

dos fatos é a possibilidade de colaborar para o preenchimento completo e fidedigno dos 

dados exigidos pela ficha de notificação.  

Estudo sobre a qualidade dos registros catarinenses acerca de casos de VS contra 

mulheres maiores de 10 anos de idade concluiu que, dos 2.010 casos notificados “o 

percentual de não duplicidade foi de 99,9% (aceitável), a completitude foi de 93,3% (boa), 

e a consistência, de 98,9% (excelente)” (DELZIOVO et al., 2018a, p. 1), o que foi 

considerado como melhora significativa detes registros, ou seja, o SINAN pode ser usado 

como fonte de informação segura e colaborar com a programação de ações pertinentes ao 

enfrentamento deste tipo de agressão, apesar de ser uma base de dados secundárias 

(DELZIOVO et al., 2018a). 

Demonstrando outra realidade, dados sobre a violência contra adolescentes apontam 

que, acerca da completitude de 5.259 casos em Pernambuco, aponta para o aumento de 204% 

de casos de adolescentes vítimas de violência, contudo, a completitude do preenchimento da 

ficha de notificação foi classificado como ‘Muito Ruim’, no que diz respeito à variável que 

registra a Escolaridade (47,3%); a Hora da Ocorrência (38,0%) e o uso de álcool pelo 

agressor (47,0%) (SANTOS et al., 2016).  

Resultados semelhantes são identificados em outra pesquisa no mesmo estado 



133 
 

brasileiro, sobre preenchimento de notificações de VS contra crianças, especialmente nos 

itens relacionados aos campos: ´raça/cor´; ´bairro´; `Se sim, qual tipo de 

deficiência/transtorno?´; ‘Ocorreu outras vezes?’ e ‘Suspeita de uso de álcool’, atribuindo 

para esses itens a completitude foi ‘Muito Ruim’ na ficha do SINAN (SILVA et al., 2018c). 

Assim, talvez, o que está sendo percebido e reportado aos órgãos de vigilância através 

da notificação, nem sempre pode estar sendo condizente com a realidade de crianças e 

adolescentes vítimas de VS, visto que, tais pontos não são adequadamente registrados, o que 

atribui mais invisibilidade ao fenômeno. No entanto, nos casos em que as genitoras negam 

a ocorrência de VS, é possível compreender o estado de luto em que estas mães podem estar 

inseridas, uma vez que a vitimização sexual pode ser compreendida como a perda da 

inocência da criança/adolescente e, por conseguinte, significar que a responsabilidade 

materna de proteção à sua filha(o) não foi eficaz (SANTOS; DELL'AGLIO, 2013) 

(PRIORE, 2015) (LIMA; ALBERTO, 2015; TROMBETA; FERRET, 2018; ZULUANGA-

GÓMEZ, 2018; SAID; COSTA, 2019) (BALUTA; MOREIRA, 2019).  

As participantes identificaram que algumas mães não falavam da vitimização sexual 

das crianças e adolescentes atendidas. Porém, estudo aponta que relatos de familiares das 

vítimas infantojuvenis ocorreu em apenas 28% dos 828 casos investigados no IML de 

Salvador, na Bahia (SILVA et al., 2018b). Neste sentido, Antony; Almeida (2018) ressaltam 

que, pessoas adultas que não acatam a denúncia de VS feita por crianças/adolescentes, 

podem estar agindo em função da proteção da família, o que culmina na desproteção da 

vítima. Tal dinâmica de "proteção desprotetora" dificulta o desenvolvimento da capacidade 

de autoproteção dos componentes familiares. Portanto, o silêncio das mães frente a violação 

sexual de seus filhos, especialmente quando é perpetrada por membros familiares, pode ser 

um comportamento pernicioso. 

Além disso, crianças e adolescentes, cujas histórias de VS são desconhecidas, podem 

não ser encaminhadas para serviços de saúde e serviço social, impedindo que seja efetuado 

o acompanhamento psicossocial. Corroborando, Silva e colaboradores (2018b) alertam que 

apenas 4,9% (n=828) das agressões sexuais contra crianças e adolescentes são presenciadas 

por outra pessoa. A não efetivação das medidas de tratamento e acompanhamento pode 

acarretar prejuízos às vítimas e levá-las ao agravamento de quadro psíquico, com 

repercussões negativas como tentativas de suicídio (AFIFI et al., 2014; FLORENTINO, 

2015; MONDIN et al., 2016; HOHENDORFF; PATIAS, 2017; LIRA et al., 2017a; 

CRAWFORD-JAKUBIAK; ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017; CORREIA et al., 2019; 
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KATZ et al., 2019).  

Neste tocante, estudos demonstram que o apoio psicológico é benéfico para a 

recuperação de crianças e adolescentes vitimizados sexualmente, além disso, o uso de 

terapias intervencionistas facilitam o comportamento de ressocialização das vítimas, bem 

como a restauração da autoconfiança (CAMPOS, 2016; TROMBETA; FERRET, 2018; 

MARIZ, et al., 2018), o que deve ser realizado pela equipe multiprofissional visando o 

atendimento integral à vítima (TROMBETA; FERRET, 2018; SANTOS; AGUIAR; 

ALVES, 2017; GARCIA; MACIEIRA; OLIVEIRA, 2017; MARIZ, et al., 2018). 

Assim, há de considerar a possibilidade dessa omissão dos fatos, prejudicar as 

estatísticas geradas acerca da ocorrência, bem como da atuação profissional. Pesquisa de 

Silva e colaboradores (2018b) apontou que, em 89%(n=828) dos casos investigados de VS 

contra crianças e adolescentes, o médico forense não conseguiu confirmar o abuso, devido à 

falta de indícios. Assim, considerando o desconhecimento dos fatos por profissionais, poderá 

ser inviabilizado o encaminhamento para proceder queixa em instâncias relacionadas às 

ações jurídicas, responsáveis por ouvir a vítima e elucidar o caso (MAGALHÃES et al, 

2011; GARBIN et al, 2015; NEUTZLING et al, 2017; CRAWFORD-JAKUBIAK; 

ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017; FEREIRA; PORTO, 2018; KARABAĞ et al., 2018; 

MACEDO et al., 2019; KOTZÉ, BRITS, 2019). 

Vale considerar que, em caso de retorno da criança/adolescente ao meio intrafamiliar, 

onde a VS não foi denunciada e/ou o autor não sofreu penalidades previstas em lei, as 

agressões podem continuar sendo perpetradas, como descrevem estudos anteriores 

(SALTER, 2013; LIRA et al, 2017a; ADINEW; MEKETE; ADINEW, 2018). Nos casos em 

que a vítima da violência é uma criança/adolescente do sexo masculino, presenciar, ou ser 

alvo de violência doméstica, oferecem possibilidades destes, futuramente, tornarem-se 

agressores por replicar as experiências vivenciadas na infância/adolescência, conforme 

demonstra estudo recente (LÍRIO et al, 2018).   

Logo, este retorno ao ambiente onde meninos, crianças/adolescentes, são alvo de 

agressão sexual pode retroalimentar o ciclo da VS, produzindo um autor de abusos infantis 

(LANDINI, 2006; XAVIER, 2011; ESBER, 2016; MORAIS, et al, 2018; FAZENDA, 2018; 

COSTA; ROCHA; CAVALCANTE, 2018) que, provavelmente, não teve cuidados 

necessários enquanto ele era alvo da agressão. 

Os Códigos de Ética Profissionais e a Legislação vigente no país favorecem a atuação 

profissional em relação à proteção a crianças e adolescentes, uma vez que garante-lhes a 



135 
 

possibilidade de notificar e denunciar o caso suspeito de VS sem que sua identidade sejam 

reveladas. Além disso, como já foi discutido, tanto o ECA, quanto as leis nº 10.778/2003, nº 

11.340/2006, dentre outras normas e resoluções que obrigam a notificação dos casos 

suspeitos de VS (BRASIL, 1990; BRASIL, 2006b; SALIBA et al., 2007; LIMA; 

DESLANDES, 2011; HOHENDORFF; HABIGZANG; KOLLER, 2015; GARBIN et al, 

2015; ALVES et al., 2016; CAMPOS, 2016; BRASIL, 2017a; PINTO et al., 2017; COFEN, 

2018; REIS; PRATA; PARRA, 2018), sendo que a competência de investigação e 

acompanhamento dos fatos cabem ao Conselho Tutelar e órgãos como: Delegacia 

Especializada, Vara da Infância e da Juventude e Ministério Público (MAGALHÃES et al, 

2011; GARBIN et al, 2015; NEUTZLING et al, 2017; FEREIRA; PORTO, 2018; MACEDO 

et al., 2019; FERREIRA; CORTES; GONTIJO, 2019). 

 Neste estudo, as participantes relataram casos clássicos de lesão genital em crianças 

com clara tentativa de ocultação dos fatos pelas genitoras. Porém, estudo realizado no IML 

de Salvador evidenciou que apenas 36% dos casos investigados, de 828 crianças e 

adolescentes, foi resultante de penetração peniana ou digital, entretanto, em 21,9% dos casos, 

esta informação não foi registrada (SILVA et al., 2018b). O que demonstra mais uma 

dificuldade de identificar a vivência de VS pelo público infantojuvenil. 

Apesar desta condição, é razoável imaginar que a mãe que nega a VS contra sua(seu) 

filha(o), mesmo na presença de lesões em genitália, necessita de apoio psicológico 

(BRASIL, 2010b; TROMBETA; FERRET, 2016; CAMPOS, 2016). Visto que, tal genitora 

pode, também, ter histórico de VS na infância/adolescência, estar sendo alvo de violência 

doméstica e ameaças tal qual a sua prole, sem, no entanto, ter como desvencilhar-se, pois 

pode estar mantendo relação de dependência financeira e emocional com o agressor 

(SALTER, 2013; SANTOS; FARIAS; ROCHA, 2015; SILVA, 2016; LIRA et al., 2017a; 

SANCHEZ et al., 2017; BALUTA; MOREIRA, 2019; CUNHA; DUTRA, 2019).  

 Assim, é possível inferir que a complexidade, tanto das condições de ocorrência, 

quanto do diagnóstico, tratamento e acompanhamento de vítimas de VS não é algo simples, 

de fácil resolução (GABEL, 1997; BRASIL, 2010b; OMS, 2015; BORGES; SOUZA, 2018; 

SILVA et al., 2018b). Diante deste enredamento, é relevante pensar na manutenção do 

internamento hospitalar da criança/adolescente como estratégia para a proteção da vítima e 

mantê-la distante do possível agressor. Porém, considerando a dificuldade de encontrar tais 

evidências, é importante a atuação eficaz dos órgãos protetivos para que consigam levantar 

e encontrar algum indício de vitimização sexual, possibilitando a concretização da sua 
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função de afastar por definitivo a vítima do agressor (MAGALHÃES et al, 2011; ALVES, 

et al., 2016; BORGES; SOUZA, 2018). 

 Algumas profissionais entrevistadas destacaram que a colaboração fornecida por 

familiares com detalhamentos da ocorrência de VS, colaborou para o diagnóstico médico. A 

violência sexual contra crianças é de difícil diagnóstico, necessitando de indícios para obter 

status de verídico, pois, existem barreiras que impedem a denúncia das vítimas, como fora 

citado anteriormente. Neste sentido, a explicação e o esclarecimento das mães, 

acompanhantes e, até mesmo, de crianças/adolescentes torna-se imprescindível para 

elucidação dos casos, especialmente, quando não é possível coletar material genético do 

agressor, o que ocorre em muitos casos, conforme revelam estudiosos nacionais e 

internacionais (PINTO, et al., 2017; SILVA et al., 2018b; KOTZÉ; BRITS, 2019).  

Além disso, em alguns casos, os achados clínicos da vitimização sexual 

infantojuvenil podem ser inespecíficos e não serem percebidos por profissionais nas 

instituições de saúde que atendem essas vítimas, especialmente em situações de urgência e 

emergência, quando não há um vínculo com o cliente. 

Para além do conhecimento do quadro clínico, os relatos de fatos conhecidos 

colaboram com o delineamento do atendimento multiprofissional com base no acolhimento 

humanizado e garantia de aspectos éticos necessários como a manutenção do sigilo das 

informações (BRASIL, 2006a; SALIBA et al., 2007; BRASIL, 2010b; FLORENTINO, 

2015; COUTINHO; BARBIERE; SANTOS et al, 2015; TROMBETA; FERRET, 2016; 

PAIVA, 2017; BRASIL, 2017; COFEN, 2018).  

Uma vez que estes dados são fornecidos, a criança/adolescente poderá ser submetida 

a coleta de material biológico para exames diagnósticos, administração de medicamentos 

contra IST, prevenção de gestação para meninas que já apresentaram menarca, remoção do 

hospital para realizar exame de corpo e delito no IML, além de iniciar uso de medicamentos 

para prevenção de IST (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b; BRASIL, 2012; BRASIL, 2013; 

BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; PINTO et al., 2017; CRAWFORD-JAKUBIAK; 

ALDERMAN; LEVENTHAL, 2017).  

É importante reafirmar a necessidade de casos suspeitos e confirmados de VS, 

especialmente os suspeitos, serem tratados de forma semelhante pelas equipes de saúde. Até 

que as entidades consigam elucidar os casos, e que prove o contrário, a vítima deve ser 

tratada com todos os cuidados exigidos para alguém que foi exposto a uma vitimização 

sexual, mantendo sigilo das informações, prevenindo agravos e complicações à saúde, bem 
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como mantendo acompanhamento psicossocial necessário. 

Como fora observado, neste estudo, apesar das participantes serem de diversas 

categorias profissionais da saúde, compondo a equipe multiprofissional, as percepções 

acerca da vitimização sexual infantojuvenil podem ser consideradas homogêneas. Isto 

porque, todas mencionaram as reações demembros da equipe assim como das vítimas e seus 

familiares, profissionais psicólogas e assistentes sociais identificaram alterações físicas nas 

crianças/adolescentes, médicas comentaram acerca das condições sociais, profissionais da 

enfermagem informaram condições psicológicas alteradas.  

Destaca-se que, esta multidisciplinaridade não predomina na última categoria que 

versa sobre a negação/omissão da vivência de VS pelas crianças e adolescentes por seus 

familiares/responsáveis. Nesta categoria a maioria das colaboradoras eram pertencentes à 

equipe de enfermagem. Esta propriedade do estudo pode estar relacionada à aproximação 

necessária para o tipo de atendimento prestado pelas profissionais de enfermagem, o 

estabelecimento de vínculo que a enfermagem é capaz de instituir com os pacientes e 

familiares no serviço, bem como  fato desta ser reconhecidamente a categoria que tem maior 

contato com os pacientes em instituições de saúde, principalmente, considerando as 

características da sua atuação em uma unidade hospitalar, tal qual o locus desse estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do estudo, pode-se dizer que foi alcançado o objetivo proposto, pois através 

da análise dos relato dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, foi 

possível descrever as percepções dos profissionais de saúde sobre este agravo. 

As participantes entrevistadas revelaram que concebem a violência sexual contra 

crianças e adolescentes como um ato hediondo. Ao prestar cuidados às vítimas e familiares 

deste agravo, lhes afloram sentimentos de indignação e repúdio ao agressor, sofrimento por 

presenciar a dor da vítima e solidariedade com os sentimentos de revolta dos familiares. 

Assim, pode-se dizer que o tempo não conseguiu apagar da memória destas profissionais a 

lembrança das vítimas e as circunstâncias que ocorreu o ato violento, bem como as suas 

consequências.  

Ficou claro que esta marca permanece uma vez que, além de lembranças claras e fixas, 

as profissionais mencionam reviver emoções à cada momento que relembra dos fatos 

vividos. Emerge, assim, o sentimento de empatia no profissional que atende as vítimas e seus 

familiares, no entanto, foi identicado que, quando os familiares não expressam sentimentos 

condizentes com o esperado pelas profissionais de saúde (raiva e revolta pelo agressor e 

sofrimento pela situação da vítimas), gera desconfiança e antipatia. 

Estes sentimentos podem interferir no acolhimento dos familiares, pelos profissionais 

de saúde, pois a empatia é essencial ao cuidado humano, enquanto a antipatia pode ser 

responsável pelo afastamento do cuidador para com o ser cuidado, o que, no caso de 

criançase adolescentes é extensivo aos membros familiares e responsáveis legais.  

Segundo seus relatos das prodfissionais entrevistadas pode-se identificar que, 

familiares/responsáveis pelas vítimas infantis e juvenis também apresentam sentimentos 

comportamentos e atitudes que demonstram as reações ao diagnóstico ou mesmo ao 

desconhecimento da situação de violência vivenciada pelas crianças e adolescentes que 

acompanhavam. Ainda segundo as entrevistadas, os sentimentos expressados pelas pessoas 

responsáveis pelas vítimas, sejam elas parentes ou não das crianças/adolescentes, refletem 

um sofrimento proveniente do medo, da tristeza e da indignação que emergem, muitas vezes, 

em forma de choro, desespero. Desta seara de sofrimento, emergem comportamentos como 

o silêncio, a fuga, ou mesmo a negação, comportamentos e atitudes que, na perspectiva das 

participantes, denotam sentimentos de vergonha e medo por parte dos familiares das vítimas.  

Acrescenta-se a este cenário, os sentimentos, comportamentos e atitudes expressados 

por crianças/adolescentes como a reação ao toque, silenciar sobre os fatos vividos, 
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envergonhar-se e outras manifestações que, conforme perceberam algumas participantes, 

foram reações demonstradas pelas vítimas de VS. Tais declarações demonstram o reflexo do 

sofrimento que este tipo de experiência provoca nas vítimas e seus familiares, mas também, 

a revelação dessas reações na perspectiva das profissionais, é resultado da interação 

necessária para o cuidado humano e da percepção advinda desta troca. 

Por meio do relato das participantes é possível concluir que as crianças e adolescentes 

atendidas pelas mesmas, estavam com idade entre zero a 17 anos, muitas eram meninas 

negras, de baixa condição sócio econômica, que residiam no interior da Bahia ou em zonas 

periféricas. Mas, neste estudo, foram as crianças em tenra idade e as adolescentes pouco 

desenvolvidas física/emocionalmente, muitas sequer conheciam acerca da temática 

sexualidade. Essas características atribuídas às vítimas infantojuvenis despertaram mais 

comoção entre os membros da equipe multiprofissional, segundo salientam as participantes, 

talvez porque atos sexuais na infância são inconcebíveis socialmente. 

Em alguns relatos, as entrevistadas declaram que as vítimas de VS infantojuvenis 

também são vítimas de negligência/abandono, violência física e psicológica de seus parentes. 

Além disso, foi percebido pelas participantes que as vítimas eram membros de famílias 

numerosas, estavam imersas em relações familiares conturbadas, com parentes envolvidos 

em uso/tráfico de drogas e crianças/adolescentes que tinham ausência da figura materna no 

seu núcleo familiar. 

As profissionais mencionaram que, muitas das vítimas atendidas apresentaram 

quadros clínicos graves, com danos físicos, mentais e emocionais relevantes, necessitando, 

muitas vezes, de atendimento especializado em unidades de Terapia Intensiva, ou  mesmo 

intervenções cirúrgicas. Relataram também que as vítimas adolescentes são acometidas por 

consequências como a gravidez e ISTs decorrentes da VS sofrida. Também, foi relatado o 

fato de que algumas adolescentes vivenciavam a VS de forma imperceptível, como a 

iniciação sexual precoce e o casamento com adultos aparentemente consentidos, mas que 

confrontam com seu estado natural considerado pela legislação vingente como incapaz de 

conceder tais permissões. Além disso, casos de VS culminaram com óbito da 

criança/adolescente vitimizada, conforme declararam algumas profissionais. Tais condições 

alertam para os riscos que as vítimas infantojuvenis sofrem. 

Foi identificado ainda, nos casos mencionados, familiares que desconheciam a VS 

que a criança e /ou adolescentes haviam sofrido. Em outras citações, as profissionais 

afirmam que membros familiares tentavam ocultar o fato na tentativa de proteger o agressor, 
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aumentando assim, as condições de vulnerabilidade das vítimas. Tais posturas podem 

interferir negativamente nos cuidados prestados, considerando que as medidas de  assistência 

e proteção previstas no atendimento multiprofissional e intersetorial, propostas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (arts. 13, 56, 151 e 245), incluem a denúncia do agressor. 

Dentre as limitações do estudo podemos citar: o desenvolvimento do estudo em um 

único hospital, localizado em uma capital do Nordeste brasileiro; os relatos são 100% de 

mulheres, profissionais da saúde. Além disso, o tempo e a fase da vida em que cada 

profissional se encontrava no momento da experiência de cuidado, podem ter interferido na 

memória apreendida, assim como na busca por lembranças no momento da entrevista, visto 

que “[...] por mais carregado de emoção que seja um evento, nunca seremos capazes de nos 

lembrar de todos os detalhes.” (MOURAO JÚNIOR; FARIA, 2015, p. 785). 

Portanto, a fidedignidade das informações podem ter sofrido vieses por ser alvo de 

interferência das emoções, que são relevantes e mais, por alguma vivência traumática no 

passado da entrevistada, tenha ficado guardado em local inacessível na memória que levam 

à remontagem dos fatos (KANDEL, 2009; BARTOSZIK, 2014; MOURAO JÚNIOR; 

FARIA, 2015; CEZAR; JUCA-VASCONCELOS, 2016). 

No entanto, cabe salientar que tais limitações são próprias do estudo qualitativo, o 

que não invalida e/ou reduz a relevância do estudo, uma vez que seu ineditismo colabora 

para o estado da arte da literatura cientíica sobre a temática. Além disso, diante de lacunas 

apresentadas, este estudo aponta para a necessidade de avançar na abordagem com familiares 

acerca da necessidade de elucidar ao máximo os casos de VS na tentativa de prevenir este 

agravo e proteger a vítima de novas vivências, bem como direcionar tratamentos adequados 

de acordo com a demanda individual, com fins na integralidade do cuidado.  

O estudo deixa a mensagem de que a aproximação entre profissionais e familiares 

pode ser limitada por conta desta suspeita de omissão dos fatos, o que pode reverberar 

negativamente e fazer com que os envolvidos não se aproximem à ponto de garantir um 

atendimento integral a crianças e adolescentes, considerando que sua efetivação está no 

cuidado e aproximação também com os responsáveis legítimos pelas vítimas. Em suma, 

diante da percepção de ocultação  e omissão dos fatos, os profissionais do serviço podem 

afastar-se do papel essencial de cuidado humanizado, dando margem a indignação e 

julgamentos. 

Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de ações educativas constantes, 

voltadas para os cuidados específicos a essas vítimas: o acolhimento (fase transversal ao 
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atendimento); o atendimento, a notificação das ocorrências e como devem ser realizados os 

encaminhamentos aos serviços de apoio psicossocial e de saúde (especializados, rede 

básica). Também, faz-se necessário o treinamento/capacitação de profissionais para o 

atendimento das vítimas, seja do ponto de vista técnico-científico, seja do ponto de vista 

emocional.  

Deve-se, também, estimular a aproximação dos profissionais de saúde com os 

familiares durante o atendimento às vítimas, ampliando a extensão dos cuidados, na tentativa 

de estabelecer vínculo de confiança, possibilitando desvendar e elucidar os fatos, buscando 

a integralidade do cuidado. Desta maneira, estarão atuando para a promoção do cuidado à 

família, beneficiando as vítimas. 

Além disso, como sugestão, faz-se necessário a realização de instrumentalização para 

familiares, discentes e docentes da formação superior, professores da educação 

infantojuvenil e profissionais de saúde, acerca dos sinais de vitimização sexual 

infantojuvenil. Ademais, Zuluanga-Gomes (2018) recomenda que, profissionais que atuam 

direta e indiretamente com o problema da vitimização sexual infantojuvenil, colaborarem 

para a conscientização social, visando a proteção de crianças e adolescentes abusadas. 

Nenhuma profissional participante apresentou abalos emocionais e/ou psicológicos 

a ponto de sentir necessidade de interromper a entrevista, ou mesmo de ser encaminhada ao 

acompanhamento do Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Trabalhador (SIAST), 

conforme foi previsto no projeto. Entretanto, é possível pensar em como proteger tais 

profissionais dos abalos emocionais sofridos no atendimento a crianças e adolescentes 

vítimas de V.S. e suas repercussões que podem causar-lhes agravos à saúde mental. Após a 

realização das entrevistas, era comum serem feitas solicitações para a realização de debates, 

rodas de conversas, palestras, treinamentos, cursos e capacitações, pois, segundo as mesmas, 

estas ações desencadeariam discussões sobre a temática no hospital em estudo.  

A partir desta sugestão, surgiu a ideia de criar um folder explicativo acerca do fluxo 

de atendimento (baseado no modelo preconizado pelo MS) às vítimas infantojuvenis de 

violência sexual. Este folder será parte de um projeto de extensão cujo objetivo será divulgar 

informações acerca das medidas preventivas e de atendimento às crianças e adolescentes 

vítimas de VS, visando instrumentalizar profissionais da saúde, discentes e docentes sobre a 

vitimização infantojuvenil e beneficiando toda a sociedade. 
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