
¹ Acadêmica de psicologia da FACITEC. 

² Docente da FACITEC. 

Impactos na saúde mental de adolescentes vítimas de abuso sexual 

Camila de Souza Miranda1 

Marco Antônio Ramos Canela 2 

 

 

RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, em que adotou a revisão 

integrativa da literatura. A coleta de dados foi realizada em uma busca nas bases de dados 

Scielo e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 

foram: artigos públicos nos últimos dez anos, em língua portuguesa e que se aproximem da 

temática após leitura dos títulos e resumos. Foram excluídos da pesquisa aqueles que se 

distanciaram da temática após a leitura, não gratuitos e duplicados. Por meio desse processo, 

obteve-se 08 artigos para a discussão. Em sumo, as ideias apresentadas na presente revisão 

demonstram como o abuso sexual pode impactar na saúde mental dos adolescentes, refletindo 

em seu convívio social, comportamental , desencadeando transtornos de ordem psicológica. 

Neste sentido, os autores refletem a pertinência deste estudo, uma vez que as informações 

sobre a temática nos comprometem ainda mais nas ações de cuidado, bem como a implicação 

política enquanto pesquisador e profissional. 
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ABSTRACT: This is a qualitative study, in which it adopted the integrative review of the 

literature. Data collection was performed in a search of the Scielo and Google Scholar 

databases. The inclusion criteria defined for the selection of articles were: last 10 years, 

original articles, in Portuguese and that approach the theme after reading the titles and 

abstracts. Those who distanced themselves from the theme after reading, were excluded from 

the study, not free and duplicated. Through this process, 08 articles were obtained for the 

discussion. In high school, the ideas presented in this review demonstrate how sexual abuse 

can impact the mental health of adolescents, reflecting on their social, behavioral convivio 

and triggering psychological disorders. In this sense, the authors reflect the pertinence of this 

study, since the information on the theme further compromises us in care actions, as well as 

the political implication as a researcher and. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O presente trabalho trata-se da apresentação dos resultados de uma pesquisa, na 

modalidade revisão integrativa de literatura, que buscou posicionar a produção acadêmica 

disponível em meio eletrônico, acerca dos impactos na saúde mental de adolescentes vítimas 

de abuso sexual. Antes, contudo, convém uma breve explanação sobre o tema. 

 De acordo com a Associação Portuguesa de apoio a vítima- APAV (2019) o abuso 

sexual é definido por uma tentativa sexual indesejada, através de interações de cunho sexuais 

tais como: um comentário, um toque, penetração, exposição a vídeospornográficos. E que 

pode ser praticado por uma ou mais pessoas contra a vítima sem a autorização. 

 O abuso sexual contra adolescentes é entendido como todo ato ou relação sexual, 

na qual o agressor esteja em estágio do desenvolvimento psicossexual mais adiantado do que 

a vítima, que tem como finalidade a estimulação e a imposição de práticas sexuais contra sua 

vontade (REZENDE, 2011) 

 Sendo assim o Conselho Federal de Psicologia- CFP (2009), acrescenta que o 

abuso sexual é entendido como a violação dos direitos humanos dos adolescentes, pois é uma 

forma violenta que interfere na integridade sexual e que se apropriam da sua condição de 

desenvolvimento físico, emocional, afetivo não preparados. Considerando também que se 

trata de relações estabelecidas com base no desejo do adulto sobre a criança ou adolescente, 

constituindo a relação abusiva determinada pelo poder sobre o menor. 

 Demais destaca-se que a violência sexual contra adolescentes trata também de 

questões legais, pois é preciso que os adolescentes sejam protegidos pelo agressor. Porém a 

maioria desses casos acontecem no meio intrafamiliar e é ocultado pela família e sociedade 

(OLIVEIRA, CRUZ, 2015).  

 Retratando sobre números, Ferraz (2018) salienta que 70% dos casos de abuso 

sexual no Brasil, são com vítimas crianças e adolescentes, sendo a maioria com idades de 7 a 

14 anos. De acordo com o disque 100, entre os anos de 2012 a 2016 foram registrados 175 mil 

casos de abuso infantil e adolescente. Sobre isso, Fonte et al., (2019), aponta que um a cada 

sete casos notificados ocorreram em ambientes escolares, por esse motivo, faz-se necessário a 

formação de uma rede multidisciplinar para a ajuda compartilhada à vítima, sendo os 

responsáveis, a escola, profissionais da saúde com psicólogos e psiquiatras. 

 O cuidado com a vítima é imprescindível pois são muitas as consequências 

negativas trazidas pelo abuso assim como aponta a APAV (2019) a saúde emocional e 
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psicológica pode ser afetada pelo choque diante da situação vivida, a raiva da vítima sobre 

quem praticou o ato ou sobre si mesmo, a culpa em se responsabilizar pelo que aconteceu, a 

ansiedade ou medo ligados às recordações do que foi vivenciado, tristeza, vergonha. 

 O abuso pode provocar também mudanças no comportamento da vítima que pode 

ocasionar em alterações no seu modo de ser, agir e pensar, fazendo com que o adolescente 

abusado se afaste de todos ao seu redor e se tornem mais reservados, mude seu jeito de vestir, 

se preservem quando a forma de exposição do corpo por vergonha, medo. (BENETTI et al., 

2010). 

 Sobre isso a APAV (2019) aponta que as mudanças comportamentais podem ser 

inúmeras desde a agressividade com pessoas que já tenham vínculo, começar a comportar-se 

de forma mais infantilizada e não correspondente a sua idade, desinteresse em atividades 

escolares e notas baixas, parar de praticar atividades que antes gostava. 

 Prevenir o abuso deve ser uma tarefa educativa, dando enfoque na saúde sexual, 

começando em casa, seguindo para a escola e também através de entidades sociais. Alertando 

as crianças dos perigos das exposições indevidas, encontro com desconhecidos o alerta quanto 

a necessidade de diálogo quando algo inapropriado acontecer até mesmo no ambiente familiar 

e de convívio diário ou com pessoas próximas (OLIVEIRA, CRUZ, 2015).  

 Pois o abuso sexual pode ocorrer no ambiente intrafamiliar que segundo Pires 

(2008), é um tipo de violência sexual que acontece dentro ou fora de casa por algum membro 

familiar, incluindo a função de parentalidade, sendo até com laços sanguíneos. E o ambiente 

intrafamiliar não diz respeito exclusivamente ao espaço físico, mas também da relação 

existente entre a vítima e o abusador. 

  Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o principal instrumento 

normativo do Brasil a respeito dos direitos das crianças e adolescentes e prever no Art.5 que 

nenhuma criança ou adolescente seja negligenciado, violentado, punido de forma que seus 

direitos fundamentais sejam reprimidos. Para mais, é obrigação do estado, família e sociedade 

impedir qualquer forma de violência, proporcionando respeito e liberdade a essas crianças. 

(BRASIL 1990). 

 Além disso tem  o“Centro de Referência Especializado de Assistência Social”- 

CREAS, que é uma unidade pública estatal que presta serviço a indivíduos e famílias que 

tiveram seus direitos violados. Assim, segundo Oliosi, Mendonça e Boldrine (2010), o 

CREAS faz os atendimentos voltados aos abusos, exploração e violência sexual em crianças e 

adolescentes. Com ações de enfrentamento das situações de violação dos direitos e proteção 
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social e disponibilizando meios de enfrentar cada situação. 

 Entende-se que as vítimas de abuso enfrentam diversas consequências do 

sofrimento vivido e que pode acarretar em dificuldades em sua inserção social e a equipe do 

CREAS através de sua equipe multidisciplinar poderá fazer um acompanhamento que 

auxiliará na melhoria da qualidade de vida do adolescente e sua reinserção na sociedade. 

(OLIVEIRA, CRUZ, 2015). 

  Corroborando com isso existem várias instituições que auxiliam no enfrentamento 

ao abuso sexual tais como: Delegacias, Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, 

Varas da Infância e Juventude, Conselhos Tutelares, Serviços de Atendimento à saúde física e 

mental em hospitais públicos. Mas o autor ressalta que mesmo existindo esses centros de 

apoio aos indivíduos em situação de violência sexual ,se encontram em uma situação difícil 

desde o momento da ocorrência, denúncia e que a angústia não se encerra na revelação do 

ocorrido. (SANTOS, NETO E SOUZA, 2011). 

  Sendo assim, diante da problemática exposta e a importância em prevenir de 

forma educativa e demonstrativa a educação sexual para as crianças, retratar a importância 

dos centros de assistência psicológica que auxiliam nas situações de violência e risco, desse 

modo, este estudo teve como objetivo compreender, por meio de uma revisão da literatura, a 

atual situação das publicações sobre os impactos na saúde mental dos adolescentes vítimas de 

abuso.     

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Esse estudo buscou compreender por meio de uma revisão integrativa de literatura, 

os impactos na saúde mental de adolescentes vítimas de abuso sexual, para isso, a coleta de 

dados foi realizada nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online), e o 

Google Acadêmico. E as palavras utilizadas para a obtenção dos dados da pesquisa foram: 

abuso sexual and adolescência andinfância. 

Os critérios de inclusão para a inserção dos artigos foram: estudos publicados nos anos 

de 2011 a 2021, artigos disponíveis gratuitos e na íntegra, assim como no idioma português e 

que fossem vinculados às instituições de ensino superior. Desse modo, os artigos publicados 

antes do período estabelecido, em outros idiomas, não disponibilizados gratuitamente, foram 

excluídos da pesquisa. A seleção dos artigos foi realizada a partir da leitura prévia dos 

resumos disponíveis, onde foi possível verificar a relevância de acordo com a proposta da 

presente pesquisa. 
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Os dados obtidos foram interpretados a partir da análise textual, que, como aponta 

Silva (2015), é realizada através dos pontos mais importantes no qual os autores abordam, 

visto que são considerados os aspectos chaves dos artigos.  

 

RESULTADOS   

 

 As produções científicas encontradas a partir das buscas nas bases de dados, estão 

apresentadas nos quadros a seguir: 

 

Quadro 01 – Apuração de Resultados 

 

DESCRITOR 

TRABALHOS ENCONTRADOS TOTAL 

Google Acadêmico Scielo  

abuso sexual e escola 22 19 41 

vítimas de abuso sexual e lei de proteção 01 0 01 

abuso sexual e proteção infanto juvenil 04 0 04 

 TOTAL 46 

FONTE: Elaborada pelos autores (2022) 

 

     Como apresentados no quadro de resultados a princípio foram encontrados 46 artigos nas 

bases de dados utilizados. Destes, 38 não se adequaram aos critérios de inclusão da pesquisa. 

Neste sentido, apenas 8 artigos foram incluídos e utilizados na construção do trabalho. 

 

 

Quadro 2- Trabalhos Selecionados para Análise  

Trabalho Base de Dados IES de Origem 

1. Abuso sexual infantil e 

escola: enfrentamento e 

intervenções 

pedagógicas. 

Google Acadêmico  Universidade Estadual de 

Maringá -UEM 

2. Prevenção do abuso 

sexual infantil: 

estratégias cognitivo-

comportamentais na 

escola, na família e na 

comunidade. 

Google Acadêmico  Revista Brasileira de Terapias 

Cognitivas - RJ 
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Trabalho Base de Dados IES de Origem 

3. abuso sexual na infância e 

adolescência femininas: um 

estudo em um hospital escola. 

 

Google Acadêmico  Universidade Federal de Santa 

Maria – SM 

4. Lei 13.431/17 e a proteção de 

crianças e adolescentes vítimas 

de abuso sexual intrafamiliar 

contra a vitimização. 

Google Acadêmico Revista Científica 

Multidisciplinar do CEAP - 

RCMC 

 

5.Resgatando heranças: a 

transmissão geracional do 

cuidado e da proteção no abuso 

sexual infanto-juvenil 

Google Acadêmico 

Universidade Católica de 

Brasília - UCB 

 

6.Caracterização da violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes na escola - Brasil, 

2010-2014 

 

Scielo Universidade Federal do Piauí, 

Programa de Pós-Graduação em 

Saúde e Comunidade, Teresina, 

PI, Brasil. 

7.Exploração sexual de crianças 

e adolescentes em situação de 

rua no Sul do Brasil 

 

Scielo Ciência & Saúde Coletiva. 

8. Violência sexual contra 

crianças e adolescentes: uma 

análise da prevalência e fatores 

associados 

 

Scielo RevEscEnferm USP · 

Fonte: Elaborada pela autora (2022) 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA  

 

 No artigo 1. Os autoresMiranda, Oliveira e Maios (2021), pontuam alguns relatos 

de abuso sexual infantil e com adolescente em escolas, onde esses atosdesencadeiam 

transtornos psicológicos que dificultam a fase escolar do indivíduo, trazendo prejuízos na 

aprendizagem. Além disso, abordam sobre a importância da conduta da escola ao enfrentar 

essa problemática, sendo necessário uma intervenção e prevenção neste contexto. 



 

 

7 

 

 O artigo 2. Pelisoli e Piccoloto (2011), pautam sobre a prevenção do abuso sexual 

infantil, com estratégias preventivas comportamentais em escolas, nas famílias e na 

comunidade. Destacam que o abuso sexual em adolescentes e crianças é uma questão de 

saúde pública podendo causar danos em todos o meio social, desencadeando nas 

vítimastraumasnocivos ,impactando no seu desenvolvimento. Ressaltando também os 

impactos na dinâmica de vida que são gerados devido o abuso sexual, não somente com as 

vítimas, mas também com a sua rede de convivência. 

 Já o artigo 3. Cantarelli, Luciele e Santos (2012)apontam que o abuso sexual em 

adolescentes e crianças, é histórico  epermeia a séculos. Os autores evidenciam em sua 

pesquisa que o perfil feminino, estudante de rede pública e de baixa renda tem mais indício a 

violência sexual. Apontam que os casos de abuso sexual a maioria das vezes acontecem em 

locais de fácil acesso para que o abusador tenha controle do encontro com a vítima, no turno 

matutino e o abusador normalmente é uma pessoa da família ou um conhecido davítima. 

Texto 4. Souza e Ilário (2021) apresenta a análise da Lei 13.431/17 que diz respeito a 

proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual intrafamiliar contra a 

revitimização. A lei citada acima vem debater sobre os direitos e a proteção dos menores, 

dessa forma a lei tem como objetivo analisar o passado e a construção histórica dos direitos 

dos adolescentes e crianças no Brasil. 

No texto 5. Sales (2011) Corrobora com os autores supracitados, apresentando a 

temática em contextos diferentes. Segundo o autor o abuso sexual infanto-juvenil é uma 

definição coletiva confusa, considerado um trabalho difícil conceituá-lo pois os conflitos 

contemporâneos podemapresentar a violência sexual como um obstáculo na saúde pública. O 

autor mostra em sua pesquisa o objetivo em identificar o papel de proteção das pessoas 

responsáveis pelos adolescentes e também se possam ter passado por um mesmo trauma em 

sua vida, compreendendo como a vivência familiar pode influenciar na vida do menor. 

A pesquisa do texto 6, de Santos et al (2014) objetiva-se compreender as principais 

considerações sobre o tema: “Violência sexual de crianças e adolescentes vítimas do abuso 

em escolas no Brasil”, apresentado a média de idade dos jovens abusados que é 0-5 e 10-19 

anos, a pesquisa da ênfase nas individualidades e subjetividade das vítimas, e do abusador. 

Retratando questões de saúde tais como programas de tratamento, o artigo apresenta 

similaridade com os demais por apresentar a ocorrência das violências de abuso sexual em 

escolas e quantidades de crianças e adolescentes que são vítimas. 

No texto 7, apresentado por Demenech et al., (2021) uma pesquisa de campo, onde 
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trás questões de observações e dados coletados através de entrevistas com algumas pessoas 

nos municípios de algumas cidades, retratando o número elevado de crianças e adolescentes 

com idades entre 10 e 17 anos, vítimas de abuso sexual e em sofrimento, onde apresentam 

também a dificuldade no ambiente escolar e bom desenvolvimento. Concluindo a elevação do 

aumento de casos de abusos sexual. 

E concluindo com uma pesquisa no texto 8, que teve como objetivo apresentar os 

resultados relacionados a violência sexual de crianças e adolescentes, investigando de maneira 

exploratória os agravos na cognição dos jovens abusados e o nível de complexidades e 

resolutividade dos casos (MIRANDA et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ficou evidenciado no presente estudo, que a produção acadêmica sobre o tema é 

relativamente escassa, quando comparada com outras temáticas da Psicologia, mas apresenta 

densidade suficiente para suscitar importantes reflexões. 

 Através da produção acadêmica examinada,verificou-se que o abuso sexual de 

crianças e adolescentescausa diversos danos na saúde mental, comportamental e no 

desempenho escolar dos mesmos. Observou-se também nesses trabalhos, que crianças 

abusadas tendem a ter baixos rendimentos escolares, dificuldade de aprendizagem, além de 

adquirirem ansiedade, depressão, medo, timidez, etc.  

 Apesar de comum, a temática se mostrou importante para a psicologia, visto que é 

uma problemática que se manifesta cada vez mais na atualidade, poucas são as estratégias das 

políticas públicas para as mediações. Se faz necessário, colocar em prática as medidas 

preventivas para esse acontecimento, com mais campanhas informativas, redes de apoio e 

canais de denúncia. 

 Notou-se, de acordo com os resultados, o local onde mais ocorrem esses abusos 

com adolescentes, são em ambientes escolares e no meio intrafamiliar. É imprescindível, que 

a escola tenha um papel fundamental na proteção dessas crianças, observando-as diariamente 

e inserindo a temática dentro do próprio contexto de aprendizagem, seja com palestras 

educacionais, rodas de conversas, dinâmicas, etc. É importante que as crianças tenham 

orientações sexuais, pois muitas não têm a compreensão de que aquele ato seja inaceitável, 

ocasionando uma culpa e impossibilitando de falarem que se encontram em situação de abuso.  

Destaca-se a importância dos serviços sociais, CRAS, CREAS e Conselhos Tutelares a 
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todo momento, avançarem na qualidade de intervenção com crianças e adolescentes vítimas, 

tendo profissionais qualificados para receberem esses indivíduos, diminuindo os possíveis 

traumas futuros.   

Sugerem-se novos e mais aprofundados estudos de campo, para examinar mais 

delidamente temática tão relevante. 
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