


 AZEVEDO e GUERRA (1988-1989), a violência sexual se

caracteriza por ser “todo ato ou jogo sexual, relação

heterossexual ou homossexual entre um ou mais adultos e uma

criança menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular

sexualmente a criança ou utilizá-la para obter estimulação sexual

sobre a sua pessoa ou de outra pessoa”.

 A situação em que uma criança ou adolescente é usada para

gratificação de um adulto ou mesmo de um adolescente mais

velho, com base em uma relação de poder, incluindo desde a

manipulação da genitália, mama ou ânus, exploração sexual,

voyerismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual com ou sem

penetração, com ou sem violência. (Associação Brasileira

Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência -

ABRAPIA, 1992).
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Características da Violência Sexual –

Infância e Adolescência

Muitas vezes o abuso não deixa marcas físicas,

mas pode marcar a criança para toda a vida;

Na maioria das vezes, ocorre de forma repetida,

dentro de casa, sem violência evidente e sem

sinais físicos;

Existe um ar de segredo entre a vítima e o

abusador, um verdadeiro “muro de silêncio”

intrafamiliar.



Características da Violência Sexual –

Infância e Adolescência

➢ A eclosão desse segredo envolvem às vezes a ruptura de vínculos 

afetivos e a desintegração da família;

➢ São vítimas, tanto meninos como meninas;

➢ Os abusadores, seus próprios pais ou padrastos;

➢ Há criança que entende

como carinho, sendo este a

única forma experimentada 

de afeto;



Características da Violência Sexual -

Adultos

➢ Muitas vezes o abuso deixa marcas físicas;

➢ Na maioria das vezes, ocorre de forma única, fora de casa, com

violência evidente;

➢ Violência de rua.

➢ Algumas mulheres sentem medo de revelar aos seus

companheiros;

➢ São vítimas, mais mulheres do que homens;

➢ Os abusadores desconhecidos;



Comportamentos Observados – Indicadores 

Físicos

➢ Dores, lesões ou inchaço genital ou anal;

➢ Sangramento ou secreções vaginais e penianas;

➢ Baixo controle dos esfíncteres e Enurese Noturna;

➢ Doenças sexualmente transmissíveis (DST’s);

➢ Comportamentos auto-lesivos (mutilações);

➢ Insônia ou Pesadelos;

➢ Infecções urinárias

“Eu me corto para diminuir a dor 
que sinto dentro de mim. Para 

conseguir um pouco de felicidade...” 
(14 anos)



Comportamentos Observados – Indicadores 

Emocionais

➢ Sintomas de ansiedade;

➢ Irritabilidade, Tristeza;

➢ Isolamento Social;

➢ Agitação;

➢ Vergonha;

➢ TEPT;

➢ Depressão;

➢ Idéias persecutórias;

➢ Distúrbios alimentares, de humor, de 

sono;

➢ Dificuldades nas relações afetivas;

➢ Idéias e tentativa de suicídio.

➢ Auto responsabilização;

➢ Baixa autoestima;



Comportamentos Observados – Indicadores 

Comportamentais

➢ Comportamentos sexualizados/erotizados;

➢ Vulnerabilização sexual;

➢ Dificuldades De Aprendizagem- Baixo Rendimento Escolar;

➢ Regressão a estágio de desenvolvimento anterior;

➢ Medo geral ou aversão a uma determinada pessoa;

➢ Agressividade (Auto e Hetero);

➢ Desenhos e brincar mais agressivos;

➢ Retardo do desenvolvimento mental 

➢ e emocional; 

➢ Estágio infantil prolongado ou regredido;



ATENÇÃO

➢ Cuidado de não estabelecer uma correlação direta entre os

comportamentos observados e a presença da Violência Sexual;

➢ Não existe um “perfil sintomático”;

➢ Os efeitos da Violência Sexual tomarão diferentes formas,

entrelaçando-se na história de quem padece.



Acolhimento

O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário

em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo

no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela

resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes.

(POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO/ Ministério da Saúde)



Acolhimento

➢ Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos

cidadãos que procuram os serviços.

➢ Possibilidade do sujeito narrar a sua dor da sua forma e refletir

sobre ela, apontando os aspectos de maiores conflitos e as

possibilidades de enfretamento;

➢ Intervenção profissional dirigida para o fortalecimento do

sujeito.



Atuação junto à família

➢ Intervir considerando o outro enquanto sujeito de direito, de

conhecimento e de desejo.

➢ Perceber os diversos atores da família que sentem a dor da

violência (sentida por mais de um sujeito);

➢ Buscar conhecer a interferência do contexto social e suas

implicações no processo de reorganização familiar.



Acolhimento

A falta de acolhimento e apoio, o sentimento de desproteção, além

do intenso sofrimento vivido, durante o processo de apuração da

denúncia, podem levar a vítima a negar, a partir de determinado

momento, a ocorrência da violência sofrida. Este fenômeno é

conhecido na literatura como “retratação”.

Casos em que, após a revelação ou denúncia, a vítima se sente

ameaçada, desprotegida ela passa a negar a realidade do que

viveu, alterando totalmente seus relatos ou retratando-os.



Escuta – Condução 

(indicações técnicas)

Momento Complexo – sexualidade da criança e adolescente

(questão íntima e constrangedora); não há testemunhas; relata

várias vezes para várias pessoas; crianças pequenas são

sugestionáveis.

O atendimento não pode, sob hipótese alguma, agravar o sofrimento

psíquico das crianças e dos adolescentes e deve respeitar o tempo

e o silêncio destes (art.2º, § § 1° e 2° - Resolução 169/2014 -

CONANDA)

Minimizar esse momento - Humanização.



Escuta – Condução (etapas)

1. Rapport – Acolhimento, apresentações, clima cordial, estabelecer

uma relação de segurança, “quebrar o gelo”, linguagem;

2. Relato – livre e espontâneo acerca do fato através de perguntas

abertas, evitando o uso de questões fechadas ou diretivas;

Orientações e regras do momento; Empatia e escuta ativa;

SILÊNCIO (evidência de sofrimento e de dificuldade em falar

sobre o assunto – Conselho Federal de Psicologia, 2010).

3. Finalização;



Revitimização

A revitimização ou vitimização secundária se refere ao processo de

ampliação do sofrimento vivido pela vítima, em decorrência de

procedimentos conduzidos de modo inadequado, principalmente

por instituições oficiais, como, por exemplo, a Polícia, o Ministério

Público e o Poder Judiciário durante o atendimento do caso. A

despeito da situação, a vitimização secundária pode se mostrar mais

prejudicial que a própria ocorrência da violência

(Luz e Roseno, s/ data. Cezar, 2007; Bitencourt, 2009).



Revitimização

A revelação é feita a alguém de sua confiança. Depois, a vítima é

ouvida por outros familiares, Professores, Conselheiros Tutelares,

Delegados, Médicos, Psicólogos, Promotores de Justiça e Juízes.

Entre a revelação da violência e a finalização da situação perante o

Poder Judiciário podem decorrer alguns anos. Manter a declaração

repetidamente e participar como principal testemunha em processo

que pode implicar na condenação de um familiar, tende a gerar na

vítima intenso sofrimento e confusão.



CEDECA

➢ Organização Não Governamental – fundado em 1991.

➢ Missão: proteger, defender e garantir os direitos fundamentais de

crianças e adolescentes.

➢ Público-Alvo: Especializado no atendimento às crianças e

adolescentes em situação de violência sexual e os familiares que

tiveram seus filhos assassinados.

➢ Ações: Acompanhamento psicossocial e jurídico gratuitos à crianças

e adolescentes e suas famílias.

➢ Que chegam com demanda espontânea e/ou através de

encaminhamentos da Rede;

➢ Sede: Pelourinho – Rua Gregório de Matos.



Locais para Encaminhamentos em 

Salvador

➢ CEDECA (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente).

➢ Hospital da Mulher

➢ Viver

➢ CAPS (Centro Atenção Psicossocial).

➢ NEPS (Núcleo Especializado Psicossocial).

➢ DERCCA (Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra

Criança e Adolescente).

➢ CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social).

➢ CREAS (Centro Especializado de Assistência Social).

➢ Conselho Tutelar

➢ Ministério Público

➢ DISQUE 100



Reflexão

“Não trabalhamos com a 

violência sexual, mas com 

os sujeitos que tiveram a 

experiência de violência 

sexual”.





Atenção Humanizada

A violência sexual, em razão da própria situação e das chantagens e

ameaças, que humilham e intimidam quem a sofreu, pode comumente

vir acompanhada de sentimentos de culpa, vergonha e medo, sendo

necessário tempo, cuidado e respeito no atendimento e na escuta

ofertada nos serviços de saúde e em toda a rede. Isso significa garantir

atendimento e atenção humanizada e uma escuta qualificada a todos(as)

aqueles(as) que acessaremesses Serviços.

(Instrutivo MS, 2015).



Direitos àSaúde

➢ O atendimento da pessoa em situação de violência nos serviços de saúde

dispensa a apresentação do Boletim de Ocorrência (BO). Entretanto, cabe às

instituições de saúde, conforme a Lei nº 12.845/2013, Art. 3o, III, estimular

o registro da ocorrência e os demais trâmites legais para encaminhamento

aos órgãos de medicina legal, no sentido de diminuir a impunidade dos(as)

autores(as) de agressão;

(Instrutivo MS, 2015).



Direitos àSaúde

➢ Quando do atendimento de crianças e adolescentes é obrigatória a

comunicação ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais

(Lei nº 8.069/1990 –Estatuto da Criançae doAdolescente);

➢ As consequências do estupro para as vítimas são severas e devastadoras: a

violência sexual tem sérios efeitos nas esferas física e mental, no curto e

longo prazos.

(Instrutivo MS, 2015).



Fluxo deatendimento

Em toda rede de saúde deve ser estabelecido fluxos, cabendo às

instituições assegurar cada etapa do atendimento: acolhimento,

registro da história, exames clínicos e ginecológicos, coleta de

vestígios, contracepção de emergência, profilaxia para HIV, IST e

Hepatite B, comunicação obrigatória à autoridade de saúde em 24h

por meio de notificação da violência, exames complementares,

acompanhamento social e psicológico, e seguimento ambulatorial.

(Instrutivo MS, 2015).



Acolhimento

➢ OAcolhimento é elemento importante para uma atenção humanizada,

garantindo credibilidade e consideração à situação de violência,

buscando-se formas de compreender suasdemandas e expectativas;

➢ Deve ser realizado em local adequado, que garanta a privacidade e o

respeito. É imprescindível que o relato da violência vivenciada pela

criança e/ou adolescente seja realizado livremente, sem inquirições,

resguardando o sigilo das informações (AZAMBUJA;FERREIRA,2011).



Atuação do ServiçoSocial

➢ Aatuação do Serviço Social no enfrentamento da violência sexual começa

a partir do atendimento que é realizado com as crianças e/ou

adolescentes e seus familiares, inserida numa equipe multidisciplinar. O

profissional é fomentado a desempenhar sua atuação de forma

humanizada e propositiva, a fim de minimizar as consequências e agravos

da violência sexual;

➢ O Assistente Social pauta seu trabalho através da acolhida, dos

atendimentos individuais e grupais, visitas domiciliares, visitas

institucionais, acompanhamento social e atendimento psicossocial

sistemático, dando suporte e apoio àpessoa vitimada e seus familiares.



Objetivos

Os objetivos da atuação do assistente social inserido em um espaço

institucional, mais especificamente no ambiente hospitalar, no atendimento

a crianças, adolescentes e suas famílias, corresponde ao enfrentamento das

múltiplas expressões da questão social, e isto se dá na ampliação dos

direitos sociais, por meio de orientações, e compreender que estas

múltiplas expressões, neste espaço, estão para além da situação de

violência sexual.



Pontos importantes doatendimento

➢ Respeitar a fala da vítima, auxiliando a expressar seus sentimentos,

buscando aautoconfiança;

➢ Estabelecer comunicação efetiva, estando atento à comunicação não-

verbal (gestos, expressões faciais);

➢ Utilizar linguagem simples, aproximativa, inteligível e apropriada ao

universo da pessoaem situação de violência sexual;

➢ Identificar e avaliar as necessidades e riscos dos agravos à saúde em cada

caso, resolvendo-os, conforme a capacidade técnica do serviço, ou

encaminhar apessoavitimada para serviços específicos;

➢ Garantir a privacidade no atendimento e a confidencialidade das

informações;

➢ Realizar os procedimentos técnicos de forma humanizada, informando

todas asintervenções necessárias.



Intervenção articulada com equipemultidisciplinar

➢ A atuação do assistente social exige intervenção articulada, buscando

uma ação integrada entre os profissionais da equipe multidisciplinar;

➢ Na interdisciplinariedade, as disciplinas comunicam-se umas

com as outras, confrontando e discutindo suas perspectivas. A

formalização de um espaço institucional para discussão dos casos que

privilegie a participação e a contribuição de todos institui a mudança de

perspectiva do particular aocoletivo;

(Quaglia, Marques, Pedebos,2011)



Intervenção articulada comRede

➢ A violência sexual, em especial contra crianças e adolescentes, envolve

inúmeros fatores que não são atingidos em uma única intervenção ou

instituição;

➢ Exige-se atuação interinstitucional, através do atendimento articulado em

rede, intervindo a partir do paradigma de proteção integral à família,

assegurado no sistema de garantias de direito SGD (Quaglia, Marques,

Pedebos,2011,p.282);

➢ SGD: Conselhos Tutelares, Delegacias especializadas, Hospitais, CREAS,

CRAS, CAPS, CRAM, Ministério Público (Promotorias de Justiça da Infância

e Juventude), Defensoria Pública, Centros de Defesa, Conselhos de

Direitos, entre outros.





Instância de Atuação do Serviço AME

➢ Serviço de Saúde Estadual de Atenção Integral às Mulheres em Situação

de Violência Sexual, vinculado a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,

através do Hospital da Mulher Maria LuziaCostadosSantos.

OBJETIVO:

➢ Prestar atendimento integral de saúde às mulheres com idade igual ou

acima de 12 anos, em situação de violência sexual.

➢ Funciona 24 horas todos osdias.
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