
Você conhece o Momento Telessaúde Bahia, 

conectado com a Atenção Básica?  

Enquanto aguarda o início da webpalestra corre lá na página 

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/ e confira!

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/


Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes



1
• Pela necessidade de trabalhar os direitos de crianças e adolescentes como uma dimensão 

estratégica de  desenvolvimento  de  uma  agenda  dos direitos humanos 

2
• Para contribuir com a desconstrução de uma cultura permanente e sistêmica de violação de 

direitos de crianças e adolescentes

3
• Para diminuir as estatísticas no Brasil: dados demonstram que as crianças e adolescentes 

estão mais vulneráveis às violências. Em 2017, das 142.665 denúncias 84.049, referiam-se  
a cças/add. Isso corresponde a 58,91 % do número total de denúncias ( Disque 100)

4
• As situações de negligência, violência psicológica, física e sexual são as violações mais 

comuns e também as mais graves (Disque 100, 2016)

5
• 42% das vítimas são crianças  entre 04 e 11 anos ( Disque 100, 2016)

Dez motivos para pautar esta discussão…



6

• Dos encaminhamentos realizados, apenas 12,82% foram respondidos em 2016 - repasse das informações
para órgãos responsáveis pela apuração/atendimento (Defensoria Pública, Polícia Federal, Conselhos
Tutelares, Centros de Referência da Assistência Social/CREAS), dentre outros*

7
• Porque as violências contra crianças e adolescentes causam danos ou marcas irreparáveis do ponto de vista 

do seu desenvolvimento biopsicossocial

8
• Para qualificar o trabalho dos profissionais que atuam no atendimento

9
• Pela necessidade de se pensar o lugar da escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência nos diversos 

serviços de atendimento

10
• Para fortalecer o trabalho da Rede de Proteção e qualificar sua atuação no âmbito do Projeto Proteção nas 

Fronteiras, no sentido de que todas as violações sexuais sejam notificadas e encaminhadas

Dez motivos para pautar esta discussão…

(*) Fonte: Disque 100



Notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037
(31,5%) contra crianças e 83.068 (45,0%) contra
adolescentes, concentrando 76,5% dos casos ( MS – 2011-
2017)

Estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP) e publicado no Atlas da Violência 2018, apontam que
50,9% dos casos registrados de estupro, uma das
modalidades da Violência Sexual, em 2016, foram cometidos
contra menores de 13 anos de idade (crianças e
adolescentes), 32,1%, contra vítimas adultas, incluindo as
mulheres e em 17%, contra adolescentes, num universo de
49.497 registros, que chegaram à Segurança Pública contra
22.918 casos atendidos no mesmo período, pelos serviços do
Sistema Único de Saúde/SUS (menos que o dobro)



Crianças e Adolescentes em Situação de Violência

▪ Violência contra crianças e adolescentes = fenômeno complexo e de difícil enfrentamento

▪ As intervenções necessárias, exigem mudanças de ordem cultural, política e econômica e
incluem a participação de toda a sociedade

▪ Coloca os profissionais diante situações complexas, pois além do risco de morte, quase sempre
deixa sequelas psíquicas graves e, frequentemente, sequelas físicas algumas delas incapacitantes

▪ Afetam todos os membros de um núcleo familiar de forma e intensidade diferentes, com
potencial de também afetar gerações futuras dessa mesma família.

Adaptado de: Maria Luiza Moura (Malú) /Psicóloga – Depto. PSI – CEPSI – PUC Goiás /Coordenação Fórum Goiano pelo fim da 
violência sexual infanto-juvenil. 



Violência

... é um fenômeno antigo, produto de relações sociais construídas de forma 
desigual e geralmente materializadas contra pessoas que se encontram em 

alguma desvantagem física, emocional, econômica e social.
Leal (1999)
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A Violência como Expressão da Violação de Direitos



Violências contra Crianças e Adolescentes

ABUSO SEXUAL

Doméstica

Física SEXUAL Institucional
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Psicológica

Extrafamiliar

Pornografia

TRÁFICO DE 
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Trabalho Infantil

Sexting
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*Lei 13.431, Abril17
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Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes

LEI 13.431, 04 de abril de 2017

Arts. 1º e 2º. Cria um sistema de proteção integral às crianças e aos adolescentes VÍTIMAS ou TESTEMUNHAS de
violência, e organiza o SGD da criança e do adolescente como mecanismo de prevenir e coibir a violência. Integra
as políticas de atendimento na área da justiça, segurança pública, saúde, assistência social e educação

** Criação de Centros Integrados de Atendimento e Salas para Depoimento Especial ( ESCUTA)

Art 4º. Define tipos de violência contra crianças e adolescentes:

• Violência Física

• Violen̂cia Psicológica: discriminação, depreciação, desrespeito, bullying, alienação parental e outras condutas,
que possam comprometer o desenvolvimento psíquico ou emocional

• Violência Institucional: instituição pública ou conveniada que gerar revitimização (§1o) – crianças e
adolescentes serão ouvidos por meio da escuta especializada e depoimento especial (§2o) – cuidados na
revelação pelos órgãos da assistência social, saúde, educação, segurança pública e justiça.

• Violência Sexual: Abuso Sexual, Exploração Sexual Comercial e o Tráfico de Pessoas



Violência Sexual

Qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a
praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato
libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio
eletrônico ou não.

Lei 13.431, abril17



Abuso Sexual / Exploração Sexual

Abuso Sexual Exploração Sexual

Toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente
para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato
libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio
eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de
terceiro

Uso da criança ou do adolescente em atividade sexual
em troca de remuneração ou qualquer outra forma de
compensação, de forma independente ou sob
patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de
modo presencial ou por meio eletrônico.

Lei 13.431, abril17

Filme: Mistérios da Carne Filme: Anjos do Sol



Características da Exploração Sexual

• Relação de mercado

• O autor sexual (cliente)

• O aliciador (explorador sexual)

• A criança/adolescente (a vítima)

Geralmente, há o apoio de redes de
exploração sexual.



Exploração Sexual 

Pornografia

Qualquer representação, por qualquer
meio(revistas, vídeos, sites, blogs) de uma
criança envolvida em atividades sexuais
explícitas reais ou simuladas, ou qualquer
representação dos órgãos sexuais de uma
criança para fins primordialmente sexuais.

Sexting:  
Mensagens/torpedos/imagens 
(nudes) ou ainda vídeos de conteúdo 
sexual enviados por  
smartphones/tablets/pc

Sextosión/sextortion:

Chantagem mediante posse de imagem
ou vídeos de conteúdo sexual.



Fonte: Safernet  
Brasil 



Grooming:Aliciamento ou assédio
pela internet para fins sexuais



Tráfico de Pessoas

Recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento da criança ou do
adolescente, dentro do território nacional ou para o
estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante
ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto,
fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento
de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação
de pagamento, entre os casos previstos na legislação
(Lei 13.431, abril17).

Nova Legislação sobre Tráfico de Pessoas – Lei nº 13.344/2016

Filme Tráfico Humano



Riscos / Danos /Prejuízos 

De maneira geral o sofrimento de
violência pode trazer danos a
saúde/saúde mental das pessoas: ➔

medos – stress pós traumático –
depressão – reincidência das violências -
dificuldades para se relacionar –
desconfiança/isolamento/
submissão

▪ Falta de confiança nos adultos
▪ Problemas de Aprendizagem
▪ Em alguns casos a não percepção da condição de vítima -

compromete a sua capacidade de autoproteção, condição que
dificulta as possibilidades de reflexão e rompimento do ciclo da
violência

▪ Falhas na formação de identidade (estigmatização)
▪ Disfunção sexual/Aversão ao sexo/Comportamento de risco
▪ Abuso/dependência de álcool e outras drogas
▪ Depressão, ansiedade, prostituição
▪ Lesões físicas (gerais, hímen, ânus)
▪ Automutilação
▪ Ideação suicida, entre outros.

Violência Sexual  gera marcas 
no desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes

Fonte: Williams (2002) /Azevedo e Guerra (1989)



Abordagem as vítimas

▪ Delicadeza na abordagem e
tratamento das vítimas

▪ => Despir-se ou pelo menos buscar
uma reflexão sobre suas crenças,
sentimentos, valores, conceitos e
preconceitos

▪ O cuidado de não revitimizar –
Inquirição Especial

▪ “Vítimas do Silêncio”
▪ Entendendo e envolvendo as Famílias
▪ Crença na palavra delas

▪ Avaliação dos Riscos
▪ Imagens/Fotos/Depoimentos – “vítima se

reconhece no contexto de violência” Malu
Moura(especialista)



O Processo de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de 
Violência Sexual na Saúde



Também é competência dos serviços de saúde a
notificação compulsória de casos suspeitos ou
confirmados de violência contra esse público.

“A notificação é uma ferramenta que tem por
objetivo produzir evidências epidemiológicas,
subsidiando o planejamento, o monitoramento, a
avaliação e a execução de políticas públicas
integradas e intersetoriais".

…”É um instrumento importante para gerar ações
do cuidado, intervenções oportunas, como
também de proteção de crianças e adolescentes

baseadas em evidências”

Parâmetros de Escuta, pág 23



Os procedimentos de atendimento adotados pela saúde devem estar orientados por orientações, protolocos e normas
técnicas do Ministério da Saúde.
Art. 10. A atenção à saúde das crianças e dos adolescentes em situação de violência será realizada por equipe

multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS, nos diversos níveis de atenção, englobado o acolhimento, o
atendimento, o tratamento especializado, a notificação e o seguimento da rede.
Parágrafo único. Nos casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, medidas profiláticas contra infecções
sexualmente transmissíveis, anticoncepção de emergência, orientações, quando houver necessidade, além da coleta, da
identificação, da descrição e da guarda de vestígios. ( Decreto no.9603/18 – Regulamenta a Lei 13431/17)



Ação em Rede 

▪ Incompletude Institucional

▪ Articulação com diversas instituições e serviços = Intersetorialidade

▪ Trabalho em equipe/multidisciplinar (preparo técnico)

▪ Elaboração de PPP do serviço/ Planejamento de atividades /cronograma

▪ Elaborar Plano de Atendimento Individual/peculiaridades de cada sujeito atendido

▪ Avaliação de Desligamento

▪ Perspectiva da Referência e Contrarreferência – Protocolos

▪ Estabelecimento de Fluxos para dentro /para fora (organização de procedimentos)



FLUXO DA PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUA 



Conselho Tutelar

Escuta Especializada/Rede de 
Proteção

Depoimento Especial

Serviços 
Socioassistenciais 

/CREAS/CRAS

Escola Saúde

Projetos 
Sociais

Trabalho
/Renda

Lazer/Esporte

Fluxo DE*: Dra. Denise Casanova Villela/MP-RS



E como bem diz Ruth Rocha ...

"… criança também tem 
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...

Embora eu não seja rei,
Decreto, neste país,
Que toda, toda criança/adolescente
Tem direito a ser feliz!!!"



E é por eles que 
estamos aqui...



Nos acompanhe no 
site e nas redes 

sociais!

\TelessaúdeBA

\CanalTelessaúdeBA

http://telessaude.ba.gov.br/
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