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RESUMO    

    

O presente trabalho teve como objetivo especifico apresentar como possivelmente ocorre o 
abuso sexual infantil e seus aspectos mais comuns. E também é identificar os principais efeitos 
psicopatológicos em vítimas de abuso sexual, estes resultados foram possíveis através de 
análise de artigos, e obras literárias acerca do assunto. O tema abuso sexual infantil apesar de 
as pessoas saberem que ocorrem, em muitos casos preferem não enxergar que o ato esteja 
ocorrendo. Por isso, ao decorrer do texto é discutido as formas que se pode reconhecer que 
esteja ocorrendo o abuso, e, que a vítima tenha todo o suporte necessário, inclusive a 
importância do psicólogo em remissão dos traumas. Para tanto, o método usado para realizar 
a pesquisa foi através de livros e artigos dentro da psicologia, sendo assim, podendo chegar 
ao resultado esperado.    

    

    

Palavras-Chave: abuso sexual infantil, traumas psicológicos, atuação do psicólogo    

    

    

    

    

    

     



 

  

ABSTRACT  

    

The present study had as its specific objective to present as possible the occurrence of child 

sexual abuse and its most common aspects. And it is also to identify the main 

psychopathological effects in victims of sexual abuse, these results were possible through 

analysis of articles, and literary works on the subject. The topic of child sexual abuse, although 

people know it happens, in many cases prefer not to see that the act is occurring. Therefore, 

during the course of the text is discussed the forms that can be recognized that abuse is 

occurring, and that the victim has all the necessary support, including the importance of the 

psychologist in remission of trauma. The method used to carry out the research was through a 

review of works and articles within psychology, thus being able to reach the expected result.    

    

Keywords: child sexual abuse, psychological trauma, psychologist performance  
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1 INTRODUÇÃO    

    

A temática do abuso sexual vivencia uma visibilidade exacerbada nas últimas décadas, 

principalmente em decorrência de influências das pautas feministas nas políticas públicas. Este 

fenômeno se dá principalmente pela difusão de campanhas de prevenção deste tipo de violência. 

Há um trabalho em tais campanhas de priorizar, de focar, no abuso sexual infantil, por este tipo 

de violência ser de maior dificuldade, no que diz respeito as denúncias. Por este motivo nos 

deteremos, ao longo deste texto a essa modalidade de abuso    

Partimos, portanto, da conceituação de abuso sexual infantil, considerando enquanto o 

contato entre a criança vítima e seu abusador podendo este ser tanto um adolescente quanto um 

adulto, sendo familiar ou não. O abusador utiliza meios para atrair a criança e assim, concretizar 

o ato abusivo.  Há um grande índice de violência sexual infantil, porém, ainda é um assunto 

pouco esclarecido entre pais e filhos (FERRARI, 2002).    

A violência é vista geralmente como relação de força expressa, considerando que a 

mesma seja uma ação onde há a perda de autonomia, privando a vítima de manifestar suas 

vontades, considerando que o abusador tanto da criança quando do adolescente utiliza-se da 

violência como forma de relações de dominação (FERRARI, 2002).    

Segundo Sanderson (2005), quando o abusador consegue quebrar a resistência da 

criança e por fim cometer o abuso sexual, pode-se dizer que o abusador vai interpretar o 

comportamento da vítima como se “ela tivesse intenção” ou “ela me instigou a fazer isto”, com 

isso pode-se afirmar que a vítima transfigure sua realidade podendo naturalizar ou normalizar 

o comportamento abusivo sofrido.    

Considera-se que o abuso pode obter-se pelo convencimento do abusador de que ele 

não irá fazer mal a vítima, ou que seja algo justificável, o abusador segundo o autor, culpa a 

criança por ser sedutora, ou que a vítima quem incentivou o abuso, um dos fatores que podem 

desinibir essa ação é o uso de álcool e outras drogas (SANDERSON, 2005).    

Sabe-se que a criança abusada sexualmente, pode vir apresentar sintomas 

psicológicos e também físicos, que pode prejudicar durante infância, contudo a importância 

do acompanhamento psicológico para amenizar o trauma psíquico, pois quando ocorre o 

trauma a vítima se sente culpada (PFEIFFER; SALVAGNI 2005).    

    
O abuso deixa potenciais traumas psíquicos na criança, inclusive no momento infanto-
juvenil, o abuso é o tipo de mau trato mais frequente no Brasil, e o menor apresenta 

questões físicas e psicológicas que precisam ser tratadas por um profissional que esteja 
preparado e que possua o conhecimento adequado para o caso apresentado. 
FLORENTINO (2015).    
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Diante disso, a criança necessita ser ouvida por um profissional que saiba acolher seu 

sofrimento sem pré-julgamentos, porém o essencial é que também um psicólogo faça esse 

acolhimento, que poderá contribuir de forma a amenizar o sofrimento do indivíduo (RAMIREZ; 

FRONNER, 2008).     

 Baseado nessas informações supracitadas o presente estudo parte da seguinte pergunta  

de pesquisa “quais os efeitos psicológicos causados nas crianças abusadas sexualmente que 

influenciaram na sua formação psíquica? ” Objetivando, portanto, identificar quais os possíveis 

efeitos psicológicos causados nas crianças abusadas sexualmente que influenciam em sua 

formação psíquica.    

 A necessidade de abordar esta temática, considerando sua relevância social, e para a 

psicologia, é de contribuir para o agrupamento de informações e/ou pesquisas que possam 

facilitar a divulgação/circulação da informação, afim de que pessoas que tenham sofrido ou que 

conheçam pessoas que possam ter vivenciado situações de abuso a identificar este, 

principalmente no que diz respeito as crianças que estejam vivenciando este tipo de situação. E 

assim facilitar a busca pelos serviços específicos para o atendimento (tais como delegacias, 

serviços públicos de saúde) bem como a assistência psicológica.      

Diante disso, para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, ao qual buscou-se em bases de dados (Scielo, Pepsic e repositórios) artigos, 

dissertações e teses publicados nos últimos dez anos e que versassem sobre a referida temática.    

Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso está subdividido em 4 capítulos, o 

segundo capitulo fala sobre o abuso sexual, e as possíveis formas que possa vir acontecer, e 

também irá discorrer sobre como conhecer as principais características que a vítima apresenta.     

No terceiro capitulo foi abordado os possíveis efeitos que o abuso sexual infantil pode-

se desencadear, porém é importante lembrar, que não há um conjunto de características exato 

que caracterize uma vítima de abuso sexual, pois cada indivíduo reage de forma diferente, pode 

apresentar caraterísticas logo que sofre o abuso, ou só vir apresentar características anos depois 

do ocorrido.    

No quarto e último capitulo foi abordado as principais formas de atuação do psicólogo 

ao estar inserido no contexto do abuso sexual infantil, ou seja, a princípio é importante que o 

profissional que atenda esta demanda, tendo conhecimentos técnicos científicos e também um 

amplo conhecimento sobre os fenômenos psicológicos.    
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2 ABUSO SEXUAL INFANTIL    

    

O abuso sexual infantil pode ocasionar vários danos a criança que sofre. E pode haver 

um agravo em seu psicológico, podendo tornar-se patológico. Conforme Rangé (2011) o abuso 

sexual infantil ocorre quando existe o contato físico com a criança e/ou adolescente com 

indivíduos de idade superior ao da criança, com o intuito de se satisfazer sexualmente.     

Enquanto que para Ferrari (2002) o abuso sexual infantil ocorre o contato entre a 

criança e o adolescente, o abusador pode ser alguém da família da vítima   ou não, segundo o 

autor o abusador vai utilizar meios para atrair a criança e estabelecer o vínculo com ele, por 

exemplo, lhe fazendo um agrado, um elogio dando algo que o interessa. O autor relata também 

que a violência sexual infantil é algo muito comum nos tempos atuais, porém, sendo ainda um 

assunto pouco esclarecido entre pais e filhos    

 O abuso pode gerar consequências na infância, sendo elas consequências a curto prazo 

que está incluso problemas físicos, problemas no desenvolvimento cognitivo, na linguagem e 

no rendimento escolar. Em decorrência do abuso pode surgir também as consequências a longo 

prazo, sendo sequelas físicas, conduta criminal mais tarde, e pais abusadores (FERRARI, 2002)    

 É de suma importância que os pais tenham comunicação com seus filhos no âmbito 
familiar, esta comunicação pode ocorrer de forma direta ou indireta, pois a criança 

pode responder de forma não verbal sobre o abuso sofrido, as vezes a criança pode se 
expressar inconscientemente e é importante que os genitores ou cuidadores da criança 
estejam atentos ao meio em que a criança está inserida, e também observar a relação 
da criança com familiares, ou próximos á família (FERRARI, 2002).     

É de estrema importância que todos os responsáveis pela criança, tente manter uma 

comunicação ativa com a vítima, pois há momentos, em que a criança possa sim dizer que 

sofreu abusos, porém de forma discreta, por isso a importância de estarmos a tento aos discursos 

das crianças.    

     

2.1 ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR    

    

O abuso sexual, também conhecido por violência sexual na infância, segundo 

Pfeiffer e Sagnani (2005) a vítima é usada por um adulto ou alguém conhecido, o abusador 

usa meios para se satisfazer sexualmente. O abusador em maioria dos casos faz caricias na 

vítima, obriga a vítima a manipular sua genitália, uso de pornografias, ocorrendo até o ato 

com penetração ou não. É importante sempre estar atento, ao meio em que a criança está 
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inserida e como a criança se comportar em casa, pois sempre, de alguma forma a criança 

abusada irá apresentar sinais, talvez não tão aparente.    

Pfeiffer e Sagnani (2005) levantam também a questão de que, a criança que foi 

abusada, caso não tenha os devidos cuidados psicológicos, a vítima futuramente possa vir se 

tornar também um abusador, isso se dá de forma, em que a vítima possa não ter resolvido o 

fator traumático, e como possível forma de defesa, repete uma situação que presenciou 

anteriormente.  

 É importante que a vítima tenha o acompanhamento psicológico, para que o psicólogo 

auxilie na remissão do trauma decorrente do abuso. No primeiro contato com a vítima o 

psicólogo vai realizar o colhimento do sofrimento da vítima, sem pressiona-la, é importante que 

o psicólogo ressalte a vítima que toda informação obtida será mantida em sigilo. Também é 

importante que o psicólogo faça esse colhimento com outras pessoas que convivem com a 

vítima (PFEIFER; SAGNANI,2005).  

O psicólogo pode atuar também promovendo a violência sexual, levando palestras a 

escolas com a temática educação sexual. Pois muitas crianças sofrem o abuso, porém não tem 

o conhecimento que estão sendo violentadas (PIMENTA,2009)  

Foi realizado por Araújo (2006) um estudo, no qual cita dois tipos de violência, a 

intrafamiliar, aquela praticada por um familiar ou pessoas que vivem sob o mesmo teto, levando 

em conta que a maioria das denúncias é sobre um familiar muito próximo à vítima. O outro tipo 

é a violência doméstica, que não resulta apenas do abuso de um familiar ou alguém muito 

próximo, mas engloba todos que vivem no mesmo espaço no qual a vítima está inserida, mesmo 

que tenham ou não um laço afetivo.     

Todavia, ao ponderar sobre esses dois tipos de violência, o abuso sexual intrafamiliar 

é o que mais ocorre, acometendo principalmente mulheres e crianças, em sua maioria do sexo 

feminino. Todavia, este tipo de abuso também ocorre com meninos, porém existe um 

ocultamento deste tipo de informação pelos veículos de informação/comunicação (ARAUJO, 

2006).    

Após analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 2017) é possível notar o 

quão importante é estar atento as possíveis formas de abuso, e procurar um meio legal para 

realizar a denúncia, mesmo se a criança se sentir coagida com todo o acontecimento traumático, 

é importante também que após a realização da denúncia, seja solicitado o acompanhamento 

psicológico para trabalhar com a criança que foi violentada, ou apenas molestada. (ECA, 2017).    

A violência intrafamiliar, pode ocorrer com o consentimento de algum familiar, e 

muitas vezes a pessoa violentada sexualmente é coagida com ameaças psicológicas, o abuso 

sexual intrafamiliar é apenas uma das diversas formas de abuso. A violência sexual intrafamiliar 
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é acometida por algum familiar muito próximo a criança, muitas vezes podendo ser até mesmo 

os próprios genitores (BALBINOT, 2009).    

 Nesses casos de Abuso ou Violência sexual, é notável que muitas vezes a pessoa que tem 

o consentimento do abuso em relação a criança, pode também acabar sofrendo ameaças, é 

preciso que não se tenha medo de procurar ajuda profissional e denunciar as violências 

cometidas pelo indivíduo, é importante ficar atento ao meio no qual a criança está inserida, pois 

o abuso sexual pode ocorrer no âmbito familiar, e até mesmo em escolas, entre outros locais em 

que a criança possa estar inserida.    

 Holler (2006) discorre em sua pesquisa que o Brasil é o pais qual ocorre maior índice de 

abuso sexual, geralmente em meninas com faixa etária de nove anos de idade, neste estudo 

também é comentado sobre a visão FIO CRUZ(2018), que o abuso sexual infantil em ponto de 

vista epidemiológico, pode ser considerado uma questão de saúde. Um estudado realizado por 

Paolucci et al. (2011), foi comprovado que após o abuso sexual infantil, é deixado traumas 

psicológicos na criança, e também deixa marcas em seus familiares. A questão traumática será 

discorrida mais à frente do presente trabalho. Pois são traumas que a criança, de forma 

inconsciente leva por toda sua vida. O abuso sofrido na infância pode ter um enorme impacto 

na vida adulta da criança.    

 Segundo Holler (2006). Quando finalmente a criança abusada consegue fazer a denúncia 

contra o abusador, em maioria dos casos volta atrás alegando a denúncia, por medo do que por 

vir a acontecer a o mesmo, ou com pessoas ao seu redor. É possível após analisar este discurso 

sobre a denúncias de abuso, o quanto a criança que foi abusada sofre psiquicamente, pois recebe 

muitas ameaças graves, que muitas vezes pode não ser realizadas pelo abusador, porém é a 

melhor forma que encontra para poder continuar a abusar a vítima, ou seja através das ameaças, 

o abusador consegue o que quer.    

    

2.2 CARACTERISTICAS DO ABUSADOR    

    

Segundo Barros et al. (2009), o abusador pode estar inserido em vários meios, e não 

há distinção entre classe econômica e social, o autor cita que muitas vezes pode ocorrer o abuso 

com uma criança que tenha boas condições, é possível que o abusador, ou molestador premedita 

o abuso, dias, horas ou até meses antes, muitos dos criminosos mesmo tendo a percepção que 

estão agindo de forma criminosa, tentam o pensamento de que esse comportamento seja algo 

‘aceitável’ pela sociedade.  E ainda, no momento em que está prestes a cometer o abuso ou a 

iniciar a molestar, quer convencer a criança de que ela é a culpada por isso estar acontecendo. 

Para Barros et al. (2009) o abusador vai usar o discurso no qual a criança pode acabar, cedendo 
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ao criminoso, ou também em maioria dos casos sendo forçada a satisfazer as vontades e pedidos 

do abusador.    

De acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE, em 2011, para avaliar qual a faixa 

etária que ocorre o abuso sexual infantil, mostra-se que a violência sexual ocorre da faixa etária 

entre 05 a 10 anos, este é um período no qual a criança vive em um mundo de ilusão, e 

facilmente pode ser tentada pela pessoa que quer praticar a violência. Geralmente este indivíduo 

dominado como ‘abusador’ pode estar convivendo afetivamente com a criança, ou ser alguém 

muito próximos.     

Segundo Florentino (2015), a idade do abusador vária de 12 a 70 anos, conforme o que 

o autor relata, o abusador apresentar ter 10 anos ou mais que a vítima, e geralmente são pessoas 

próximas a criança, este detalhe permite supor que o criminoso possa se beneficiar da relação 

estabelecida com a criança ou família, fazendo proveito das ligações de confiança estabelecidas 

como meio para esconder o abuso.    

Por fim é importante sempre estar atento a toda instante, inclusive quando a criança 

estiver próximo de um adulto que apresente algumas das características citadas inclusive 

quando a criança estive sendo a todo instante sendo agradada por algum adulto.    
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3 ABUSO INFANTIL: EFEITOS PSICOLÓGICOS     

    

O abuso sexual não possui critérios diagnósticos, pois não tem um conjunto de 

sintomas predefinidos. De acordo com Petersen et al. (2011), as vítimas apresentam reações 

mínimas, outras apresentam um efeito significante, como por exemplo alterações cognitivas, 

emocionais e comportamentais. A vítima do abuso pode vir apresentar, depressão, efeito 

póstraumático e ansiedade.    

    

3.1 EFEITO PÓS-TRAUMÁTICO    

    

 O transtorno de estresse pós-traumático, é a patologia mais comum e recorrente do 

abuso sexual infantil, pode ser definido como um distúrbio de ansiedade caracterizado por um 

conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, o estresse pós-traumático é a mais 

comum, resultante do abuso. A prevalência do mesmo entres crianças que sofreram o abuso é 

de 20% a 70% (PETERSEN, et.al 2011)     

 Pode ocorrer na maioria dos casos de indivíduos com o Transtorno de estresse 

póstraumático (TEPT), sentir de forma real ou flash Black, da experiência que considerou 

traumática, pode também acontecer de o indivíduo reviver o momento traumático, em seus 

sonhos, como por exemplo: em forma de pesadelo. A pessoa que revive este sintoma pode-se 

considerar desconfortáveis e também invasivos, pois acredita-se que a pessoa não consiga 

controlar o sentimento de medo, e não podem adivinhar quando e como isso pode ocorrer.    

(BARLOW, 2009, p. 5).    

Uma enorme variedade de sintomas é concomitante ao transtorno de estresse 

póstraumático em crianças, dificultando ainda mais o diagnóstico: prejuízo na modulação do 

afeto; comportamento autodestrutivo e impulsivo; sintomas dissociativos; queixas somáticas; 

sensações de inutilidade, vergonha, desespero ou desamparo; sensação de dano permanente; 

perda de crenças anteriormente mantidas; hostilidade; retraimento social; sensação de constante 

ameaça; prejuízo no relacionamento com os outros; ou mudança nas características anteriores 

da personalidade do indivíduo ( ASSIS et.al, 2007)  

  

 



18    

    

 

3.2 DEPRESSÃO INFANTIL    

    

A depressão infantil é considerada pela OMS transtorno mental comum, e caracteriza-

se por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de culpa e 

baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Também há a sensação de cansaço 

e falta de concentração. As crianças deprimidas não conseguem rir, brincar ou brigar, por isso 

são consideradas enfermas, além disso, são tímidas e evitam estar com outras pessoas. 

(PETERSEN; COLS 2011).     

De acordo com FRAGA (2017, p. 6) A depressão infantil estar sendo constituída dentro 

de um desafio constante para os profissionais de diversas áreas, que trabalham com crianças. A 

investigação de ciências para intervenções com aprimores resultados está se sendo cada vez 

mais necessária.   

   

3.3 ANSIEDADE    

  

A ansiedade é uma patologia que pode ser decorrente do abuso sexual infantil, e a 

vítima levar essa ansiedade por um longo período de tempo, caso não seja tratada.    

A ansiedade conceitua-se por ser um estado psíquico de apreensão ou medo incitado 

pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. O quadro de ansiedade vem 

acompanhado por sintomas de tensão, em que o foco de perigo antecipado pode ser interno ou 

externo. É um estado mental muito próximo do medo, mas, enquanto o medo é provocado por 

algum estímulo externo, a ansiedade costuma ter origens subjetivas (BROTTO, 2018).     

Dreyer e Kohn (2017) ressalvam que tanto a ansiedade como a depressão podem ter 

base neurológica ou possível origem em vínculos inseguros de apego, contato com pai ou mãe 

ansiosos ou deprimidos, ou ainda outras experiências que cometam a criança se notar sem 

comandar em relação ao que acontece em seu redor.    

A ansiedade na vítima de abuso sexual, pode resultar em medos, ou seja, 

posteriormente ao abuso, a vítima ao se encontrar com outro indivíduo que tenha as mesmas 

caraterísticas que o abusador, a mesma vai se esquivar, e seus pensamento vai reviver os 

momentos de abuso, deixando-a ansiosa (CARNEIRO; CABRAL,2010).  
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4 CONTRIBUIÇÃO DO PSICOLOGO EM CRIANÇAS QUE SOFRERAM ABUSO    

    

    

A Psicologia como profissão surgiu como o fruto de uma vida política, econômica e 

social da modernidade, bem como as noções de individualidade e singularidade instituíram a 

necessidade de uma ciência que desse conta disso (SANTOS, 2009).   

 Livre da área de atuação, a forma de intervenção do psicólogo, quase sempre, envolve 

sentimentos e emoções, já que seu objeto de trabalho, muitas vezes, ocorre a contratransferência 

com o indivíduo, esse profissional entra em contato com as singularidades de cada um e com a 

complexidade do ser humano, já que se partilha um horizonte de igualdade como espécie e, ao 

mesmo tempo, somos singulares, únicos em cada individualidade (PENSO; OLIVEIRA, p.212).    

É importante que o profissional Psicólogo ao trabalhar com vítimas de abuso sexual 

infantil, tenha o cuidado, pois estará prestes a mexer em uma ferida, que para o indivíduo que 

foi vítima de abuso sexual é uma dor extrema. Após a criança ter sido encaminhada ao âmbito 

jurídico, é importante que ocorra o processo terapêutico que se insere o trabalho do psicólogo, 

para que auxilie a vítima a ressignificar, e ajudar a criança a voltar a seu desenvolvimento 

emocional Medeiros (2013).    

A atuação do psicólogo se torna de extrema importância  para auxiliar as crianças 

vítima do abuso a enfrentarem de modo positivo as sequelas advindas da violência, 

considerando  que a infância é um período onde o ser humano desenvolve-se psicologicamente, 

envolvendo graduais mudanças no comportamento e constituição da sua personalidade, quanto 

mais cedo houver a descoberta de algum tipo de abuso, maior a probabilidade de se realizar um 

tratamento adequado e resolver ou amenizar os danos causados, para que futuramente não 

surjam problemas mentais ou físicos que sejam mais graves, ou até mesmo irreparáveis 

(ALBERTO et.al, 2008).  

É importante ressaltar que o psicólogo ressaltar que o psicólogo vai acolher a vítima 

em um ambiente que lhe forneça segurança, e atendida por um profissional capacitado para 

entender suas questões. Dessa forma o psicólogo precisa propiciar uma escuta atenta à vítima e 

seus familiares (FERREIRA; NANTES, 2017).  
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4.1 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA    

    

A avaliação psicológica (AP) é o processo técnico científico, constituído por um 

conjunto de informações possuindo caráter explicativo de fenômenos psicológico, a avaliação, 

é um processo que envolve planejamento cuidadoso, e com foco abrangente. O objetivo da AP 

é apreender atributos globais, ou até mesmo especificas de personalidades do indivíduo e toda 

sua dinâmica de funcionamento. Geralmente a avaliação psicológica visa compreender os 

aspectos saudáveis e psicopatológicos. Considera-se de extrema importância que o profissional, 

leve em conta a complexidade e particularidade envolvida e cada caso (BORSA; LINS, p.257).    

Ainda de acordo com Borsa e Lins (2017) “o comportamento da criança na AP irá 

depender da dinâmica da situação abusiva, idade e condições atuais, e também levando em 

conta o tipo de abuso, e o possível grau de parentesco com o abusador”. É importante também 

que o profissional esteja atento se a vítima   esteja sofrendo os efeitos da abordagens e 

procedimentos decorrentes das situações processuais que possa ter passado, antes de ser 

encaminhado a avaliação psicológica.    

“O psicólogo firma a responsabilidade profissional quanto ao direcionamento do 

trabalho visando promover a saúde e qualidade de vida, cooperando para eliminação das 

negligencias, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão de quaisquer formas” 

(GOMES; FARIA, p7, 2017). Sendo que o psicólogo deve manter o sigilo, há não ser que 

recorra a um profissional jurídico, de acordo com a gravidade do caso atendido.    

Os instrumentos realizados na avaliação psicológica é, primeiramente realizar o 

primeiro contato com a criança, ou seja, é no primeiro contato que se estabelece o vínculo 

terapêutico, criando um espaço seguro e confortável, para que a vítima consiga elaborar seus 

conflitos psíquicos. Após estabelecer o vínculo com a vítima, o psicólogo pode utilizar-se de 

testes para avaliar melhor a vítima (HABIGZANG; KOLLER,2017).  

Por meio da avaliação psicológica, é possível avaliar diferentes áreas que compõem o 

psiquismo do indivíduo, sendo: cognição, emoção e comportamento. Destacando que, embora 

a avaliação psicológica também analise a relação do indivíduo com seu meio, ela sempre o faz 

enfocando as condições psicológicas do sujeito. De modo geral, a avaliação psicológica não é 

um processo fechado e, portanto, a escolha das técnicas a serem utilizadas deve ser feita de 

acordo com as especificidades de cada caso, bem como com o objetivo e a demanda que a 

avaliação visa atender. Frente a estas múltiplas possibilidades, a formação do psicólogo lhe 

confere condições para escolher entre as técnicas mais apropriadas para cada situação 

(HABIGZANG; KOLLER, 2017),  
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4.2 A TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL    

    

A terapia cognitiva comportamental apresenta grande resultado, ao ser utilizada em 

crianças vítimas de abuso, pois é altamente benéfica pela incorporação no plano de tratamento 

de estratégias, os alvos são específicos (PETERSEN; WAIRNER, 2011).    

BECK (2013, p.26) define a terapia cognitiva comportamental como, “tratamento estar 

baseado em uma formulação cognitiva, as crenças e estratégias comportamentais que 

caracterizam um transtorno específico, transtorno este, que será trabalhado através do manejo e 

conhecimento do profissional através da terapia cognitiva comportamental.    

Através das técnicas aplicadas em crianças vítimas de abuso, através de um estudo 

realizado em um grupo de vítimas, foi possível notar a qualidade da terapia cognitiva realizadas 

em crianças vítimas de abuso sexual, sendo assim, considerada uma das terapias mais eficazes 

em crianças com Transtorno de Estresse Pós-traumático (FAVA; PACHECO, 2012).    

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2015) É de extrema importância 

que o profissional pense no atendimento a crianças e adolescentes em situação de exploração 

sexual, considerando o quão fundamental é fazer o levantamento da história de vida, a partir da 

fala da pessoa atendida, para avaliar o grau de vulnerabilidade e risco a que a criança ou o 

adolescente está sujeita (o).     

  As principais características da terapia cognitiva comportamental é estabelecer metas 

com o sujeito, ter uma meta e focalizar no problema trazido pelo indivíduo, enfatiza o presente, 

ou seja, a terapia cognitiva comportamental vai trabalhar a dor que o indivíduo esta vivenciando 

no momento (BECK,2013).  

A terapia cognitiva comportamental, no tratamento com vítimas de abuso sexual, é de 

grande eficácia a grupo terapia, com as vítimas, pois visa a redução dos sintomas de ansiedade, 

depressão e o transtorno de estresse pós-traumático, a grupoterpia é importante para que ocorra 

a amenização dos sintomas nas vítimas, e para isso o psicólogo vai fazer uso de suas técnicas, 

e também através de dinâmicas direcionada para o tema (HABIGZANG; KOLLER, 2017).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

    

 O objetivo geral deste estudo foi identifica os possíveis efeitos psicológicos causados 

nas crianças abusadas sexualmente, e foi possível chegar a um bom resultado, que ao decorrer 

do trabalho é possível ter o conhecimento, e compreender a importância do trabalho do 

psicólogo com vítimas de abuso, e também seus familiares, que podem sofrer junto com a 

vítima, considerando que ainda há muitos campos a ser pesquisado acerca do abuso infantil, 

pois o mesmo deixa marcas psicológicas na vida adulta, e também na vida dos familiares da 

vítima.  

 O objetivo geral da pesquisa procurou identificar as principais caraterísticas de um 

possível abusador, as definições do abuso sexual infantil e extrafamiliar.     

Foi possível através de pesquisas bibliográficas, e leituras de obras literárias, chegar 

ao resultado da problemática que foi as consequências psicológicas causas em vítimas de abuso 

sexual, tendo como resultado a mostra de algumas possíveis patologias que possam vir a ocorrer 

com a vítima.     

 E a través dos conhecimentos adquiridos através do estudo acerca do tema, foi possível 

compreender e perceber o quanto o abuso ocorre nos tempos atuais, e que cada dia mais é 

necessário que ocorra alguma intervenção nos meios no qual a criança vive, importante que 

ocorra um trabalho de promoção e prevenção, palestras sobre sexualidade, para que as crianças 

tenham o conhecimento, e que percebam caso esteja sendo vitima de abuso.  
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