
O que é a violência sexual?
É a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar 
ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e 
adolescentes.

A violência sexual pode ocorrer de duas formas: pelo 
abuso sexual ou pela exploração sexual.

O abuso sexual
É a utilização da sexualidade de uma criança ou 
adolescente para a prática de qualquer ato de 
natureza sexual.

O abuso sexual é geralmente praticado por uma 
pessoa com quem a criança ou adolescente possui 
uma relação de confiança, e que participa do seu 
convívio. Essa violência pode se manifestar dentro do 
ambiente doméstico (intrafamiliar) ou fora dele 
(extrafamiliar).

A exploração sexual
É a utilização de crianças e adolescentes para fins 
sexuais mediada por lucro, objetos de valor ou outros 
elementos de troca.

A exploração sexual ocorre de quatro formas: 
No contexto da prostituição, na pornografia, nas redes 
de tráfico e no turismo com motivação sexual.
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Conselho Tutelar - 3382-3235
Disque 100
Polícia Militar - 190
Casos de pornografia na internet denuncie 
em www.disque100.gov.br

INFORMAÇÕES E AJUDA

O que você tem a ver com isso?
Todas as formas de violência, especialmente a sexual, afetam o crescimento 
saudável das nossas crianças e adolescentes. 

Consequências e sinais 
Ferimentos, hematomas ou 
arranhões no corpo.

Lesões ou machucados nas 
partes íntimas (vagina, pênis 
ou ânus).

Enurese (escape da urina) e/ou 
encoprese (escape das fezes).

DST's (doenças sexualmente 
transmissíveis).

Consequências psicológicas e comportamentais:
Agressividade.

Desinteresse por brincadeiras, 
sentimento de culpa, baixa 
autoestima).

Dificuldades de adaptação.

Comportamento tenso 
(preocupado, assustado, ansioso).

Medo do escuro ou de lugares 
fechados.

Vergonha excessiva.

Mudanças de comportamento e 
de vocabulário.

Queixas psicossomáticas 
(problemas emocionais que afetam 
o corpo).

Autoagressão (por exemplo: cortes 
pelo corpo, suicídio).

Desenhar órgãos genitais com 
detalhes além da sua idade.

Brincadeiras sexuais com amigos, 
animais e brinquedos.

Dificuldade para dormir e 
dificuldades escolares.

Isolamento social;
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