
ABUSOS SEXUAIS E TRANSTORNOS MENTAIS NA INFÂNCIA 

 

AUTORES: Isabelle Peixoto Fernandes Pimenta (PIMENTA, I.P.F.)¹, Raissa 
Aragão Gomes da Cunha (CUNHA, R.A.G.)¹, Luciana Rêgo Cunha Costa 
(COSTA, L.R.C.)¹, Thiago Augusto Dantas Vila Nova (NOVA, T.A.D.V.)¹, Ana 
Flávia de Oliveira Galvão (GALVÃO, A.F.O.)¹, Elza de Araújo Dantas (DANTAS, 
E.A.)¹,Beatriz Nunes Tinôco da Costa (COSTA, B.N.T.)¹, Bruno Barreto Monteiro 
Pacheco (PACHECO, B.B.M.)¹, Adriano Marcos Araújo de Souza (Souza, 
A.M.A.)². 

¹ Acadêmicos de Medicina da UNP, Natal-RN. 

²Médico Psiquiatra e professor de Medicina da UNP, Natal-RN. 

 

INTRODUÇÃO 

O abuso sexual intrafamiliar é o abuso mais frequente e que apresenta 
consequências mais danosas às vítimas. As consequências do abuso sexual são 
múltiplas, sendo que seus efeitos físicos e psicológicos podem ser devastadores 
e perpétuos. 

OBJETIVOS 

Discutir a influência dos abusos sexuais sobre o desenvolvimento de transtornos 
mentais na infância e adolescência. 

RELATO DE CASO 

Paciente, sexo feminino, 13 anos, solteira. Comparece à UBS com quadro de 
inquietação motora, alucinações visuais e auditivas e heteroagressividade. 
Segundo a família, a paciente é tratada por transtorno mental há 5 anos 
(referiram TDAH). A paciente mostrou-se muito hiperativa e apresentou 
alucinações visuais e auditivas no momento do exame, além de referir vontade 
de matar todas as pessoas do mundo, ação essa delegada por um personagem 
de um filme de terror que a mesma o via e conversava com ele. Referiu ainda ter 
sofrido abuso sexual de seu tio aos 6 anos de idade, por várias vezes. A paciente 
descreveu com fidedignidade as cenas que enfrentou. Além do tio, foi abusada 
por um primo e pelo padrasto. Ao exame psíquico encontrava-se hiperativa, 
colaborativa, com prejuízo do autocuidado e com comportamento infantilizado 
para a idade. 

DISCUSSÃO 

Em termos comportamentais, os abusos sexuais na infância podem cursar com: 
desobediência crônica, agressividade, provocação e atitudes antissociais, em 
ambos os sexos após o abuso, mas principalmente em meninos. As meninas 
são mais propensas a comportamentos autoagressivos, como se cortarem, 
queimarem-se com cigarros e ter respostas anoréxicas. Com relação aos 
transtornos psiquiátricos das vítimas do abuso, destacam-se a depressão, 



transtornos de ansiedade, transtornos alimentares – principalmente a bulimia –, 
transtornos dissociativos, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do sono e transtornos de 
personalidade borderline  

PALAVRAS-CHAVE: abuso sexual, infância, adolescência, transtornos 
relacionados ao abuso. 
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