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Resumo Todas as formas de violência contra a criança produzem consequências nefastas 

ao desenvolvimento infantil. Existe uma forte influência do trauma no progresso da arquitetura cerebral, da 

estruturação permanente da personalidade e dos padrões de relacionamento posteriores. Geralmente, os pedófilos 

iniciam suas atividades durante a adolescência, e a preferência pelo sexo masculino é duas vezes maior do que 

pelo  feminino; sabe-se que as relações sexuais entre adultos e crianças ocorrem desde a antiguidade. Existem 

várias teorias para explicar a pedofilia: para alguns, a testosterona predispõe aos desvios de comportamento 

sexual; outros a explicam como resultado de fatores psicossociais. O diagnóstico é estabelecido preenchendo-se 

os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR). O tratamento de escolha é 

a psicoterapia de longa duração, e o tratamento medicamentoso se baseia em três classes de drogas: hormônios 

femininos, agonistas do LHRH ou antiandrogênios. A castração cirúrgica é oferecida em casos especiais. A prisão 

remove os pedófilos da sociedade, mas não os modifica. Além dos dispositivos constitucionais que preveem, 

de forma ampla e integral, a proteção da criança e do adolescente, o Código Penal e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente estabelecem um sistema de normas imperativas destinadas à repressão de abusos envolvendo 

a temática em comento. Frente a essas novas revelações, faz-se mister ao profissional da saúde receber noções 

médico-legais sobre a violência e suas aberrações.

Abstract All forms of violence against children produce disastrous consequences to 

the infantile development. There is a strong influence of the trauma in the progress of the cerebral architecture, 

the permanent structure of the personality and the standard of posterior relationships. Pedophiles usually begin 

their activities during adolescence, and the preference for males is  twice  as high as for females. It is known that 

sexual relations between adults and children have occurred since ancient times. There is a handful of theories to 

explain pedophilia: for some, testosterone predisposes the individual to sexually deviant behaviors; for others, it 

is the result of psychosocial factors. The diagnosis is established by comparison with the criteria of the Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR), and the treatment of choice is long-term psychotherapy; 

drug therapy is based on three classes of drugs: female hormones, LHRH agonists or anti-androgens. Surgical 

castration is resorted in special cases only. Imprisonment removes pedophiles from society, but does not change 

or cure them. Along with the constitutional provisions that offer, in a broad and integral manner, the protection 

of children and adolescents, the Criminal Code and the Statute of the Child and Adolescent establish a system of 

mandatory regulations for the prosecution of those abusive individuals concerning the matter herein discussed. 

Due to these new revelations, it is important that health personnel receive medical legal notions about the 

violence and its aberrations.
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Introdução

Há 30 anos, o ingresso de uma criança em um hospital- em 

decorrência de maus tratos- era considerado um caso raro e dramático, 

sendo que a criança era vista como vítima inconfundível de uma 

ação criminal; na atualidade, conhecimentos científicos alertam 

para os graves prejuízos ocasionados pela violência sexual.

Estudos apontam a influência do trauma na configuração do 

aparato neuroendócrino, da arquitetura cerebral, da estruturação 

permanente da personalidade e dos padrões de relacionamento 

posteriores. Deve-se avaliar o dano psíquico causado à criança- por 

meio da perícia psiquiátrica, a ser realizada por especialistas na 

área de infância, em substituição à oitiva da criança como meio 

de obter a prova da materialidade. Raramente é possível apurar os 

danos físicos- sem que, com isso, o crime não tenha acontecido. 

As marcas mais importantes situam-se na esfera psíquica das 

pequenas vítimas, cujas sequelas podem se estender por toda a 

vida, ao passo que- os danos físicos- tendem a ser superados. 

Frente a essas novas revelações, torna-se importante ao 

profissional da saúde receber noções médico-legais sobre a 

violência e suas aberrações.

Todas as formas de violência contra a criança produzem 

consequências nefastas ao desenvolvimento infantil. A violência, 

o abuso e a exploração sexual, no entanto, apresentam particu-

laridades que acarretam maiores dificuldades para a prevenção, 

identificação e diagnóstico, assim como para o atendimento, 

encaminhamentos e tratamentos que passam a necessitar- tanto 

a vítima como o agressor e o grupo familiar.

O abuso sexual de crianças não é um fenômeno do século 

21. O que é novo desde o início dos anos 1960 é o fato de esse 

fenômeno ter sido formalmente identificado, e de suas formas 

patológicas mais complexas terem sido objeto de estudo. Por 

volta dos anos 1970, por exemplo, a pornografia infantil nos 

Estados Unidos aumentou em virtude do número crescente de 

pessoas que praticavam a pedofilia1(D).

A pedofilia é definida como desordem psicossexual na qual a 

fantasia ou a própria atividade sexual com crianças pré-púberes é 

o meio exclusivo ou preferido para a excitação sexual e o alcance 

da satisfação plena na esfera sexual2(D). 

A pedofilia, para o profissional de saúde é uma desordem mental; 

para o sistema judiciário norte-americano, é um crime3(B).

No Brasil, não há previsão legal expressa para o que se 

convencionou chamar de pedofilia. Frequentemente, fala-se em 

“crime” de pedofilia, porém, é uma impropriedade na termino-

logia utilizada, uma vez que, tecnicamente, a pedofilia não se 

confunde com os preceitos penais que tutelam a idoneidade e a 

liberdade sexual da criança.

A pedofilia é a causa mais comum de parafilia. Segundo 

Sadock 4(D),  até os 18 anos de idade, 10 a 20% de todas as 

crianças já foram molestadas). Os estudos mostram que o início 

das atividades pedófilas ocorre, com maior frequência, na ado-

lescência e sua incidência é maior entre os homens. O índice de 

recidiva é duas vezes maior em pedófilos com preferência pelo 

sexo masculino do que pelo feminino e o fator preditivo para 

essa recaída é a pornografia. A literatura cita casos de recidiva 

15 anos após o primeiro episódio de pedofilia5(B). Nos Estados 

Unidos, cerca de 50% dos homens pedófilos são casados6(D). 

Não há um pedófilo típico; podem ser profissionais que atuam 

na área da educação, saúde infantil ou pessoas envolvidas com 

crianças por meio de grau de parentesco7(D).

Pouco se conhece sobre a incidência dessa desordem em grupos 

raciais e étnicos diferentes. O que se sabe é que os pedófilos se 

organizaram a ponto de produzir farto material informativo e, por 

meio da internet, seguem divulgando com vigor que o relaciona-

mento sexual de homens com crianças e adolescentes é uma opção 

sexual e um direito. Criaram redes nas quais informações sobre 

como e onde podem ser encontradas crianças e adolescentes com 

fins de satisfazer suas necessidades sexuais são veiculadas.

História cultural da pedofilia

Os comportamentos sexuais dos pedófilos variam e podem ou 

não envolver o uso da força física: alguns se limitam à exposição 

do corpo, à masturbação ou a despir calmamente a criança sem 

o contato genital; outros podem obrigar a criança a participar 

do intercurso oral e/ou genital.

Apesar da escassez de informações na literatura, sabe-se que 

as relações sexuais entre adultos e crianças sempre existiram. 

Desde a antiguidade- e, particularmente, nos estudos sobre os 

costumes da Grécia antiga, é notória a ênfase na relação sexual 

entre um homem adulto e um menino como um fator de suma 

importância na educação do jovem8(D).

A legislação penal do século 19, desenvolvida com base nos 

princípios morais, passou a ser mais agressiva para os abusadores 

sexuais. No entanto, não havia repreensão no código penal para 

a violência contra crianças8(D).

O conceito de abuso sexual de crianças foi revisto na França 

e na Inglaterra em 1850. Dois médicos franceses, Adolphe 

Toulmouche e Ambrose Tardieu, foram os primeiros a realizar 

estudos forenses sobre crianças vítimas de abuso sexual8(D).

O “pânico moral” sobre o abuso sexual infantil no final do 

século 19 foi seguido por diversos “pânicos da mídia” durante 

o século 20. Com o advento da sexologia, da medicina forense, 

da eugenia e do movimento feminista, a psicopatia sexual que 
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dominava entre os anos de 1930 e 1970 foi gradualmente sendo 

interpretada pela psicanálise como uma revolução sexual9(C).

Entre os anos de 1970 e 1990, divulgações sobre pornografia 

infantil, assim como grupos de pedófilos internautas e  abusadores 

sexuais infantis- nos Estados Unidos e na Europa, resultaram em 

uma nova onda de “pânico moral”, acarretando punições duras 

aos abusadores sexuais e pedófilos10(D).

No início do século 21, pedofilia e abuso sexual infantil não 

são mais considerados problemas pessoais de quem foi agredido 

e/ou de quem agrediu, como era no passado. Eles constituem um 

fenômeno psicossocial grave, tendo sido responsáveis por uma 

demanda crescente de atendimento em serviços públicos11(D).

Para Freedman9(B) e Feldman12(B), as fortes reações ao abuso 

sexual infantil podem ser um reflexo da insegurança dos adultos 

quando confrontados com uma sociedade moderna exigente, 

em constante processo de mudança e com relações interpessoais 

superficiais, muitas vezes, descartáveis. 

Causas e sinais comportamentais

Existe uma variedade de teorias para explicar as causas da 

pedofilia. Alguns estudiosos atribuem a pedofilia a outras pa-

rafilias por intermédio da biologia.  Sustentam a hipótese de 

que a testosterona predispõe o homem a desenvolver desvios de 

comportamento na esfera sexual. Quanto aos aspectos genéticos, 

segundo Wilson7(D), nenhum pesquisador descobriu ou mapeou 

um gene para a pedofilia.

Para muitos autores, a pedofilia é o resultado de fatores 

psicossociais, e não biológicos. Alguns afirmam que essa 

desordem é consequência de abuso sexual sofrido no passado; 

outros levantam a hipótese de ser decorrente das interações 

interpessoais com os pais durante os primeiros anos da infân-

cia; há ainda quem atribua a um desenvolvimento emocional 

imaturo e anormal. Alguns referenciam a desordem como uma 

necessidade patológica de dominar a outra pessoa em todos 

os campos, preponderando o sexual. Por essa razão, o alvo do 

“ataque” é a criança, menor, mais frágil e inocente6(D). Além 

do abuso sexual, outras formas de abuso precoce, como os es-

pancamentos e as humilhações verbais, podem ser sexualizadas, 

resultando no desenvolvimento de uma criança erotizada4(D). 

Por meio de estudos retrospectivos e prospectivos, tem-se ve-

rificado que a maioria das vítimas de abuso sexual infantil do 

sexo masculino não se tornou pedófila, mas suas experiências e 

padrões de comportamento estão associados a um maior risco de 

se tornarem abusadoras sexuais no futuro, além de apresentarem 

maior desajuste emocional, transtornos obsessivos- compulsivos 

e distúrbios de personalidade14(B).

Uma das características importantes do pedófilo é a atração 

que ele desenvolve para envolver a criança. Apresentam-se vo-

luntariamente para os trabalhos em times, tropas de escoteiros, 

organizações cívicas ou religiosas. Em alguns casos, os pedófilos 

em potencial, que se sentem atraídos por crianças em suas famílias, 

podem voluntariar-se para cuidarem delas como se fossem babás. 

Isso é facilitado por causa das habilidades desenvolvidas, adquirindo, 

consequentemente, a confiança dos meninos e meninas6,15(D,C).

Muitos pedófilos utilizam racionalizações ou desculpas para 

não assumir a responsabilidade pelos atos praticados. Podem 

culpar as crianças por terem sido muito atraentes ou sexualmente 

provocativas, ou ainda argumentar que estão ensinando sobre os 

fatos da vida. Esses mecanismos de defesa geralmente são encon-

trados em pornografia com temas pedófilos16(D). A frequência 

com que se utiliza a pornografia para atrair a vítima tem sido 

bem maior para abusadores mais agressivos quando comparados 

aos menos agressivos. No entanto, o conteúdo da pornografia 

constitui um fator de risco para todos os grupos17(D).

Diagnóstico

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) da Associação Psiquiátrica 

Americana- (APA), código 302.2, os três seguintes critérios 

devem ser preenchidos para se estabelecer um diagnóstico cor-

reto de pedofilia: 18(D)

1. experiências pessoais recorrentes, fantasias sexuais e desvios 

de comportamento envolvendo atividade sexual com uma 

criança pré-púbere (geralmente com idade igual ou inferior 

a 13 anos) por um período mínimo de seis meses;

2. fantasias e comportamentos sexuais que causam dificuldade 

ou incapacidade de exercer as funções diárias em áreas sociais, 

profissionais, dentre outras;

3. o pedófilo- ter, pelo menos, 16 anos, ou ser 5 anos mais velho 

que a vítima.

Ao se firmar o diagnóstico de pedofilia, é necessário que 

o profissional da saúde mental determine se o paciente se 

sente atraído por meninos, meninas ou ambos e se ocorreu 

incesto. É importante também especificar se a atração ocorre 

apenas por crianças4(D).

Segundo Lunsky et al19(A), parece haver um maior número 

de pedófilos com deficiência intelectual e perda do desenvolvi-

mento sociosexual. Em geral, abusadores sexuais com quociente 

de inteligência (QI) inferior apresentam um comportamento 

sexual inapropriado (por exemplo, masturbação pública e to-

ques inadequados a outrem). Os abusadores sexuais apresentam 

atitudes mais liberais e perdem, com freqüência, o referencial 
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do pudor quando comparados à população geral, não abusadora. 

Questiona-se se uma melhor educação sexual pode interferir na 

mudança de atitudes dos abusadores sexuais.

Um grupo canadense evidenciou que o diabetes melito é duas 

vezes mais prevalente na população pedófila e violenta quando 

comparado à população geral. O diabetes é mais comum entre os 

abusadores violentos e os que maltratam crianças. Os diabéticos mais 

idosos tendem a apresentar distúrbios cognitivos, enquanto os mais 

jovens apresentam sintomas maníacos e psicóticos. Os diabéticos 

jovens são mais propensos a utilizar força e armas de fogo com as 

vítimas. Deve-se, portanto, realizar avaliação endocrinológica quando 

se abordam pedófilos e agressores sexuais e violentos20(A).

Uma das principais dificuldades diagnósticas advém do fato de 

que raramente pessoas com tendências à pedofilia procuram ajuda 

de médicos por vontade própria. Na maioria dos casos, o aconse-

lhamento e o tratamento são resultados de ordem judicial.

Outro fator que dificulta o diagnóstico é a alta taxa de comor-

bidades com outras parafilias e com doenças como depressão, dis-

túrbios de ansiedade e de personalidade e abuso de drogas20(A).

Tratamento

Nas etapas iniciais da terapia de modificação comporta-

mental, os pedófilos eram vistos como pessoas inapropriadas 

com desvios e distúrbios. Os estímulos aversivos, como choque 

elétrico, eram indicados a pessoas em tratamento para pedofilia. 

Essaabordagem não foi bem sucedida3(A).

Desde 2002, a forma mais frequente de terapêutica para essa 

desordem é a psicoterapia de longa duração. Entretanto, não se 

observa alta taxa de sucesso para a mudança de comportamento 

dos pedófilos13(A). Outra forma de tratamento é a medicamentosa. 

Existem três classes de drogas comumente utilizadas2,3 (D),(A).  

1. hormônios femininos, em especial o acetato de medroxi-

progesterona; 

2. agonistas do LHRH (hormônio liberador de hormônio lu-

teinizante), como a triptorelina, o acetato de goserelina e a 

acetato de leuprolide; 

3. antiandrogênios, que bloqueiam a captação e o metabolismo da 

testosterona e reduzem os níveis sanguíneos desse hormônio. 

Têm sido muito eficazes na redução da taxa de recidiva.

A castração cirúrgica é oferecida em algumas circunstân-

cias como tratamento para pedófilos que costumam serem 

ofensores repetitivamente.

Mais frequentemente, os pedófilos têm sido presos. A prisão 

os remove da sociedade por um período, mas não modifica as 

tendências à pedofilia6(D). Pelo seu caráter compulsivo e obsessivo, 

tendem a continuar sua atuação quando libertados, após cumprir 

penas, devendo, assim, continuarem sendo monitorados.

Concepção jurídica

Por sua importância, os direitos das crianças e dos adoles-

centes foram alvo de preocupação e atenção pelo constituinte 

originário que consagrou, na Constituição Federal Brasileira de 

1988, em seu art. 227, o dever não só do Estado, mas também 

da família e de toda a sociedade de garantir meios de proteção 

integral e desenvolvimento salutar àqueles que se encontram 

em situação peculiar de desenvolvimento21(D).

Dispõe o referido dispositivo constitucional:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado asse-

gurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente.

Além dos dispositivos constitucionais que preveem, de 

forma ampla e integral, a proteção da criança e do adolescente, 

a legislação infraconstitucional, a exemplo do Código Penal e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem um sis-

tema de normas imperativas destinadas à repressão de abusos 

envolvendo a temática em comento.

Considerando a legislação infraconstitucional vigente, os atos 

praticados por pedófilos são comumente enquadrados juridicamente 

como crime de estupro. O referido tipo penal sofreu significativas 

alterações com a edição da Lei nº 12.015/2009, que ampliou o sujeito 

passivo do tipo, abrangendo, a partir de então, homens e mulheres, 

bem como absorveu o crime de atentado violento ao pudor22(D).

O art. 213 do Código Penal Brasileiro, que tipifica o crime 

de estupro, estabelece que:

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a 

vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

(...)

O art. 217-A, por sua vez, prevê o estupro de vulnerável 

nos seguintes termos:
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Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

(...)

É evidente que a intenção do legislador, com a nova redação 

do art. 213 e a previsão do art. 217-A, foi punir com mais vigor 

os que cometem crimes contra a liberdade sexual, principalmente 

quando há o envolvimento de menores de idade.

Pela sistemática pretérita, o crime de estupro só ocorria no 

caso de consumação da relação sexual, e a vítima era sempre 

mulher. Atualmente, a lei é bem mais severa, haja vista que 

qualquer ato libidinoso praticado contra a vítima se insere na 

reprimenda penal ora em comento.

Com efeito, os atos praticados por um pedófilo, qualquer 

que seja a manifestação de cunho sexual envolvendo crianças 

pré-púberes, seja por meio de sedução, seja por meio da efetiva 

conjunção carnal, serão juridicamente enquadrados no tipo que 

prevê o crime de estupro de vulnerável.

O crime de estupro de vulnerável, que substituiu o antigo estupro 

mediante violência presumida, ocorre qualquer que seja o meio de 

execução, e ainda que haja o consentimento da vítima. Assim, um 

pedófilo, independentemente da utilização de violência, grave ameaça 

ou até mesmo da concordância da vítima em fazer ou deixar que 

se faça qualquer ato de natureza sexual, será punido nos termos do 

artigo supracitado, uma vez que a lei presume que pessoas menores 

de 14 anos não têm discernimento para a prática de atos sexuais.

Outra mudança recente no ordenamento jurídico nacional, 

que busca reprimir ainda mais a atuação de pedófilos, foi o 

acréscimo do estupro de vulnerável no rol de crimes hediondos, 

previstos pela Lei nº 8.072/9023(D), na forma típica simples ou 

qualificada pelo resultado In verbis:

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos 

tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal, consumados ou tentados24(D):

[...]

VI - estupro de vulnerável;

[...]

Além do Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelecido pela Lei nº 8.069/9025(D), enfatiza diversas medidas 

protecionistas destinadas a proteger crianças e adolescentes de 

qualquer tipo de violência, negligência ou exploração25(D).

Com base no referido instituto, considera-se que o pedófilo 

poderá ser incurso nos tipos previstos, em seus arts. 240 ao 241-E, 

pela prática de condutas como: o simples armazenamento de 

fotos com pornografia infantil; o assédio por quaisquer meios de 

comunicação, até mesmo bate-papo virtual; bem como monta-

gens fotográficas com pré-púberes, conforme se depreende dos 

dispositivos abaixo relacionados:

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar 

ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 

pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, dis-

tribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive 

por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, 

vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito 

ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

(...)

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer 

meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que con-

tenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 

criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

(...)

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescen-

te em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de 

adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo 

ou qualquer outra forma de representação visual: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

(...)

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por 

qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com 

ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

(...)

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a ex-

pressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende 

qualquer situação que envolva criança ou adolescente em 

atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição 

dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins 

primordialmente sexuais. 

Cada vez mais, o Legislativo e o Judiciário têm inovado a 

fim de reprimir de forma severa e efetiva a prática da violência 

sexual contra crianças e adolescentes. 
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Atualmente, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei 

proposto pelo senador Gerson Camata (PMDB-ES), de nº 552/07, 

com o escopo de acrescentar o art. 216-B ao Código Penal Bra-

sileiro, cominando pena de castração química ao autor dos crimes 

tipificados nos artigos 213, 214, 218 e 224, todos do citado 

código, quando o agente do crime for considerado pedófilo.

Prognóstico

O prognóstico dos pedófilos não é favorável, tendo uma alta taxa de 

recidiva e dificuldade no diagnóstico e na adesão ao tratamento.

Prevenção

Uma das principais premissas da prevenção é a educação. 

As crianças devem ser orientadas para evitar circunstâncias que 

as tornem vulneráveis aos pedófilos. Adultos que trabalham 

com essa faixa etária devem promover um ambiente seguro e 

tranquilo para o desenvolvimento da criança.

A abordagem e o tratamento dos pedófilos devem considerar 

não somente os distúrbios sexuais, mas também o sistema endó-

crino, o aspecto afetivo e o uso de drogas ilícitas20(A).

Conclusão

Para os profissionais da saúde, em especial os ginecologistas, 

que geralmente são os mais próximos às famílias, é de suma 

importância que procurem sempre conhecer um pouco mais 

sobre abuso sexual, e principalmente sobre  pedofilia, para que, 

assim, tenham condições de orientar e, se necessário, denunciar 

os casos diagnosticados.

Em virtude da dimensão da problemática analisada, a pedo-

filia é alvo de preocupação constante não só da sociedade como 

também do Estado, que busca, de forma incessante, reprimir 

os autores de tais práticas, bem como defender os direitos e 

as garantias fundamentais pertencentes às crianças vítimas de 

tais abusos.

Para que as instituições possam se adequar às normas 

constitucionais que elegeram a criança como prioridade 

absoluta, é necessário investir em novos recursos, como a 

constituição de equipes interdisciplinares nas instituições 

de saúde, proteção e justiça e a capacitação dos profissio-

nais, bem como dos estudantes, em especial nos cursos de 

Direito, Enfermagem, Serviço Social, Educação, Psicologia 

e Medicina. 
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