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INTRODUÇÃO
Os desfechos de uma vivência de abuso precoce podem en-

globar alterações no desenvolvimento psicológico e alterações 
biológicas, tanto funcionais como anatômicas.1 O abuso na 
infância pode se associar a vários transtornos e sintomas poste-
riores, entre os quais depressão, ansiedade, esquizofrenia, uso e 
abuso de drogas, suicídio, sensação de desesperança, compor-
tamentos delinquentes e promiscuidade.2 Nesse sentido, a di-
mensão do problema do abuso torna-se mais ampla, já que não 
se restringe apenas ao risco de doenças sexualmente transmissí-
veis ou à gravidez inoportuna, mas inclui repercussões sobre a 
saúde mental a longo prazo.3

Uma tendência atual, alinhada com pesquisas neurobiológi-
cas, identifica a vivência de violência sexual com alterações do 
funcionamento psíquico e modificações estruturais no cérebro.4 
Mudanças neuroquímicas ocorridas a partir do trauma são ca-
racterísticas das alterações de natureza funcional, enquanto as 
de natureza estrutural são demonstradas pelos exames de neu-
roimagem. Ou seja, a literatura atual reflete a preocupação dos 
pesquisadores face às alterações de ordem física provocadas pela 
exposição a algum tipo de violência sexual ao longo do desen-
volvimento. 

TRANSTORNOS DA PREFERÊNCIA SEXUAL OU 
PARAFILIAS 

Os transtornos da preferência sexual, também conhecidos 
como parafilias, correspondem a fantasias, anseios sexuais ou 
comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitan-
tes, que envolvem: 1) objetos não humanos ou cadáveres; 2) 
sofrimento ou humilhação próprios ou do parceiro; 3) crianças 
ou outras pessoas sem consentimento delas. Para diagnóstico 
do quadro, é necessário que os sintomas se mantenham por 
pelo menos seis meses. No caso da pedofilia, os impulsos sexuais, 

bem como as fantasias, referem-se à atividade sexual com um ou 
mais pré-púberes, ou seja, pessoas de até 13 anos.5

Mais de 50% das parafilias se iniciam na adolescência, antes 
dos 18 anos de idade,6 e podem permanecer por toda a vida, 
sendo a prevalência maior em homens do que em mulheres.7 
Os transtornos da preferência sexual mais graves ocorrem em 
função do imaginário perverso e de exigências de excitação atí-
picas ou bizarras próprias de indivíduos que possuem dificulda-
de para manter relacionamentos estáveis consensuais, além de 
personalidade imatura.6

Considerando a dimensão neurobiológica do quadro de pe-
dofilia e os estudos que demonstram grande correlação deste 
quadro com história de abuso na infância, algumas conside-
rações sobre a etiologia da pedofilia vêm sendo apresentadas, 
cruzando alterações advindas do trauma e do desenvolvimen-
to psicopatológico do indivíduo. O objetivo desse trabalho é 
apresentar dados das publicações atuais sobre mudanças neuro-
biológicas, a partir da vivência de algum tipo de abuso sexual, 
e a respectiva relação com o desenvolvimento da pedofilia. A 
metodologia utilizada para tal consistiu na busca de artigos nas 
bases de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde), PubMed, SciELO (Scientific Electronic 
Library Online), Cochrane Library e Embase que relacionas-
sem abuso sexual na infância e pedofilia. Foram empregadas 
as expressões: abuso sexual infantil (childhood sexual abuse) e 
pedofilia (pedophilia) (Tabela 1). 

Pedofilia e história de abuso sexual na infância
Um número significativo de histórias de abuso sexual na in-

fância foi identificado em pacientes com diagnóstico de pedo-
filia, quando comparados a controles.8 Este estudo corrobora 
achados de trabalhos dos últimos 20 anos que investigaram a 
etiologia da pedofilia. A maioria dos estudos constatou a alta 
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frequência de reminiscências de abuso ou de uma vivência se-
xual muito precoce em adultos pedófilos.9-12 Foi aventado que, 
mais importante que o abuso, é a precocidade das experiências 
sexuais aludidas por esses pacientes.13 Segundo esses mesmos 
estudos, o entendimento das peculiaridades do desenvolvimen-
to é fundamental para uma melhor compreensão do quadro. 
Pesquisa sobre agressores sexuais concluiu que aqueles com três 
ou mais vítimas relatam maior frequência de abuso sexual na 
infância quando comparados a agressores com menos vítimas, 
demonstrando assim maior gravidade para aqueles com história 
de abuso na infância.14

A literatura sinaliza, portanto, estreita relação entre vivên-
cia de abuso na infância e desenvolvimento da pedofilia. Resta 
saber se a natureza dessa relação é psicológica ou se alterações 
biológicas estão envolvidas.

MODIFICAÇÕES NEUROBIOLÓGICAS A PARTIR DA 
VIVÊNCIA TRAUMÁTICA

Os estudos se concentram nas alterações do eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal, em função da resposta ao estresse.4 Distúrbios 
neste funcionamento levam a altas concentrações urinárias de 
noradrenalina, adrenalina, cortisol e dopamina. A concentra-
ção de cortisol, diante de uma tarefa estressante em vítimas de 
transtorno do estresse pós-traumático e de maus tratos na in-
fância, parece ser significativamente mais alta (até 63%) do que 
em indivíduos sem esses diagnósticos. Em estudo sobre aspec-
tos neuro-hormonais, foi observado aumento de catecolaminas 
séricas (principalmente adrenalina) em pacientes pedófilos.15

Algumas pesquisas recentes ressaltam a importância da no-
ção da alostase, termo utilizado para descrever processos adap-
tativos ativos (mantenedores da estabilidade do organismo).16 
Desta feita, quando a resposta a um trauma é excessiva ou inefi-
ciente, o organismo desenvolve uma carga alostática. Os efeitos 
moleculares e neurobiológicos associados ao abuso podem ser 
exemplos de respostas alostáticas, as quais podem ser signifi-
cativas em indivíduo em desenvolvimento e ainda vulnerável, 
como a criança. 

Os estudos que relacionam alterações estruturais do cére-
bro e abuso sexual evidenciam, por exemplo, modificações no 
tamanho do hipocampo, nos volumes cerebral, intracraniano, 
dos ventrículos laterais ou do córtex pré-frontal e cingular 
anterior.4 Menor tamanho intracraniano e cerebral foi obser-
vado em vítimas de abuso na infância quando comparadas 
ao grupo controle, sendo sugerido que essa alteração estaria 
intimamente ligada à precocidade e à duração da exposição 
ao trauma.17 Também foi evidenciado que a violência na in-
fância modifica profundamente o desenvolvimento cerebral, 
especialmente o sistema límbico.18 Especificamente em pedó-
filos ocorrem alterações na amígdala e nas estruturas correla-
tas.19 Essa linha de pesquisa poderá ser útil na compreensão 
da gênese biológica do quadro pedofílico. Alterações do lobo 
temporal foram identificadas com maior frequência em pa-
rafílicos (sobretudo em pedófilos).20 Também foi relatada a 
coexistência de um quadro de pedofilia e história de tumor 
periorbitário.21 Por sua vez, ressonância magnética funcional 
mostrou aumento da ativação na área orbitofrontal direita em 
pedófilos, o que corrobora a ideia de comprometimento pre-
dominante do lado direito do cérebro entre os parafílicos.22 
Foram também identificadas diminuição do volume da massa 
cinzenta do núcleo estriado ventral, do córtex orbitofrontal 
e do cerebelo, indicando associação entre anormalidades do 
córtex frontoestriatal e do cerebelo.23 Ainda em estudos de 
neuroimagem funcional, foi encontrada reduzida ativação do 
hipotálamo e do córtex lateral pré-frontal durante a estimu-
lação visual.24

Exames de ressonância magnética mostraram diminuição 
do volume da amígdala em mulheres que passaram por expe-
riência de abuso na infância e que desenvolveram doenças psi-
quiátricas posteriores (tais como transtorno de personalidade 
borderline).25 Também foi encontrada associação entre história 
de abuso sexual na infância e alterações no desenvolvimento 
da personalidade.26 Assim, as consequências neurobiológicas 
podem estar diretamente relacionadas ao desenvolvimento de 
quadros psicopatológicos posteriores. 

Tabela 1. Resultados da busca sistematizada nas bases de dados, utilizando descritores que relacionassem abuso sexual na 
infância e pedofilia*

Base de dados Estratégia de busca Total de publicações Publicações selecionadas

Lilacs
((Childhood Abuse, Sexual) OR (Abuso Sexual Infantil) OR 

(Maus-tratos Sexuais Infantis)) AND (Pedophilia OR Pedofilia)
10 —†

PubMed
((“Childhood Abuse, Sexual [MeSH]”) OR  

(Childhood Abuse, Sexual)) AND (Pedophilia OR Pedophilias)
276

4 estudos caso-controle 
1 estudo transversal

SciELO (Childhood Abuse Sexual) AND (Pedophilia OR Pedophilias) 3 —†

Cochrane Library (Childhood Abuse Sexual) AND (Pedophilia OR Pedophilias) 10 —†

Embase (Childhood Abuse Sexual) AND (Pedophilia OR Pedophilias) 368
4 estudos caso-controle 

1 estudo transversal 
1 relato de caso

*Busca realizada em 09/06/2011; †Nenhuma publicação associou-se ao tema deste artigo.
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Uma pesquisa comparou um grupo de molestadores pe-
dófilos e molestadores não pedófilos e detectou diferenças no 
perfil cognitivo desses dois grupos. Os autores acreditam que, 
por meio de estudos neuropsicológicos, será possível explicar as 
diferenças entre os tipos de abusadores de crianças.27 Recente 
revisão de literatura concluiu que mais estudos que utilizem 
avaliação neuropsicológica são necessários, cujos achados pos-
sam integrar fatores neuroquímicos, estruturais, genéticos e 
psiquiátricos para elucidação das consequências do trauma na 
infância.28 Os autores reforçam, ainda, a necessidade de pesqui-
sa em nosso meio, o que permite privilegiar aspectos culturais 
locais.

CONCLUSÃO
Atualmente são desenvolvidas pesquisas que buscam siste-

matizar achados neurobiológicos decorrentes da experiência de 
abuso sexual na infância, além daqueles relacionados ao desen-
volvimento de algum tipo de parafilia, mais especificamente, a 
pedofilia. As associações entre história de abuso sexual e pedo-
filia parecem, desse modo, possuir correlações biológicas, além 
dos aspectos psicológicos que envolvem a questão do abuso. É 
provável que alterações neuroanatômicas e funcionais a partir 
da vivência abusiva possam estar relacionadas à perpetuação de 
uma vivência de abuso sexual. Desse modo, o comportamen-
to do abusador não seria somente uma mera repetição do que 
viveu, mas reflexo de danos maiores sofridos a partir do abuso. 
Embora essa abordagem aumente a complexidade da questão 
do abuso, oferece uma possibilidade para a prevenção. O gran-
de desafio é conseguir alinhar todas as áreas de investigação: 
biológica, genética, de neuroimagem, neuroquímica, psiquia-
tria e psicologia. 
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RESUMO
O abuso sexual na infância pode acarretar várias consequências: desde danos psicológicos até alterações funcionais 
e mudanças na estrutura anatômica cerebral. Pode contribuir para a instalação de quadros psicopatológicos na idade 
adulta, como é o caso da pedofilia. Com o avanço da neurobiologia, novos estudos vêm sendo propostos no sentido 
de identificação das alterações biológicas e do desenvolvimento de psicopatologia a partir da vivência do trauma. 
Alterações neurobiológicas consequentes à vivência de abuso sexual podem estar relacionadas ao desenvolvimento da 
pedofilia. A literatura mostra pontos em comum dessas situações, o que pode ajudar no esclarecimento da gênese dessa 
parafilia, bem como propor medidas de prevenção. Os trabalhos reforçam a necessidade de integração de várias áreas 
de investigação e de mais estudos nessa direção.
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