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RESUMO

Introdução: É inegável que o abuso sexual na infância e adolescência é
um tema impactante na atualidade, no qual um dos problemas que
dificultam o planejamento de uma estratégia de atendimento adequada à
realidade de vítimas de abuso sexual infantil é o desconhecimento da
magnitude e impacto desse abuso. A formação da relação médico-
paciente nesses casos está dificultada pelo fato das vítimas terem tido
uma quebra de confiança dentro do seu ciclo familiar. É necessário
bastante cautela para filtrar os fatos obtidos pelos abusadores, pois
partirá deles a informação precisa para fazer o diagnóstico. Objetivo:
Avaliar um serviço de saúde destinado ao atendimento de crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual e a importância do envolvimento
familiar nesse prognóstico. Método: Trata-se de  uma revisão sistemática
da literatura indexada entre 2005 a 2018 nas bases de dados Scientific
Electronic Library e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram incluídos 4 artigos
publicados em língua portuguesa, que contivessem os descritores: “abuso
sexual na infância”; “maus-tratos infantis” e “violência doméstica”;
”saúde física”. Resultados: Os resultados apontaram que as instituições
de saúde são, em muitos casos, o primeiro local de contato para o
diagnóstico e tratamento. No entanto, tais instituições ainda não se
encontram preparadas para uma abordagem adequada deste problema
de caráter psicossocial. Os profissionais de saúde devem estar atentos
para reconhecer os sinais e sintomas do abuso sexual, para romper com o
ciclo de violência e ajudar às vítimas. Contata-se que é essencial um
atendimento médico-paciente extremamente detalhado, desde a chegada
do paciente até um possível encaminhamento. Conclusões: Diante disso,
a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma
ocorrência complexa, envolvendo questões jurídicas, psicológicas, sociais
para compreender as múltiplas facetas do problema. Dessa forma, o
trabalho interdisciplinar é fundamental. O envolvimento das famílias das
vítimas de abuso sexual, é tão importante quanto um trabalho
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