
Abuso sexual

Como evitar abuso sexual

Medidas para prevenir o abuso sexual e proteger a criança devem ser aplicadas precocemente, em 
razão do abuso sexual poder ocorrer desde os primeiros anos de vida.

O que os pais devem fazer para prevenir o abuso sexual e proteger seus filhos: 

• Estar bem informados sobre a realidade do abuso sexual contra crianças. 
• Ouvir seus filhos e acreditar neles por mais absurdo que pareça o que estão contando. 
• Dispor de tempo para seu filho e dar-lhe atenção. 
• Saber com quem seu filho está ficando nos momentos de lazer. Conhecer seus colegas e os 

pais deles. 
• Procurar informar-se sobre o que sabem e como lidam com a questão da violência e do 

abuso sexual os responsáveis pela creche, pela escola, pelos programas de férias. Faça o 
mesmo com seu pediatra, o conselheiro religioso, a empregada e a babá. 

• Antes de tudo, falar com seu filho ou sua filha e lembrar-se que o abuso sexual pode ocorrer 
ainda nos primeiros anos da infância.

Falando com seu filho e sua filha: 

• Entre 18 meses e 3 anos, ensine a ele ou ela o nome das partes do corpo. 
• Entre 3 e 5 anos, converse com eles sobre as partes privadas do corpo (aquelas cobertas pela 

roupa de banho) e também como dizer não. Fale sobre a diferença entre "o bom toque e o 
mal toque". 

• Após os 5 anos a criança deve ser bem orientada sobre sua segurança pessoal e alertada 
sobre as principais situações de risco. 

• Após os 8 anos deve ser iniciada a discussão sobre os conceitos e as regras de conduta 
sexual que são aceitas pela família e fatos básicos da reprodução humana.

Adaptado  de  textos  da  American  Academy  of  Pediatrics  divulgados  no  site:  
www.aap.org/family/csabuse.htm
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