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INTRODUÇÃO
O atual contexto de isolamento social agravou o
impacto do abuso sexual infantil. Como é papel
do pediatra zelar pelo bem estar físico e
desenvolvimento adequado de crianças e
adolescentes, deve-se efetivar a educação
sexual durante o atendimento.

OBJETIVO
O trabalho objetiva expor como abordar a
educação sexual no atendimento pediátrico e
avaliar as repercussões e os fatores limitantes
de tal conduta.

MÉTODOS

Tal abordagem no consultório pediátrico pode
encontrar empecilhos como a aceitação dos
responsáveis, a sensibilização e a formação do
profissional e o tempo disponível.
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Utilizou-se também o “International technical
guidance on sexuality education: an evidenceCONCLUSÃO
informed approach” da UNESCO.
Incluir a educação sexual durante o
atendimento pediátrico é imprescindível na
prevenção primária da violência contra
RESULTADOS
De acordo com dados do Sistema de Informação crianças e adolescentes.
de Agravos de Notificação, de 2015 a 2018,
foram notificados 104.291 casos de violência
sexual na faixa etária de menores de um ano
até 19 anos. Tais dados corroboram a
importância da atuação do pediatra na
prevenção primária de violências sexuais. A
abordagem
deve
ser
individualizada,
considerando desenvolvimento, idade, sexo e
gênero, expectativas familiares e limitações de
cada um. É importante que crianças menores
saibam definir violência, reconhecer que ela
pode ocorrer em diferentes locais e que existem
linguagem e comportamentos adequados e
inadequados.
Com
os
adolescentes,
a
abordagem inclui conceitos de consentimento e
integridade corporal. O acompanhamento
longitudinal é ideal para a educação continuada
e para a identificação precoce de fatores de
risco ou casos.
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