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RESUMO: Acompanhando vítimas de violência e abuso sexual, podemos identificar que, quando este 
atinge um dos componentes do núcleo familiar, todo um sistema sente sua repercussão. Entretanto, a 
maioria dos protocolos e de intervenção e assistência logo após o evento traumático, priorizam o 
atendimento a vítima de violência/abuso sexual e pouco se tem normatizado ou sistematizado no que tange 
a intervenção com a família, principalmente de crianças e adolescentes. Neste cenário então, delineou-se 
este projeto, no intuito de buscar identificar o impacto e os aspectos emocionais expressos pela família da 
vítima de violência/abuso sexual, ato contínuo à agressão, pois, geralmente os profissionais de saúde 
priorizam sua atenção à vítima �que é extremamente necessária�, porém, acabam relegando a um segundo 
plano, o restante do sistema familiar. O objetivo geral consiste em desenvolver um instrumento de coleta de 
dados que possa consistir num roteiro estruturado a ser incorporado no protocolo de intervenção de 
psicólogos que trabalham na área da saúde, atendendo vítimas de abuso e violência visando compreender 
e identificar de que forma a família sente e enfrenta o impacto da violência/ abuso sexual infantil a fim de 
possibilitar orientação e aconselhamento pós-evento traumático. Os objetivos específicos são: Realizar 
entrevistas para coleta de dados a respeito do evento traumático junto aos familiares das vítimas de 
violência e/ou abuso sexual; Formular um pré-roteiro de entrevista a ser enviado para uma banca de juízes 
composta por profissionais que atuam na área e a ser aplicado após sugestões propostas; Finalizar a 
construção de um instrumento a ser implementado junto à população familiar de vítimas de violência e 
abuso sexual. Em relação à metodologia pretende-se desenvolver uma pesquisa participante com a 
efetivação de uma entrevista produzida pelos pesquisadores, que será também avaliada por uma comissão 
de juizes pareceristas (psicólogos especialistas que atendem a população de estudo). Este instrumento 
espera contemplar os aspectos emocionais e os demais aspectos que envolvem a situação do evento 
traumático, principalmente do ponto de vista familiar. O instrumento de coleta será realizado com os 
familiares de pacientes de um hospital público que sofreram algum tipo de violência e abuso sexual. Como a 
média desses casos no ano de 2008 no hospital público de referencia foi de 14 casos, estima-se então que 
a população do estudo poderia compreender um total de 14 famílias de vítimas. Para tais procedimentos 
nos submeteremos ao Comitê de ética, entraremos em contato com a instituição alvo para a realização da 
pesquisa para solicitar a autorização. Os Resultados Esperados visam à construção de um instrumento de 
coleta de dados que possa contribuir para a atuação do profissional psicólogo dentro das instituições de 
saúde diante a uma situação de abuso com a criança e o adolescente atendendo a família de forma a 
identificar o impacto, sentimentos presentes por seus integrantes e orientar o trabalho desse profissional 
junto à família. 
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