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O abuso sexual infantil (ASI) masculino é pouco enfocado pela comunidade acadêmica,
contribuindo para que a vítima permaneça em sigilo e impedindo o acolhimento e o tratamento
das possíveis disfunções psíquicas. O sigilo acerca desse tema também coloca em dúvida as
estatísticas sobre o ASI contra meninos, visto que dificulta a notificação. O objetivo geral deste
trabalho foi descrever o perfil da vítima de abuso sexual infantil (ASI) masculino e as
consequências desse abuso. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa dos últimos 10
anos, utilizando a base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line e Scientific Eletronic Library
Online. A equação de busca foi “masculino and abuso sexual”. Foram incluídos artigos
relacionados diretamente com o tema, e excluídos artigos repetidos e/ou publicados antes de
2010. Foram selecionados 24 artigos. Houve uma alta frequência de depressão e transtorno de
estresse pós-traumático em meninos vítimas de ASI, além de uma frequência de 22,6% de casos
de fobias. Em 09,3% não houve alteração psiquiátrica. O perfil da vítima masculina não diferiu
significativamente da feminina. Comparativamente, meninos apresentaram com maior
frequência isolamento social, agressividade e retraimento perante a figura masculina, em
relação às meninas, e com menor frequência comportamento erotizado, queda do rendimento
escolar e tentativas de suicídio. O estereótipo de força e virilidade relacionado ao gênero
masculino interferiu na reação de vítimas e família frente a uma violência sexual, representando
um obstáculo. Foi notório que o ASI masculino se relaciona com inúmeras consequências
emocionais e comportamentais, entretanto a literatura ainda se mostrou carente de estudos nessa
temática, sendo necessário mais pesquisas com enfoque nessa problemática, afim de
conscientizar o meio acadêmico e social, além de aprimorar a prevenção, a identificação e o
tratamento do ASI masculino.
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