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Programa de intervención con
NENOS, NENAS E ADOLESCENTES
vítimas de ABUSO SEXUAL

O ABUSO SEXUAL
INFANTIL
O abuso sexual supón a imposición de comportamentos de natureza sexual para os
que a persoa menor de idade non está suficientemente desenvolvida, nun
contexto de desigualdade de poder, a través da manipulación, o engano, a
coacción ou a forza.
O abuso sexual infantil é un tipo de maltrato grave que impacta profunda e
globalmente sobre a persoa menor de idade, danándoa a todos os niveis
(físico, emocional, psicolóxico e social) con repercusións graves no seu
desenvolvemento.

OBXECTIVOS DO PROGRAMA
Desenvolver un contexto
de seguridade e de
prevención de novas
situacións traumatizantes.

Promover a integridade
da identidade e benestar
bio-psico-social do neno
ou da nena.

Acompañar ao neno e á nena é ás
persoas adultas coidadoras na
adquisición de estratexias e habilidades
para afrontar as consecuencias do abuso.

PERSOAS DESTINATARIAS
• Nenos, nenas e adolescentes vítimas de abuso sexual infantil que mostran desaxustes emocionais,
cognitivos e/ou de conduta como consecuencia do abuso.

INTERVECIÓN TERAPÉUTICA
A intervención é a oportunidade para garantir o dereito á reparación do dano que a
violencia ten producido. Debe ser concibida cunha perspectiva integral, abordando as
consecuencias producidas na persoa menor de idade e tamén a preparación da
contorna máis próxima que rodea aos nenos e nenas coma parte imprescindible na
recuperación da vítima.
O programa de intervención terapéutica está baseado na evidencia científica,
empregando a terapia cognitiva-condutual focalizada no trauma (TF-CBT) e a Terapia
Familiar Baseada no Apego (TFBA).

• Familiares non agresores e principais persoas responsables do coidado dos nenos e das nenas xa
que cumpren un papel imprescindible na recuperación.
• Equipos profesionais que traballan na contorna de nenos e nenas abusadas (equipos técnicos do
menor, profesionais de centros de acollida, profesionais da educación social, traballo social,
pediatría, ámbito escolar, e demais profesionais implicados na rede de atención á infancia).

O que sucedeu non se pode desfacer,
pero pódese continuar a medrar a pesares
do vivido
B.Van der Kolk

