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Resumo: A violência sexual é definida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como qualquer ato sexual ou tentativa do ato não desejado, utilizando 

repressão, ameaças ou força física, praticados por qualquer pessoa e em 

qualquer cenário. Os fatores que interferem no momento em que a vítima decide 

não realizar a denúncia, funda um determinante social de saúde, que pode trazer 

mais dor, sofrimento e sensação de impotência à vítima. Objetiva-se descrever, 

sob ótica literária os determinantes sociais que interferem a denúncia por parte 

da vítima que sofre violência sexual. Trata-se de um estudo de revisão 

integrativa, de caráter descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi 

executada no mês de agosto de 2019, na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 

contemplando as bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF. Foi executado 

um cruzamento com o operador boleano com os descritores: determinantes 

sociais da saúde and denúncia and delitos sexuais, resultando 25 referências. 

Os critérios de inclusão das publicações foram: artigos originais completos, 

publicados em português, inglês e espanhol, sem limite de temporal. Os artigos 

encontrados foram analisados criteriosamente, fazendo um paralelo e uma 

reflexão com o objetivo proposto, restando 8 artigos que atenderam a proposta 

do estudo.  Foi observado que apenas na fase da adolescência ou na fase adulta 

que as vítimas conseguem revelar que sofreram violência. O vínculo com o 

agressor contribui para uma duração maior dos abusos e é um dos fatores que 

impedem a denúncia, além do medo, do sentimento de culpa e de vergonha que 

acontece pelo fato da violência sexual minar a autoestima da vítima. Em suma, 

tais fatores vão fazendo com que a vítima aprisione a angústia, o medo e que 

não tenha coragem de buscar ajuda. A violência sexual é um problema de saúde 

pública. Esse ato pode ocorrer no ambiente extrafamiliar e principalmente 

intrafamiliar. A duração do abuso sexual está relacionada com o espaço em que 

ocorre, abusos extrafamiliares tendem a ter uma duração menor, comparado ao 

abuso intrafamiliar. Dessa forma, faz-se necessário ampliar o conhecimento 

acerca dos fatores que interferem a realização da denúncia, para entender e 

buscar formas efetivas de amparar as vítimas e incentivá-las a buscar ajuda. 
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