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O QUE É A
EXPLORAÇÃO SEXUAL
COMERCIAL 
DE CRIANÇAS?
A exploração sexual comercial de crianças (CSEC) ocorre 
quando um indivíduo oferece, compra, comercializa ou 
vende atos sexuais com uma criança. Tráfi co sexual infantil 
quer dizer recrutamento, acolhimento, transporte, provisão ou 
obtenção de uma criança para fi ns de atos sexuais. Meninos, 
meninas e jovens transgêneros menores de 18 anos podem 
ser vítimas de exploração e tráfi co sexual infantil. Exemplos 
de CSEC incluem:  

• O tráfi co sexual infantil

• Atos sexuais em troca de algo

• Tráfi co de pessoas com através de gangues

• Serviços de escolta/festas privadas/striptease

• Produção de pornografi a infantil

• Transmissão on-line de vídeo ao vivo de uma criança 
envolvida em atividade sexual
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JOVENS
será explorado(a) sexualmenteserá explorado(a) sexualmente
dentro de 48 horas depoisdentro de 48 horas depois
de fugir de casade fugir de casa
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• Mudanças na aparência, grupos de amigos, interesses, 
atividades escolares, vocabulário, conduta, atitude e 
comportamento sexual

• Artigos de luxo como manicures e roupas de grife sem 
uma fonte de renda explicável

• Assiduidade escolar baixa ou nula
• Problemas na companhia de adolescentes mais velhos ou 

adultos; recebimento de ligações, textos ou mensagens 
on-line de adultos

• Roupas não adequadas para a idade, o ambiente ou a 
estação

• Posse de chaves de hotel
• Posse de substâncias ou produtos de vaporizador aos 

quais não há meios de acesso
• Múltiplas contas telefônicas ou de mídia social
• Jovens fugitivos e em situação de rua, especialmente 

oriundos de lares coletivos ou de famílias de 
acolhimento, são particularmente vulneráveis

A quê ficar atento:

Se uma criança estiver em perigo imediato,  
ligue para o 911.

A Children’s Cove oferece uma resposta coordenada e 
centrada na vítima a todas as vítimas de exploração e tráfico 

sexual infantil em parceria com agências estatais e provedores 
comunitários. Todos os serviços são gratuitos. Para saber mais 

sobre crianças exploradas sexualmente e como isso afeta 
nossa comunidade, entre em contato com Children’s Cove.

Os indivíduos fotografados são modelos e são utilizados apenas para fins ilustrativos.07
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O que fazer se houver suspeita que uma 
criança está sendo explorada sexualmente 
comercialmente?
Se você suspeitar que uma criança menor de 18 anos é uma 
vítima potencial, informe imediatamente ao departamento de 
polícia local ou ao Departamento de Crianças e Famílias de 
Massachusetts (DCF) pela Linha Direta de Crianças em Risco: 
800-792-5200. Você não precisa saber quem pode ser 
responsável ou ter confirmado que a exploração de provas 
está ocorrendo - apenas uma suspeita sensata.
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