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RESUMO

INTRODUÇÃO: Em pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Pediatria
foi constatado que a cada 60 minutos uma criança ou adolescente morre
vítima de disparo de armas de fogo. O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) prevê formas protetivas e de responsabilização que
preservem a infância e a adolescência (PINTO et al, 2020). Neste sentido
uma avaliação psicológica para esta finalidade é de extrema relevância.
OBJETIVO: Avaliar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes que
convivem com adultos que possuem arma de fogo, seja com objetivo
laboral ou por opção pessoal. MÉTODO: Foram avaliados protocolos de
entrevista de 100 sujeitos submetidos a avaliação psicológica ao
manuseio de arma de fogo realizada em clínica credenciada pela Polícia
Federal entre 2019 e 2020. RESULTADO: Dos 100 protocolos avaliados,
87% foram considerados aptos e 13% inaptos por elementos cognitivos
(atenção e memória) e/ou indicadores restritivos de personalidade
(emotividade, agressividade e depressão); 55 % têm filhos menores de 18
anos, 27 % possuem armas particulares, 18 % portam ou têm a
possibilidade de portar armas de forma laboral ou por opção pessoal. O
que demonstra alta vulnerabilidade de crianças e adolescentes deste
convívio. CONCLUSÃO: Com as propostas de flexibilização do acesso às
armas de fogo é necessário compreender como estes instrumentos de
violência mais acessíveis afetarão a saúde física e mental de crianças e
adolescentes. Independente da necessidade é imprescindível a realização
de uma avaliação psicológica rigorosa e criteriosa para atestar as
condições dos candidatos como forma preventiva e protetiva de crianças
e adolescentes.
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade infantijuvenil, armas de fogo, avaliacão
psicológica
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