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RESUMO

Os maus-tratos infantis afetam um número expressivo de crianças em
todo o mundo, constituindo-se na terceira causa principal de morte em
americanos com menos de 18 anos. Esse tipo de violência possui distintas
vertentes e variam desde situações de negligência até casos de violência
física, psicológica e abuso sexual. Nesse cenário, é nítido que a violência
infantil representa um problema de saúde pública. Dados epidemiológicos
revelam que 50% das crianças já vivenciaram algum tipo de violência por
negligência parental que resultaram em intercorrências psíquicas. Dessa
forma, o presente estudo visa identificar os impactos psicológicos
provocados em crianças inseridas em um contexto de violência
doméstica, haja visto que se encontram em situação de vulnerabilidade.
Assim, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica através das
principais plataformas online de artigos científicos: Scielo, MedScape e
PubMed. Como resultado, observou-se que a violência doméstica contribui
diretamente para o estabelecimento de danos como: ansiedade, raiva,
medo de adultos do mesmo sexo do agressor, depressão, isolamento
social, dissociação afetiva, ideação suicida e cognição distorcida. Além
disso, observou-se que danos secundários aumentam a prevalência de
quadros avançados de transtorno de estresse pós-traumático, tornando os
indivíduos mais susceptíveis ao abuso de substâncias químicas, bem
como ao surgimento de transtornos de personalidade múltiplas e
borderline decorrentes de um cotidiano de conflitos emocionais sofridos
durante o período de consolidação identitária. Diante do exposto, é
possível constatar que eventos traumáticos ocorridos na infância
interferem significativamente na saúde mental do indivíduo adulto,
resultando em manifestações psíquicas de grande relevância clínica.
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