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RESUMO

Com a diminuição do transporte público, o medo da contaminação, as
dificuldades financeiras e o isolamento social imposto pelo cenário da
pandemia de COVID-19, houve o agravamento da violência sofrida por
crianças e adolescentes e a invisibilização dessas situações, outrora
reconhecidas e denunciadas por profissionais atuantes na defesa da
infância e da adolescência. Assim, o presente estudo objetivou analisar os
fatores biopsicossociais que convergem para a diminuição de denúncias
de episódios de violência contra esses vulneráveis nesse período, através
de uma busca realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde,
com os descritores “violência infantil”, “abuso de crianças” e “covid-19”,
usando o operador booleano AND. Foram encontrados 28 artigos, e
destes, 10 foram selecionados, por tratarem do tema na faixa etária de 0
a 18 anos e por contemplarem os objetivos deste estudo. Observou-se
que todos os textos abordaram o fechamento das escolas e a ausência do
contato com a equipe educacional como um fator importante para a
diminuição das denúncias e notificações de violência contra crianças e
adolescentes. Considera-se que a COVID-19 proporcionou um cenário
mais propício para a ocultação das violências praticadas, pois o
isolamento social prejudicou o acesso a diversos canais de atendimento e
laços sociais. A sociedade em geral deve ser estimulada sobre o dever de
vigilância para proteger esses vulneráveis, criando uma cultura sensível
de alerta aos possíveis sinais fornecidos, bem como a atribuição de uma
responsabilidade coletiva pelas violências por eles sofridas.
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