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RESUMO

A adolescência é uma etapa marcada por várias mudanças, adaptações,
transformações biológicas, psíquicas e sociais, no qual, define a transição
da infância para a idade adulta. Nesta fase, a presença de violência é um
processo decisivo e comprometedor para o desenvolvimento deste ‘jovem
adulto’, visto que, durante esse período ocorrem maiores inter-relações
individuais, grupais, comunitárias e sociais. Dentre esta violência,
destaca-se a psicológica, que ocorre quando os adultos constantemente
desvalorizam os adolescentes, dificultam seus impulsos de autoestima e
realização, ou provocam amedrontamento de abandono e desumanidade.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi retratar a violência psicológica
contra adolescentes como uma questão de saúde pública. Trata-se de
uma Revisão Integrativa de Literatura, tendo a busca de artigos realizada
na base de dados do Scielo, utilizando os descritores: “adolescente”,
“violência”, “saúde pública”. Foram utilizados artigos dos últimos 5 anos,
que envolveram a temática abordada. Os resultados do estudo apontaram
que a violência psicológica contra adolescentes é mais expressiva nos
países que se encontram em crescimento e desenvolvimento, como o
Brasil, onde se revelam a desigualdade social e a escassez de políticas
públicas, por se tratar de um agravo velado na sociedade, marcado pelo
silêncio e anuência populacional. Logo, a escassez da discussão sobre a
temática exibe uma das razões que dificultam o diagnóstico acertado da
violência psicológica nos adolescentes. Assim, é primordial que sejam
desempenhadas ações de promoção de saúde e faz-se necessário maior
aperfeiçoamento dos profissionais para que todos os casos sejam
notificados, contribuindo, no processo de investigação e prevenção.
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