
E-mail para contato: lopessouza.m@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho; Larissa Conti de Barros; Mariana Lopes Souza; Thays Amazonense 
Machado de Assumpção; Ricardo de Mattos Russo Rafael

Palavra(s) Chave(s): Violência, Criança, Adolescente, Transtornos Mentais, Violência Conjugal

Título: PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

O artigo visa estimar a prevalência de violência entre parceiros íntimos cuidadores de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Trata-se 
de estudo observacional, descritivo e exploratório, do tipo transversal, baseado no censo realizado pelo projeto de pesquisa intitulado “Violência 
familiar em crianças e adolescentes com transtornos mentais: reflexões a partir da Saúde Mental e Atenção Primária”. Os dados foram colhidos 
utilizando-se questões presentes no questionário da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (IBGE, 2010) e o 
RevisedConflictTacticsScales – CTS2, adaptado para a língua portuguesa, que mediu e avaliou a ocorrência dos tipos de violência (psicológica, 
sexual e física) entre parceiros íntimos. Estimou-se a prevalência da violência psicológica (88,4%; IC95%: 81,8/92,8), da violência física (42,1%; 
IC95%: 21,0/66,5), da violência sexual (57,3%; IC95%: 48,8/65,5), de alguma forma de violência (100%) e da co-ocorrência das três formas (22,8%; 
IC95%: 16,4/30,7) entre os parceiros íntimos cuidadores de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Os dados sugerem também que a 
violência entre estes parceiros íntimos perpassa diferentes faixas etárias, sendo a maior prevalência entre os 31 e 40 anos de idade, tanto para as 
vítimas quanto para os perpetradores, contrapondo outros estudos da área. A maioria das cuidadoras que sofrem abusos são as mães destas 
crianças e adolescentes, as quais se autodeclaram também perpetradoras quase que na mesma proporção. Ao passo que as pessoas que cuidam 
das crianças e adolescentes por menos de 60 horas semanais sofrem mais agressões do que as que dedicam mais de 60 horas semanais. Além 
disso, foi visto que as vítimas que recebem algum auxílio sofrem mais “Violência Sexual” (76,2%) e “Alguma forma” de violência (67,2%). E, quanto 
ao perpetrador, percebe-se uma maior prevalência ganhando algum tipo de auxílio, sendo estatisticamente significativos no caso de violência 
psicológica (67,4%), violência sexual (76,2%) e alguma forma de violência (66,2%). As percentagens elevadas de famílias em situações de violência 
chamam atenção pela gravidade que essas podem representar para seus membros e faz o estudo enfatizar a necessidade de intervenções que 
diminuam essas prevalências.
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