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RESUMO

Os eventos violentos têm sido definidos como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, que resulte ou tenha grande 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A dificuldade de estabelecer um 
consenso no conceito de violência é ainda mais crescente quando se relaciona com a criança. Tendo em vista que algumas sociedades 
desconhecem a criança e o adolescente como seres dotados de direitos, e que os casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes são 
recorrentes, porém pouco detectados, pois os agressores na maioria das vezes possuem algum tipo de vínculo familiar e ou afetivo. Objetivo: 
estimar a magnitude da violência familiar contra as crianças e adolescentes com transtornos mentais, discriminando sua tipologia e suas 
interseções. Método: estudo transversal, composto por 275 responsaveis de crianças e adolescentes assistidas no Centro de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil do município de Nova Iguaçu. Os dados foram coletados através de questionário multidimensional. Para casos de violência contra 
as crianças e adolescentes foi utilizado o Parent-Child Conflict Tactics Scales. Foram calculadas as prevalências, os respectivos Intervalos de 
Confiança e aplicou-se o Teste Exato de Fisher nas análises bivariadas. Resultados: A maioria dos entrevistados (98,9%; IC95%: 96,6/99,66) relatou 
que as crianças/adolescentes estão expostas a alguma forma de violência. A agressão psicológica foi o evento abusivo mais prevalente (96%; 
IC95%: (92,9/97,8), seguida dos eventos de punição corporal, (93,5%; IC95%: 89,8/95,8), dos maus-tratos físicos (77,4%; IC95%: 72,1/82,0) e dos 
maus-tratos físicos graves (44,7%; IC95%: 38,9/50,7). Conclusão: o estudo aponta para o elevado grau de práticas violentas perpetradas pelos 
cuidadores das crianças e adolescentes assistidas no serviço. Foi possível identificar também que essas crianças estão expostas a mais de um tipo 
de violência simultaneamente acompanhando outras variantes da violência familiar.
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