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RESUMO

No Brasil, a violência é um problema de saúde pública que atinge a população em larga escala, no entanto, quando se trata de crianças a situação 
é ainda mais preocupante por existirem diversos fatores institucionais e culturais que limitam as notificações oficiais. Este estudo trata-se então 
de uma revisão sistemática sobre a violência infantil no Brasil e suas consequências psicológicas na criança, cujos objetivos foram buscar na 
literatura os efeitos psicológicos ocasionados pela violência sofrida pela criança e de qual maneira esta interfere em seu desenvolvimento 
biopsicossocial, apontando assim as lacunas existentes nos estudos desta área a fim de fomentar discussões futuras. Utilizou-se a metodologia 
Prisma, através da qual é possível realizar uma análise estatística detalhada acerca das produções científicas do tema proposto. As bases de dados 
escolhidas foram SciELO e PubMed e os descritivos usados foram "child abuse", "child abuse and Brazil", "violence against child", "psychological 
effects of child abuse in Brazil" e "consequences of child abuse in Brazil". Os critérios de exclusão dos estudos foram: artigos que não 
correspondiam aos descritores, através do título, resumo, leitura na íntegra, artigos repetidos e idiomas (foram excluídos os que não estavam em 
inglês, português ou espanhol). O total de artigos encontrados foram 291, dos quais 124 foram excluídos por título, 31 por resumo, 2 por serem 
de outros idiomas, 24 por leitura na íntegra, 70 por repetição e 5 por não obter acesso. Restaram então 35 artigos para análise. Detectou-se nesta 
revisão sistemática distintos tipos de violências cometidas contra crianças, sendo evidenciadas por maior parte dos artigos encontrados a 
violência sexual e a violência física. Conquanto, foram encontradas outras modalidades de violências com apuração menor de conteúdo 
pesquisado, sendo elas: violência psicológica (violência emocional), e negligência. Já as consequências psicológicas mais frequentemente 
identificadas foram: depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), hiperatividade, déficit de atenção, sequelas emocionais, 
afetivas, psicológicas, sociais e comportamentais. Assim, constatou-se que a violência cometida infantil geralmente é intrafamiliar, destacando-se 
nas famílias de baixa renda. Na referida revisão, foi possível observar na literatura a necessidade de estudos mais aprofundados acerca das 
consequências geradas pela violência nas crianças, as quais pouco são investigadas, mas que prejudicam amplamente seu desenvolvimento 
biopsicossocial.
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