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RESUMO 

 

As instituições de saúde do país rotineiramente atendem crianças e adolescentes vítimas de 

maus-tratos. Tornam-se uma das principais vias de identificação destes casos, desafiando as 

equipes multiprofissionais quanto ao seu manejo e possíveis encaminhamentos. O presente 

trabalho visa relacionar a literatura científica existente, à vivência do Serviço de Psicologia na 

unidade de internação pediátrica de um hospital de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com este 

objetivo, realizou-se a revisão teórica sobre o tema, trazendo também dois relatos de forma a 

exemplificar como este fenômeno se apresenta no cotidiano hospitalar e possíveis formas de 

intervenção da psicologia junto à equipe multidisciplinar. Identificaram-se a necessidade de 

promover capacitações, espaços de escuta e debates multidisciplinares de forma a promover 

estratégias de enfrentamento, empoderamento destas equipes e maior assertividade para a 

intervenção nestes casos.  

 

Palavras-chave: maus-tratos, violência, infância, pediatria, equipe multidisciplinar e 

psicologia hospitalar.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Guia de Atuação Frente aos Maus-tratos na Infância e na Adolescência (2001) informa 

que a violência constitui a principal causa de morte de crianças e adolescentes a partir dos cinco 
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anos de idade. As instituições de saúde do país rotineiramente atendem crianças e adolescentes 

vítimas de maus-tratos. Tornam-se uma das principais vias de identificação destes casos, 

desafiando as equipes multiprofissionais quanto ao seu manejo e possíveis encaminhamentos.  

A notificação da violência doméstica, sexual e/ou outras violências foi implantada no ano 

de 2009 pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação – SINAN, do Ministério da 

Saúde. Tal notificação deve ser realizada de forma universal, contínua e compulsória nas 

situações envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Atende às Leis 8.069 – Estatuto 

da Criança e Adolescente, 10.741 – Estatuto do Idoso e 10.778 – Notificação de Violência contra 

a Mulher (Waiselsz, 2012). 

Conforme dados coletados em 2011 pelo SINAN, a violência física concentrava 40,5% do 

total de atendimentos. Em segundo, a violência sexual notificada em 20% e em terceiro lugar, a 

violência psicológica ou moral, com 17% dos atendimentos. A negligência ou abandono foi 

identificado em 16% dos casos, prevalecendo a faixa etária entre menores de um ano a quatro 

anos de idade (Waiselsz, 2012). 

O Art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere à ocorrência de maus-

tratos preconiza que nos casos de suspeita ou confirmação deve-se obrigatoriamente comunicar 

ao Conselho Tutelar local. O registro pormenorizado é importante mesmo quando órgãos 

judiciais não são imediatamente acionados. Dentre a documentação necessária, estão registros 

fotográficos das lesões, histórico relatado pelo cuidador e examinador do achado físico, amostras 

e outras evidências do paciente (Jacobi et al, 2010). 

Geralmente a criança vitima de maus-tratos não chega ao consultório ou hospital para uma 

avaliação desta queixa específica, e sim por uma situação orgânica ou emocional diversa. É 

comum, quando a situação de maus-tratos é diagnosticada claramente, a criança estar em sério 

risco de vida, sinalizando um prognóstico não favorável (Borges, 2009). 

Os traumas contusos, compostos por hematomas, contusões e lesões orais, são os mais 

comuns em consultórios e hospitais. Nas categorias de maus-tratos estão ainda os traumas 

térmicos, síndrome do bebê sacudido, Síndrome de Münchausen por procuração e negligência 

(Jacobi, Dettmeyer, Banaschak, Brosig & Herrmann, 2010). 

Casos suspeitos devem ser investigados com base no padrão de lesão encontrada e um 

conjunto de aspectos como:  

 

a) o lesionado geralmente não é levado ao médico 

imediatamente; b) a justificativa é incompatível com o tipo de 

lesão, sintomas, sinais e estado de desenvolvimento 

apresentados; c) o questionamento contínuo provoca relatos 
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divergentes dos fatores causais; d) irmãos podem assumir a 

autoria da agressão; e) podem afirmar que a criança se 

machucou; f) a avaliação psicodinâmica denota comportamento 

defensivo por parte dos cuidadores, diferentemente de uma 

postura preocupação e empatia (Jacobi et al, 2010). 

 

Muitas vezes é necessário o diagnóstico diferencial durante este processo, pois é possível 

confundir com patologias clínicas como a osteogênese imperfeita, síndrome hemorrágica, 

anomalias dermatológicas, infecções de pele, traumatismo acidental e dano cerebral (Barbosa & 

Pegoraro, 2008). 

Borges (2009) destaca dois tipos de negligências: a egossintônica e a secundária. A 

primeira se refere à incapacidade dos pais considerarem que estejam prejudicando o seu filho, 

pois foram criados num modelo similar e sobreviveram. Podemos caracterizar este tipo de 

negligência uma patologia do vínculo afetivo. A negligência secundária diz respeito a uma 

perspectiva social do cuidado, no qual os próprios pais estão inseridos num contexto financeiro 

precário e maus-tratos sociais.  

A ausência física e emocional do cuidador pode acarretar sérios prejuízos á criança, indo 

desde sentimentos depressivos, à morte (Borges, 2009). Distúrbios cognitivos e emocionais, 

tendência ao abuso de álcool e drogas, comportamento sexual de risco, distúrbios alimentares e à 

criminalidade são possíveis efeitos a longo prazo em consequência da vivencia de maus-tratos 

(Shengold, 1979). Dentro deste contexto, o tempo é o fator mais importante, pois quanto mais 

cedo ocorrer o trauma e a privação, maior será o dano. 

Barbosa e Pergoraro (2008) consideram que a violência é multicausal, ou seja, diversos 

fatores estão envolvidos, dificultando assim o atendimento às demandas emergentes. O 

acolhimento nos diversos setores de atenção (comunidade, ambulatório, emergência e 

enfermaria) são as ações mais utilizadas para a proteção da criança vitimizada (Ferreira, 2005). 

Entretanto, somente é possível se houver profissionais capacitados para a identificação dos casos. 

Uma maior atenção dos órgãos de ensino e saúde no aperfeiçoamento dos estudantes e 

profissionais da área da saúde é imprescindível para uma maior especialização no diagnóstico e 

manejo destes casos (Jacobi et al, 2010). 

Ferreira (2005) cita os desafios da tarefa de apoiar e orientar a família até que a criança 

esteja em segurança: envolver-se sem gerar mais violência; ter toda a família como alvo de 

atenção (incluindo os agressores); auxílio à mudança de comportamentos inadequados e o 

desenvolvimento de habilidades específicas, com base na atuação multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial. É necessária a avaliação psicodinâmica e psicossocial do caso, no 
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que se refere às características de personalidade dos pais ou responsáveis, por exemplo, a conduta 

dissimulada é um forte indicador para uma possível iminência de violência intrafamiliar (Jacobi 

et al, 2010). Avalia-se ainda o temperamento da criança, status social, padrão de relacionamento 

estabelecido e capacidade cuidadora dos pais.  

No que diz respeito ao papel do psicólogo hospitalar, cabe manter uma postura de análise e 

enfrentamento, engajando-se no levantamento da suspeita, identificação e notificação aos órgãos 

jurídicos, atendimento durante a internação ou ambulatório, acompanhamento da equipe 

responsável, além de promover campanhas preventivas (Barbosa & Pergoraro, 2008). 

A seguir, será apresentado caso atendido pelo Serviço de Psicologia no setor de pediatria de 

um hospital situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A equipe do serviço é formada por 

psicólogos, residentes e estagiários de psicologia. Integram à equipe multiprofissional médicos, 

residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e recreacionista.  

 

Caso 1 

 

Paciente: Ana (3 anos) 

Diagnóstico: Queimadura de 3 grau por escaldamento 

 

Ana sofrera queimadura de 3º grau causada por escaldamento, cujo agressor foi o próprio 

padrasto. Os primeiros socorros foram realizados no hospital de sua cidade e, pela gravidade dos 

ferimentos (queimaduras em 70% por cento do corpo – da cabeça ao tórax), foi transferida para 

Porto Alegre. Na época, devido a denúncias de que a mãe estaria a agredindo no leito, o caso 

passou a ser acompanhado pelas equipes do Serviço Social e Psicologia. Após avaliação, o 

Conselho Tutelar e a Promotoria da Infância e Juventude foram acionados para tomar as medidas 

legais.  

Como medida de proteção, a mãe foi afastada e a avó materna passou a acompanhá-la 

durante a internação. A criança recebeu alta, porém sob o aguardo de decisão judicial que 

definiria se a guarda passaria a ser do pai biológico ou se Ana iria para um abrigo. O agressor se 

encontrava em prisão preventiva e havia discrepâncias quanto à possibilidade da mãe de Ana 

ainda manter contato com o mesmo. 

No mesmo ano, Ana internou novamente na unidade pediátrica para a remoção do 

dispositivo da traqueostomia e avaliação junto à equipe de cirurgia plástica. Tal remoção foi 

adiada devido a complicações. Devido ao seu histórico, a equipe de enfermagem solicitou 

novamente acompanhamento do serviço de psicologia e serviço social. 
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Em atendimento, verificou-se que a guarda provisória de Ana passou a ser da avó materna, 

porém a mãe residia no mesmo local. Os órgãos judiciais que já estavam acompanhando o caso 

foram acionados pela assistente social para esclarecimentos e auxiliar com evidências para o 

processo de guarda.  

Durante o período de internação, companheiras de quarto denunciaram que Ana sofrera 

maus-tratos físicos e psicológicos por parte da mãe, que foi afastada. Outros familiares foram 

chamados para acompanhamento da paciente. Entretanto, observou-se que familiares maternos 

também negligenciavam os cuidados à Ana.  

Em entrevista ao pai biológico de Ana, o mesmo ressaltou seu interesse em assumir sua 

guarda. Informou ter recebido visita da assistente social em sua casa para verificar condições de 

moradia. Porém havia o impedimento de que durante a semana necessitava trabalhar, sem 

condições de se dedicar exclusivamente à filha.  

Até o momento da alta de Ana, ainda não havia decisão judicial sobre sua guarda. Haveria 

outras internações para acompanhamento de seu processo de recuperação física e a equipe foi 

orientada a informar os serviços de psicologia e social no caso de nova internação. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Nas situações de suspeitas de maus-tratos, há como referência o Núcleo de Proteção da 

Criança e do Adolescente, programa existente na instituição para a discussão dos casos. Com 

base na avaliação e acompanhamento multidisciplinar, foi possível identificar a conduta de 

negligência por parte dos cuidadores. A rede apoio social fragmentada acabava por agravar o 

funcionamento desta família.  

O acompanhamento evidenciou dificuldades da mãe de Ana em estabelecer o vínculo 

afetivo, agindo de forma negligente frente aos cuidados necessários para a reabilitação da filha. 

Observou-se a ausência de sentimentos de culpa, preocupação ou interesse em esclarecer 

aspectos da terapêutica clínica administrada pela equipe médica. Identificou-se ainda discurso 

isento de afeto, contradições e limitações, principalmente quando o incidente da agressão era 

abordado durante os atendimentos. 

A respeito das reações psicológicas, foram observadas em Ana sintomas como agitação, 

irritabilidade, agressividade e choro frequente. Sua situação clínica e o contexto de internação 

hospitalar contribuíram para o aumento do desconforto físico e emocional. Quando assuntos 

relacionados à agressão eram verbalizados, observou-se que Ana procurava aconchego nos 

braços de sua mãe.  
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Quando se fez necessário que a mãe se mantivesse afastada devido à agressão, os sintomas 

emocionais se intensificaram. Entretanto, considerou-se que a presença de um cuidador que 

maltrata, intensificaria ainda mais tais reações e traria maior risco clínico a ela. Shengold (1979) 

cita que a criança maltratada por um dos pais precisa frequentemente chamar pelo mesmo para 

socorro e proteção. Ou seja, se o cuidador que a maltrata é a quem ela deve voltar-se para alívio 

da dor que ele causou, pode haver um rompimento com a realidade vivenciada e, num 

movimento de necessidade intensa, pode passar a registrar ilusoriamente o agressor como bom.  

O brincar é uma atividade significante nas etapas iniciais do desenvolvimento psíquico 

(Roca Perara, 2005). É considerada estratégia de confronto às restrições impostas pela internação 

hospitalar, constituindo a humanização e a diminuição de riscos de traumas. No caso de Ana, 

recursos lúdicos foram utilizados tendo a sua aderência, demonstrando interesse e interação 

adequada, apesar de sua inibição inicial. 

O contexto hospitalar muitas vezes tende a anular a identidade e gera influencias diretas na 

subjetividade. É neste espaço em que Ana dá continuidade à sua luta pela superação dos danos 

físicos e psíquicos deixados pela agressão. Marcas estas, que se encontram registradas em sua 

pele e psiquismo.  

Com base nos dados expostos e numa perspectiva de redução de danos, considerou-se que o 

abrigo traria maiores prejuízos biopsicossociais à paciente, na medida em que a presença de uma 

referência afetiva positiva e que ofereça o suporte emocional adequado se torna de extrema 

importância para seu o longo processo de reabilitação. Porém, uma avaliação criteriosa é 

imprescindível por parte da área jurídica, considerando o contexto familiar e social. 

A ação interdisciplinar das instituições responsáveis pela proteção dos direitos da criança, 

além do conhecimento dos recursos regionais disponíveis para intervenção é fundamental para 

que tais vítimas sejam atendidas de forma eficaz (Jacobi et al, 2010). O caso em questão, traz em 

sua essência o histórico de violência intrafamiliar e negligência, o que tende a se tornar um 

padrão de comportamento nas gerações futuras caso não surja a oportunidade de dar um novo 

significado a estas vivencias. Dentro deste contexto, o psicólogo na pediatria detém o papel de 

avaliar as dificuldades emocionais implicadas, visando auxiliar a criança a compreender o que se 

passa, dentro da sua linguagem. 

Identificaram-se ainda a necessidade de promover capacitações, espaços de escuta e debates 

multidisciplinares de forma a promover estratégias de enfrentamento, empoderamento destas 

equipes e maior assertividade para a intervenção nestes casos.  

 

.  
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