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INTRODUÇÃO: A violência doméstica contra crianças e adolescentes é definida como
ação ou omissão perpetrada por adultos causando danos físicos, emocionais. Este
trabalho objetiva apresentar um relato de caso de violência intrafamiliar envolvendo mãe
e três filhas, observado por alunos de medicina em visitas domiciliares.
DESCRIÇÃO DO CASO: Trata-se de uma família composta por mãe e três filhas (11
a,9 a, 7 a) expostas a riscos, como drogadição e desorganização familiar. São evidentes
as manifestações de omissão afetiva, evoluindo para danos físicos e emocionais tais
como a depressão e episódios recorrentes de laringite bacteriana, não tratada. A filha
mais velha, relata situações de negligência escolar. As marcas de sofrimento, choro e
pânico em retornar a casa da mãe são evidentes nas irmãs mais novas. As visitas
domiciliares aconteceram na casa da avó, onde as crianças frequentavam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A violência intrafamiliar contra crianças deixa marcas
negativas para a vida adulta. No relato deste caso é perceptível o círculo perverso em
que as crianças estão inseridas, impedindo seu desenvolvimento saudável. Assim, é
dever dos profissionais da área da saúde identificar e notificar casos de violência
visando ampará-las socialmente com os cuidados em saúde e legal, minimizando os
danos
causados
pela
violência.
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