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Rezumat

Maltratarea în copilărie este un fenomen răs-
pândit, cu consecințe semnifi cative asupra sănătă-
ții fi zice și psihice. Cele mai importante forme sunt 
abuzul fi zic, emoţional, sexual și neglijarea. Abuzul 
emoţional cuprinde printre altele umilirea, amenința-
rea, ridiculizarea, respingerea, terorizarea, coruperea. 
Neglijarea se referă la incapacitatea adultului de a asi-
gura dezvoltarea copilului atunci când există resurse 
acceptabile. Neglijarea emoțională presupune eșecul 
în asigurarea afecțiunii și îngrijirii adecvate a copilu-
lui, insufi ciența interacțiunii părinte-copil, indisponi-
bilitatea emoțională, etc. Pentru a evalua expunerea 
la maltratare, au fost dezvoltate diverse instrumente. 
Numărul de studii și datele disponibile variază în di-
verse regiuni ale globului, iar în anumite zone sunt 
relativ puține date. În România, a fost găsită o pre-
valență a abuzului emoțional de 23,6% și a neglijării 
emoționale de 26,3%. Câteva corelații și consecințe 

sunt: afectarea dezvoltării cognitive a copiilor, proba-
bilitate mai mare de a suferi de depresie sau anxietate 
la maturitate, insomnie, tulburare de stres posttrau-
matic, fumat, consum de droguri, tentative de suicid, 
boli cu transmitere sexuală și comportamente sexuale 
riscante și altele. Adversitățile precoce contribuie la 
psihopatologie prin modifi cări în structura și funcțio-
narea cerebrală, în funcționarea axului hipotalamo-hi-
pofi zo-suprarenal, schimbări neurohormonale, varia-
ții genetice și epigenetice. Conștientizarea consecin-
țelor ar putea să încurajeze luarea de măsuri pentru 
identifi carea persoanelor cu risc crescut și implemen-
tarea unor intervenții care să protejeze efi cient copiii 
de violență. Unele studii estimează că reducerea cu 
10-25% a cazurilor de maltratare în copilărie ar putea 
preveni 31,4-80,3 milioane de cazuri de depresie/an-
xietate pe glob. 
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Emotional abuse & emotional neglect of children – 
forms of maltreatment with persistent consequences 

on childrens and adults health
Abstract
Child maltreatment is a widespread phenome-

non, with signifi cant consequences on physical and 
mental health. The most important forms are physi-
cal, emotional, sexual abuse and neglect. Emotional 
abuse includes humiliation, threatening, ridicule, 

rejection, terrorization, corruption. Neglect refers to 
the inability of the adult to ensure the development of 
the child when there are acceptable resources. Emo-
tional neglect involves failure to provide proper care 
for the child, insuffi cient parent-child interaction, 
emotional unavailability, etc. To evaluate exposure to 
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ill-treatment, various tools have been developed. The 
number of studies and available data varies in diffe-
rent regions of the globe, and in some regions there 
is relatively little data. In Romania, the prevalence of 
emotional abuse was 23.6% and emotional neglect 
26.3%. Some correlations and consequences are: im-
paired cognitive development, higher probability of 
suffering from depression or anxiety at maturity, in-
somnia, post-traumatic stress disorder, smoking, drug 
use, suicide attempts, sexually transmitted diseases 
and risky sexual behaviors and other. Early adversi-
ties contribute to psychopathology through changes 
in brain structure and function, hypothalamo-pitui-
tary-adrenal axis functioning and other neuroendo-
crine changes, genetic and epigenetic changes. Rai-
sing awareness of the consequences could encourage 
action to identify high-risk people and to implement 
interventions that effectively protect children from 
violence. Some studies estimate that reducing child 
maltreatment by 10-25% could prevent 31.4-80.3 mi-
llion cases of depression / anxiety worldwide. 

Keywords: abuse, emotional neglect, con-
sequences, psychopathology

„Cea mai mare pagubă făcută de 
neglijare, traume sau pierderi emoționale 
nu este durerea imediată pe care o provoacă, 
ci denaturarea pe termen lung a modului în 
care un copil care se dezvoltă va continua 
să interpreteze lumea și situația lui în lume“ 

– Dr. Gabor Mate

Maltratarea în copilărie sau abuzul asupra co-
piilor este din păcate un fenomen întâlnit pe tot glo-
bul, cu o răspândire mai mare decât s-ar putea crede 
la prima vedere și cu consecințe deloc neglijabile. 
Aceste experiențe adverse în copilărie sunt probleme 
importante nu doar din perspectivă socială și juridică, 
și de aceea nu interesează doar specialiștii din dome-
niul protecției copilului. Ele sunt probleme impor-
tante și din punct de vedere al sănătății publice, pentru 
că implicațiile sunt multiple și importante asupra 
sănătății fi zice și psihice și a dezvoltării copilului, 
mai ales pe termen lung. În plus, anumite consecințe 
ale experiențelor adverse din copilărie se pot trans-
mite de la o generație la alta. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
abuzul asupra copilului sau maltratarea lui reprezintă 
„toate formele de rele tratamente fi zice şi/sau emo-
ţionale, abuz sexual, neglijare ori tratament ne-
glijent, exploatare comercială, trafi c și altele, ale 
căror consecinţe sunt daune actuale ori potenţiale 
aduse sănătăţii copilului, supravieţuirii, dezvoltă-
rii sau demnităţii lui, în contextul unei relaţii de 
răspundere, încredere sau putere.“ În România, for-
mele de maltratare sunt defi nite în Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Între diversele forme de maltratare, cele mai impor-
tante experiențe adverse în copilărie sunt abuzul fi zic, 
abuzul emoţional, abuzul sexual și neglijarea. 

Tipuri de abuz, tipuri de neglijare

Spre deosebire de abuzul fi zic și sexual, care 
sunt forme mai cunoscute și mai studiate, abuzul 
emoţional e mai difi cil de depistat deși este frecvent, 
iar impactul pe termen lung este semnifi cativ. Abu-
zul emoțional reprezintă eşecul adultului de a oferi 
copilului un mediu de dezvoltare adecvat, prin 
diverse comportamente ale adultului, care pot dă-
una dezvoltării fi zice, mintale, spirituale, morale 
sau sociale a copilului. O altă formă de maltratare 
care uneori este difi cil de recunoscut este neglija-
rea. Neglijarea se referă la incapacitatea adultului de 
a asigura dezvoltarea copilului sub diverse aspecte 
(sănătate fi zică şi psihică, educaţie, nutriţie, condiţii 
adecvate şi sigure de viaţă) în situaţia în care există 
resurse acceptabile pentru creșterea și îngrijirea lui 
[1]. În acest sens, neglijarea se poate prezenta sub 
mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea 
igienei, neglijare medicală, educaţională, neglijarea 
emoţională și abandonul (inclusiv plecarea părinți-
lor în străinătate). Neglijarea emoţională se referă 
la lipsa atenţiei, a contactelor fi zice, a semnelor de 
afecţiune, a cuvintelor de apreciere față de copil, și 
are la rândul ei consecințe importante asupra sănătății 
copilului. 

Așa cum este precizat în legislația de protecție 
a copilului, „abuzul emoţional constă în expunerea 
repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţio-
nal depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică 
(de exemplu, copilul este amenințat că va fi  alungat 
din casă sau chiar este alungat ca formă de pedeapsă). 
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Abuzul emoţional vine din partea unui adult care se 
afl ă într-o relaţie de încredere, răspundere sau putere 
cu copilul, iar adultul nu reușește să ofere copilului 
un mediu de dezvoltare și sprijin adecvat. Abuzul de 
acest tip include înjosirea, blamarea, amenințarea, 
intimidarea, discriminarea, restrângerea libertăţii 
de acţiune, denigrarea, ridiculizarea, terorizarea, 
incestul emoțional, coruperea precum și alte atitu-
dini ostile sau de respingere faţă de copil.“ Odată 
cu creșterea interesului pentru studierea acestui feno-
men, se strâng dovezi tot mai multe că abuzul emoțio-
nal afectează sănătatea fi zică și/sau psihică a copilului 
și dezvoltarea sa. 

În ceea ce privește neglijarea copilului, aceasta 
se referă la „omisiunea unei persoane care are respon-
sabilitatea creşterii/îngrijirii/educării copilului, de a 
lua măsurile presupuse de îndeplinirea acestei respon-
sabilităţi, care pun în pericol viaţa, dezvoltarea fi zică, 
mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea 
corporală, sănătatea fi zică sau psihică a copilului“. În 
particular, neglijarea emoțională se referă la incapa-
citatea sau abilitatea redusă a adultului de a se angaja 
emoțional în îngrijirea copilului și de a satisface ne-
voile emoționale ale copiilor. Neglijarea emoțională 
include eșecul în asigurarea afecțiunii și îngrijirii 
adecvate pentru copil, permiterea în cunoștință de 
cauză a comportamentului dezadaptativ al copilu-
lui, acceptarea copiilor ca martori ai violenței în 
familie, eșecul în solicitarea îngrijirii pentru pro-
blemele emoționale/de comportament și eșecul în 
asigurarea unei cadru structurat, potrivit vârstei. 
De asemenea, neglijarea emoțională este caracterizată 
prin lipsa sau insufi ciența interacțiunii între părinte 
și copil, prin indisponibilitatea emoțională și lipsa 
de răspuns și validare a emoțiilor copilului de către 
părinte (de exemplu, ignorarea constantă a copilului 
dacă acesta nu îl deranjează pe părinte în activitățile 
pe care le desfășoară).

Instrumente

Pentru a evalua expunerea la maltratare, au fost 
dezvoltate diverse instrumente. Unul dintre cele mai 
frecvent folosite este CTQ (Chestionarul Traume-
lor din Copilărie). Alte instrumente mai recente sunt 
CECA-Q, (Chestionarul Experiențelor din Copilărie 
de Abuz și Îngrijire) și Scala MACE (Cronologia 

expunerii la maltratare și abuz – care evaluează seve-
ritatea expunerii la de-a lungul fi ecărui an al copilă-
riei). Un alt instrument important este Chestionarul 
experiențelor adverse din copilărie (ACE), care ur-
mărește mai degrabă numărul de expuneri, și mai pu-
țin severitatea expunerii. Scorul la chestionarul ACE 
a fost utilizat în studii epidemiologice importante și 
s-a dovedit a fi  un determinant important al riscului 
de alcoolism, abuz de substanțe, depresie, suicid și 
utilizare excesivă de medicație psihotropă, și a subli-
niat o relație „dependentă de doză“ între adversitățile 
precoce și consecințele asupra sănătății [2].

Situația fenomenului în lume 
și în România 

Numărul de studii și datele disponibile va-
riază în diverse regiuni ale globului, iar în anumite 
zone sunt relativ puține date despre anumite forme 
de maltratare. Ratele de prevalență necesită atenție în 
interpretare pentru că variațiile pot refl ecta diferențe 
metodologice, diferențe în modul în care e defi nită 
maltratarea sau/și diferențe în colectarea datelor. Ra-
tele de prevalență diferă în funcție de categoria de 
maltratare, de sex și de continent. Studiile despre 
neglijarea copiilor sunt un domeniu relativ negli-
jat printre cercetările științifi ce, în special în țările 
cu venituri reduse. Într-un studiu publicat în 2018, 
cercetătorii au investigat prevalența pentru diverse 
forme de maltratare în perioada 2000-2017. Cel mai 
frecvent investigat aspect al maltratării este abuzul 
sexual, pentru această formă fi ind cele mai multe stu-
dii disponibile. Acesta a avut o prevalență mediană 
de 20.4% în America de Nord și 28.8% în Australia 
pentru fete (cu rate mult mai mici pentru băieți). Pen-
tru abuzul fi zic în Europa prevalența e mai mare la 
băieți (27%) decât la fete (12.0%); situația e similară 
în Africa, dar cifrele sunt mult mai mari (60% pentru 
băieți și 51% pentru fete). Prevalența abuzului emo-
țional a fost dublă la fete față de băieți în America 
de Nord (28% vs 14%) și Europa (13% vs 6%). Cu 
privire la negljare, datele au fost următoarele: ratele 
de prevalență pentru neglijare au fost cele mai mari 
în America de Sud (fete: 55%, băieți: 57%), și Africa 
(fete: 42%, băieți: 39%), urmate de Asia (fete: 26%, 
băieți: 24%). În America de Nord, neglijarea a avut 
valori de 40.5% pentru fete și de 16.6% pentru băieți. 



8

Revista de medicină școlară și universitară

În Europa, valorile au fost mai mici și relativ apropi-
ate, și anume 15% pentru băieți și 14% pentru fete [3]. 
Alți cercetători au urmărit o trecere în revistă a unor 
aspecte mai specifi ce, și anume o metaanaliză a studi-
ilor legate doar de prevalența neglijării fi zice și emo-
ționale. Rata prevalenței pentru neglijarea emoțională 
a fost de 18,4% (16 eșantioane cu 59655 participanți), 
a neglijării fi zice, pentru 13 eșantioane independente 
cu un total de 59406 participanți, a fost de 16,3% [4].

În România un studiu privind experiențele ad-
verse din copilărie (ACE) a fost realizat pe un eșan-
tion reprezentativ de 2088 de tineri adulți cu scopul de 
evaluare a prevalenței ACE în România și de identifi -
care a relațiilor dintre expunerea la ACE și comporta-
mentele cu risc pentru sănătate precum și consecințele 
asupra sănătății. Rezultatele studiului arată o preva-
lență a abuzului emoțional de 23,6%, și a neglijării 
emoționale de 26,3%. Prevalența pentru alte forme 
de maltratare a fost: pentru abuz fi zic 26,9%, pentru 
neglijare fi zică 16,5% și abuz sexual 12,7%. Femeile 
participante au raportat în mod semnifi cativ mai frec-
vent expunere la abuzuri sexuale și emoționale [5]. 

Câteva corelații și consecințe

Dovezile în legătură cu corelația dintre abuzul 
și neglijarea emoțională pe de o parte și tulburările 
psihiatrice și medicale sunt tot mai numeroase pe mă-
sură ce crește interesul pentru studierea acestei pro-
blematici. În plus, tot mai mulți cercetători realizează 
designul studiilor lor astfel încât pot arăta nu doar că 
există asocieri între aceste experiențe adverse precoce 
și probleme de sănătate psihică și somatică apărute 
mai devreme sau mai târziu pe parcursul vieții, dar și 
că există relații de cauzalitate care nu pot fi  ignorate.

– Un istoric de maltratare în copilărie con-
tribuie în mare măsură la apariția tulburărilor 
depresive și anxioase la copii și adulți. O metaana-
liză din 2016 care a inclus cinci studii prospective de 
înaltă calitate și care a analizat impactul maltratării 
în copilărie asupra incidenței tulburărilor mintale de 
tipul anxietății și depresiei, a furnizat dovezi robuste 
în sprijinul ipotezei că maltratarea în copilărie crește 
riscul de depresie și anxietate. În mod particular, co-
piii expuși neglijării au avut o probabilitate de 1,75 
ori mai mare decât cei neexpuși la neglijare, de a su-
feri de depresie sau anxietate la vârsta adultă, experi-
ența de a fi  neglijat în copilărie fi ind un factor de risc 

semnifi cativ pentru tulburări depresive sau anxioase la 
maturitate [6]. Mai mult decât atât, maltratarea afec-
tează negativ nu doar probabilitatea de apariție a de-
presiei, ci și evoluția bolii și rezultatul tratamentului. 
O altă metaanaliză a arătat că maltratarea în copilărie 
(incluzând neglijarea) este asociată cu un risc crescut 
de a suferi episoade depresive recurente și persis-
tente, iar uneori este asociată cu lipsa răspunsului la 
tratament sau lipsa remisiunii în timpul tratamentu-
lui [7]. La pacienții internați în spitale cu profi l psihi-
atric, evoluția depresiei este mai puțin bună decât în 
populația generală sau decât la pacienții din asistența 
medical primară. Un istoric de neglijare emoțională 
în copilărie și prezența a trei sau mai multe epi-
soade depresive și au fost predictori independenți ai 
recurenței depresiei [8]. 

– Dintre experiențele de maltratare în copilărie, 
neglijarea emoțională este un factor semnifi cativ și 
consecvent în predicția unor scoruri reduse la rezili-
ență, și scoruri înalte la simptomatologia depresivă. 
Neglijarea emoțională a fost un predictor semnifi -
cativ al rezilienței scăzute, și al nivelului crescut al 
simptomelor depresive [9].

– Un studiu longitudinal pe trei ani cu subiecți 
adolescenți a avut ca obiectiv evaluarea consecințe-
lor distale ale neglijării fi zice și emoționale pe care 
au trăit-o în familiile lor. Scoruri mari la măsurarea 
neglijării fi zice și emoționale au corespuns la simp-
tome mai importante de depresie, tulburare de stres 
posttraumatic, fumat și consum de substanțe psi-
hoactive. Expunerea precoce la neglijare este un risc 
pentru dezvoltarea ulterioară a unor simptome de in-
ternalizare și a unor comportamente de consum de 
substanțe la tinerii adulți [10]. 

– Pe lângă corelația cu depresia și anxieta-
tea, o altă metaanaliză care a aplicat criteriille Bra-
dford-Hill, a găsit asocieri semnifi cative ale abuzului 
emoțional și neglijării cu consumul de droguri, cu 
tentativele de suicid, cu boli cu transmitere sexuală 
și comportamente sexuale riscante [11]. Legătura 
dintre neglijarea emoțională în copilărie sau adoles-
cență și anumite practici cu risc crescut de infectare 
cu HIV pentru anumite categorii de persoane nu este 
una directă. Neglijarea emoțională acționează prin 
impactul negativ pe care îl are asupra stimei de sine, 
care la rândul ei afectează negativ atitudinea în legă-
tură cu asumarea de riscuri [12].
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– Într-un studiu transversal pe persoane depen-
dente de substanțe psihoactive realizat pentru inves-
tigarea prevalenței maltratării din copilăria mică și 
a asocierii cu diverse aspecte ale comportamentului 
sexual ulterior printre consumatorii de substanțe 
psihoactive, s-a constatat că experiențele de negli-
jare emoțională, abuz emoțional, neglijare fi zică, 
abuz fi zic și abuz sexual au fost întâlnite frecvent 
în rândul acestor persoane De asemenea, s-a observat 
o asociere între adversitățile raportate și probabilita-
tea de a fi  dependent de sex, de victimizare sexuală la 
maturitate și altele [13].

– Un studiu publicat în 2016 a explorat efec-
tele pe termen lung ale neglijării emoționale de către 
mamă sau tată, asupra simptomelor de stres posttrau-
matic în urma unei agresiuni sexuale sau/și a unei 
agresiuni fi zice, la participanți care au apelat la ajutor 
și tratament pentru depresie și abuz de alcool conco-
mitent. Rezultatele au sugerat că rolurile parentale au 
funcții de protecție distincte. Neglijarea emoțională 
de către mamă poate exacerba simptomele de stres 
posttraumatic și simptomele depresive, apărute în 
urma expunerii la agresiune sexuală, iar debutul de-
presiei este mai precoce. Neglijarea emoțională din 
partea tatălui este corelată cu consum mai mare de 
alcool și cu debut precoce al depresiei după expune-
rea la agresiune fi zică [14].

– Pe lângă înregistrarea obiectivă a experien-
țelor adverse, se pare că și percepția copiilor în legă-
tură cu neglijarea lor emoțională este un predictor 
semnifi cativ și că poate fi  luată în considerare ca 
factor de risc pentru psihopatologie. Un studiu lon-
gitudinal prospectiv pe 1700 de copii, a arătat că odată 
cu perceperea de către copiii de 11 ani a unui stil de 
creștere și educare al părinților (parenting) bazat pe 
neglijare emoțională și control exagerat, aceștia au 
avut o probabilitate de două ori mai mare de a raporta 
psihopatologie la vârsta de 15 ani [15]. 

– Modul în care dezvoltarea cognitivă pe ter-
men lung este afectată de către maltratarea în copi-
lărie (abuz și neglijare), a fost evidențiat printr-un un 
studiu prospectiv realizat pe o cohortă de 7223 copii 
care a fost urmărită de la naștere până la 14 ani. Pe 
parcursul studiului longitudinal au fost înregistrate 
notifi cările către autoritățile de protecție a copilului în 
legătură cu episoade de maltratare. De asemenea, au 
fost înregistrate scorurile la două teste de evaluare a 
abilităților cognitive (Raven, WRAT) când copiii au 

împlinit 14 ani. Notifi cările pentru abuz sau neglijare 
au fost asociate cu un scor mai redus la ambele teste 
aplicate, rezultatele sugerând că atât abuzul cât și ne-
glijarea au efecte adverse independente și impor-
tante asupra dezvoltării cognitive a copiilor [16]. 

– La mamele deprimate care au suferit abuz 
emoțional în copilărie și care au copii cu psihopato-
logie, impactul abuzului emoțional asupra stilului de 
creștere și educare a copiilor (parenting) este vizibil. 
Aceste mame au o probabilitate mai mare să arate 
acceptare redusă față de copil, și să folosească tac-
tici de parenting bazate pe control psihologic [17]. 

– Chiar și atunci când mama primește tratament 
pentru depresie, traumele suferite de aceasta în co-
pilărie continuă să afecteze generația următoare, 
putând exista chiar o întârziere de aproximativ 6 luni 
de la vindecarea depresiei materne și până la apariția 
impactului pozitiv la copiii lor de vârstă școlară cu 
tulburări psihiatrice (de internalizare). Se pare că pe 
lângă intervențiile psihoterapeutice în cazul depresiei 
materne ar fi  nevoie și de intervenții pentru ameliora-
rea metodelor de creștere și educare, pentru a observa 
ameliorări mai rapide la copii [18]. 

– Tulburările de somn și experiențele adverse 
în copilărie au o prevalență crescută la persoanele cu 
istoric de depresie. Un studiu a evaluat dacă diverse 
tipuri de experiențe adverse în copilărie pot fi  predic-
tori ai duratei somnului și insomniei la tineri adulți cu 
episoade anterioare de depresie. Rezultatele studiului 
au arătat că doar neglijarea emoțională în copilărie 
a fost un predictor semnifi cativ pentru insomnie, 
iar durata somnului nu a fost infl uențată [19]. 

– Adversitățile din copilărie din copilărie își 
manifestă efectul nu doar în perioada de dezvoltare 
sau în tinerețe, ci și la maturitatea târzie. De exemplu, 
neglijarea emoțională a fost asociată cu infarctul 
cerebral cronic la persoane peste 55 de ani. Pro-
babilitatea de infarct cerebral a fost de 2,8 ori mai 
mare pentru subiecții care au raportat un nivel mode-
rat-crescut de neglijare emoțională în copilărie față de 
cei cu nivel moderat-redus [20]. 

Aspecte de neurobiologie

Experiențele adverse precoce contribuie la dez-
voltarea psihopatologiei prin modifi cări în structura 
și funcționarea cerebrală, (modifi carea în sens nega-
tiv a traiectoriei dezvoltării cerebrale), modifi cări ale 
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funcționării axului hipotalamo-hipofi zo-corticosupra-
renal, schimbări neurohormonale, anumite variații ge-
netice și modifi cări epigenetice [6]. Zonele cerebrale 
unde apar modifi cări ale structurii și funcționării în 
urma expunerii la adversități în copilărie sunt hipo-
campul, amigdala, cortexul cingulat anterior, cortexul 
prefrontal și alte zone cerebrale asociate procesării 
stresului și emoției [21]. Subiecți cu istoric familial 
de tulburare depresivă majoră au volum redus în 
zona hipocampului și a cortexului prefrontal în spe-
cial dacă au suferit adversități în copilărie sugerând 
că factorii genetici și de mediu infl uențează structura 
cerebrală prin mecanisme epigenetice, iar anomaliile 
structurale pot precede debutul afecțiunii [22]. În plus, 
se pare că atât sexul precum și vârsta la care apar ad-
versitățile contează. În unele studii, un istoric de abuz 
emoțional a fost asociat cu reducerea volumului hipo-
campului mai ales la sexul masculin, iar studierea unor 
subiecți cu atașament perturbat expuși la abuz emoțio-
nal și neglijare, a arătat că volumul hipocampului drept 
este afectat mai ales între 7 și 14 ani [23]. 

– Experiențele adverse intense în copilărie de 
tipul neglijării s-au dovedit a fi  asociate atât cu re-
activitatea crescută a amigdalei dar și cu modifi -
carea volumului acesteia [1]. La subiecții cu istoric 
de neglijare emoțională a fost prezentă o activare 
crescută a amigdalei stângi dar și a hipocampu-
lui anterior stâng în timpul procesării informației 
percepute ca amenințătoare [24].

– Nivele crescute de neglijare emoțională au 
fost asociate cu dezvoltarea necorespunzătoare a 
activității nucleului striat ventral (corelat cu re-
compensa) în adolescență, iar această dezvoltare 
este un predictor pentru emergența simptomelor 
depresive la adolescenți. Reduceri ale activității au 
fost corelate cu simptomatologie depresivă mai im-
portantă [25]. 

– În atașamentul nesigur/de respingere, care 
poate fi  asociat cu neglijarea emoțională, se constată 
activarea redusă a circuitul dopaminergic mezo-
limbic (al recompensei) ca răspuns la stimulii faciali 
ai sugarilor, precum și scăderea descărcării perife-
rice de oxitocină la contactul mamă-sugar [26].

– Disfuncționalitatea axului hipotalamo-hi-
pofi zo-suprarenalian este asociată cu o reacție dis-
funcțională la stres, dar și cu reactivitatea crescută a 
amigdalei și cu maltratarea în copilărie. Reglarea ni-
velului de cortizol la copiii care au trăit experiențe de 

neglijare intensă se realizează anormal, într-un mod 
care poate reduce capacitatea copilului de a face față 
adversităților [27].

– Anumite genotipuri ale genei FKBP5 (aso-
ciate cu disfuncția axului HHS sau cu psihopatolo-
gie), în cazul în care au fost prezente la persoane care 
au suferit de neglijare emoțională în copilărie, au fost 
predictori pentru o reactivitate crescută a amigda-
lei (la stimuli percepuți ca amenințători); este posibil 
ca aceste persoane să aibă un risc crescut pentru psi-
hopatologie legată de stres [1].

În loc de concluzii 

Toate tipurile de maltratare a copilului ar trebui 
considerate riscuri importante pentru sănătate, pentru 
că au impact asupra afecțiunilor care contribuie ma-
jor la povara bolilor. Conștientizarea consecințelor pe 
termen lung ar trebui să încurajeze luarea de măsuri 
pentru identifi carea persoanelor cu risc crescut și im-
plementarea unor intervenții care să protejeze efi cient 
copiii de violență, de oriunde ar veni aceasta [11]. Cu 
toate că s-au înregistrat progrese privind recunoaște-
rea semnelor și simptomelor pentru unele forme de 
maltratare, este posibil ca anumite forme, cum sunt 
abuzul emoțional sau neglijarea emoțională să fi e 
uneori difi cil de recunoscut în vederea unei interven-
ții. Este posibil să fi e necesară o conștientizare mai 
bună a faptului că aceste adversități în copilărie 
sunt mai frecvente decât ar părea și că nu sunt in-
ofensive. Este posibil ca măsurile de prevenție sau 
intervențiile precoce din partea profesioniștilor 
care vin în contact cu copilul (inclusiv profesioniști 
din domeniul sănătății) să îi schimbe acestuia par-
cursul vieții (atât din perspectiva sănătății, dar nu 
numai), să reducă numeroase suferințe în viitor iar la 
nivelul societății, să se economisească resurse semni-
fi cative. De exemplu, unele studii estimează că redu-
cerea cu 10-25% a cazurilor de maltratare în copilărie 
ar putea preveni 31,4-80,3 milioane de cazuri de de-
presie și anxietate la nivel mondial [6]. E posibil ca în 
pregătirea și formarea specialiștilor din domeniul 
sănătății să fi e necesară sublinierea rolului stresu-
lui cronic din copilărie și a mecanismelor prin care 
acesta își lasă amprenta asupra etiologiei multor afec-
țiuni, fi e ele somatice sau psihice. Este posibil să fi e 
necesară o disponibilitate mai largă a intervențiilor 
care să abordeze traumele din copilărie pentru scă-
derea infl uenței negative a acestor adversități asupra 
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sănătății la vârsta de adult, dar și pentru oprirea trans-
miterii transgeneraționale. Cu toate progresele înre-
gistrate, rămân cu siguranță încă multe de făcut .
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