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RESUMO  

Gama, Camila Monteiro Fabrício. Investigação de traumas e respostas 
peritraumáticas durante a vida: consequências para a vida adulta. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Neurologia/Neurociências) – Instituto Biomédico, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 

Frequentemente, estamos sujeitos a vivenciar eventos traumáticos durante a vida. 
Durante o período da infância, crianças podem estar sujeitas a sofrerem traumas 
como abuso físico, emocional, sexual e/ou de negligência física e emocional. Estes 
podem trazer muitos prejuízos para a saúde física, emocional e psíquica. De fato, há 
evidências na literatura científica dos diversos efeitos a longo prazo de situações 
traumáticas ocorridas na infância. No entanto, ainda são poucos os estudos que 
investigam a influência de respostas peritraumáticas na infância e suas 
consequências. O objetivo do presente estudo foi investigar a associação entre a 
gravidade de diferentes tipos de traumas de infância com (1) a sintomatologia do TEPT 
(2) a resposta de imobilidade tônica para um trauma na infância e (3) a resposta de 
imobilidade tônica para um trauma na vida adulta. Avaliou-se ainda se a intensidade 
de IT para um trauma na infância e na vida adulta seria capaz de predizer a 
sintomatologia do TEPT. Por fim, foi investigado se a resposta de IT para um trauma 
na infância prediz a pontuação de IT na vida adulta para um outro trauma. A coleta de 
dados foi realizada com 500 estudantes universitários através de questionários 
investigando eventos traumáticos na infância e na vida adulta, assim como IT e 
sintomas de TEPT. Foram realizadas análises de variância para investigar a 
associação entre a frequência e gravidade dos diferentes tipos de eventos traumáticos 
na infância com as respostas de IT na infância, na vida adulta e gravidade dos 
sintomas de TEPT. Análises de regressão também foram desenvolvidas para avaliar 
se respostas de IT na infância são capazes de prever as respostas de IT na vida adulta 
e a gravidade dos sintomas de TEPT. Como principais resultados deste estudo, foram 
observadas associações significativas entre a gravidade de traumas sofridos na 
infância e a sintomatologia pós-traumática aferida pelo PCL-5 na vida adulta. Houve 
também uma associação significativa entre a gravidade de traumas sofridos na 
infância com as pontuações de IT tanto para traumas na infância quanto na vida 
adulta. Interessantemente, a pontuação da resposta de IT para um trauma na infância 
foi significativamente associada com a sintomatologia do estresse pós-traumático na 
vida adulta. Estes dois resultados indicam a importância dos traumas infantis e da 
resposta peritraumática de IT na infância para a vulnerabilidade ao TEPT. Foi 
identificada também uma relação preditiva entre respostas de IT para um trauma na 
infância e a resposta de IT para um outro trauma na vida adulta bem como da IT para 
um trauma na vida adulta com os sintomas de estresse pós-traumático. Esses dados 
reforçam estudos anteriores mostrando a relação dos eventos traumáticos na infância 
com respostas de IT e sintomas de TEPT e o ampliam sugerindo que tipos diferentes 
de eventos traumáticos na infância, podem influenciar diferentemente as respostas de 
IT na infância, na vida adulta e sintomas psicopatológicos. Além disso, ressaltam a 
possibilidade de predição de respostas futuras de IT a partir de respostas de IT na 
infância. 

Palavras-chave: Traumas Infantis, Imobilidade tônica, Transtorno de Estresse Pós-

traumático.  
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ABSTRACT  

Gama, Camila Monteiro Fabrício. Trauma investigation and peritraumatic 
behaviors during lifetime: adulthood outcomes.  Dissertation (Master in Neurology 
/ Neuroscience) – Biomedical Institute, Federal Fluminense University, Niterói, 2017. 

Often, we are at risk of experiencing traumatic events during our lifetime. In childhood, 
children may be susceptible to traumatic events, such as physical, emotional and 
sexual abuse or physical and emotional neglect. These types of trauma can bring a lot 
of damage to physical, emotional and psychological health. In fact, there is strong 
evidence in the scientific literature about the various long-term effects of traumatic 
events that occur in childhood. However, there are still few studies that investigate the 
influence of peritraumatic responses in childhood and its consequences. The aim of 
the present study was to investigate the association between the severity of different 
types of childhood traumas with (1) the symptomatology of PTSD (2) the tonic 
immobility (TI) response to trauma in childhood and (3) the tonic immobility response 
to trauma in adulthood. It was also evaluated whether the TI response to trauma in 
childhood and in adulthood would be able to predict the symptoms of PTSD. Finally, it 
was investigated whether the TI response to a trauma in childhood predicts the TI score 
in adulthood for another trauma. Data collection was performed with 500 college 
students through questionnaires investigating traumatic events in childhood and 
adulthood, as well as TI and PTSD symptoms. Analysis of variance were performed to 
investigate the association between the frequency and severity of different types of 
traumatic events in childhood with TI responses in childhood, adulthood and severity 
of PTSD symptoms. Regression analysis were also developed to evaluate if TI 
responses in childhood would predict TI responses in adulthood and the severity of 
PTSD symptoms. As the main results of this study, we observed significant 
associations between the severity of childhood trauma and the posttraumatic 
symptomatology measured by PCL-5 in adulthood. There was also a significant 
association between the severity of childhood trauma with TI scores for both childhood 
and adulthood trauma. Interestingly, the TI score for childhood trauma was significantly 
associated with posttraumatic stress symptomatology in adulthood. These two results 
indicate the importance of childhood trauma and the peritraumatic response of TI in 
childhood to vulnerability to PTSD. A predictive relationship between TI responses for 
childhood trauma and the TI response to another trauma in adulthood was also 
identified. Finally, the TI score for adulthood trauma was significantly associated with 
posttraumatic stress symptomatology in adulthood. These data adds to previous 
studies showing the relationship of traumatic events in childhood with TI responses 
and PTSD symptoms.  Moreover, it amplifies this idea, suggesting that different types 
of traumatic events in childhood may influence TI responses in childhood, adulthood 
and psychopathological symptoms. In addition, they highlight the possibility of 
predicting future TI responses from an TI response in childhood. 
 

Key words: Childhood Trauma, Tonic Immobility, Posttraumatic Stress Disorder 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Frequentemente estamos sujeitos a enfrentar eventos traumáticos durante a 

vida. No Brasil, em 2011, as internações no Sistema Único de Saúde (SUS) por 

violências e acidentes eram da ordem de 8,6%, quinta posição dentre as causas 

principais. O Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), implementado 

desde 2006 e que define a necessidade de serem realizadas notificações desses 

casos com entrada no SUS, mostra, através do Boletim Epidemiológico, que o número 

de notificações de violência doméstica, sexual e interpessoal praticamente triplicou 

dos anos de 2009 a 2011, sendo crianças, adolescentes e adultos jovens os mais 

acometidos (Ministério da Saúde, 2013). 

De acordo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção sobre 

os Direitos da Criança, oficializada como lei internacional em 02 de setembro de 1990, 

define criança como “todo ser humano com menos de 18 anos de idade”. Esse 

período, que engloba a infância e adolescência, é considerado um período crítico por 

sua importância para as consequências que pode trazer para a vida adulta (ONU, 

1990). 

Eventos traumáticos na infância e adolescência podem afetar o 

desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, comportamental e social com 

consequências no funcionamento biopsicossocial do indivíduo (Teicher et al., 2011; 

De Bellis et al., 2013; Young e Widom, 2014; Elzy et al., 2013; Widom et al., 2014). 

Acredita-se que o período do desenvolvimento físico e cognitivo no qual se 

encontra o indivíduo, assim como tipos de traumas diferentes e as formas de enfrentar 

o evento traumático são pontos importantes a serem considerados para o 

entendimento das consequências que esse tipo de evento pode causar (Hart e Rubia, 

2012; Carr et al., 2013; Rizvi et al., 2008).   

Sabe-se que eventos traumáticos podem levar ao surgimento de Transtorno 

de Estresse Pós-traumático, tanto na infância quanto na vida adulta. Além disso, já é 

bastante fundamentado na literatura que a resposta peritraumática de Imobilidade 

Tônica (IT) pode estar relacionada a uma percepção de maior gravidade em relação 

ao evento assim como uma piora na eficácia do tratamento medicamentoso (Simonelli, 

2013; Heidt et al., 2005; Fiszman et al., 2008). 
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Diante disso torna-se de fundamental importância investigar os fatores que 

podem influenciar no desenvolvimento de psicopatologias após situações traumáticas 

vividas, em especial durante a infância, período da vida considerado crítico por sua 

vulnerabilidade (Carr et al., 2013). 

Este projeto tem como objetivo principal investigar se os tipos de trauma, sua 

frequência e sua relação com as respostas peritraumáticas influenciam no surgimento 

e agravamento de quadros psicopatológicos, particularmente no transtorno do 

estresse pós-traumático. 

Essa investigação poderá trazer resultados promissores no sentido de 

fomentar novas pesquisas e possibilidades de tratamento e intervenção precoce 

visando minimizar os danos causados por eventos traumáticos ocorridos tanto na 

infância quanto na vida adulta. A seguir, será feita uma breve revisão dos principais 

conceitos abordados nesta dissertação. 

   

1.1. Eventos Traumáticos na Infância 

 

São alarmantes as taxas que mostram a quantidade de crianças e 

adolescentes que são expostas a experiências traumáticas estressantes. O estudo de 

Copeland et al. (2007) ressalta que o número de crianças norte-americanas expostas 

a um evento traumático, se visto de forma abrangente, incluindo exposição direta e 

indireta a qualquer tipo de evento dessa categoria, está próximo a 70%. Com uma 

amostra de 1420 voluntários avaliados aos 16 anos de idade, verificou-se que mais 

de dois terços relatou ter sofrido pelo menos um evento traumático e que eventos 

violentos ou de trauma sexual estavam relacionados a altas taxas de lembranças 

dolorosas e TEPT subclínico. Nesse estudo a prevalência de TEPT clínico foi rara, 

correspondendo à 0,5% da amostra (Copeland et al., 2007). 

Para Stoddard Jr (2014), a definição do que constitui um evento traumático na 

infância, permanece em desenvolvimento, podendo ser considerado “estressante” 

desde o evento de nascimento de uma criança até situações de guerra. No entanto, 

experiências de maus tratos na infância, que englobam abusos físico, sexual e 

emocional, negligência e violência doméstica e comunitária, podem ser as causas 
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mais comuns de traumas interpessoais para crianças e adolescentes (De Bellis,1997; 

U.S. Department of Health and Human Services, 2015). 

De fato, estudos na área de trauma infantil buscam sintetizar o conhecimento 

de diversos campos, como as neurociências do desenvolvimento, psicopatologia do 

desenvolvimento e pesquisas em trauma e estresse para entender o impacto destes 

eventos no desenvolvimento das psicopatologias (De Bellis, 2001). 

O impacto traumático pode alterar o desenvolvimento biológico da vítima, com 

evidências de estruturas encefálicas alteradas, como o córtex pré-frontal, hipocampo, 

córtex cingulado anterior, amígdala, corpo caloso, regiões parieto-temporais e 

cerebelo em relação a indivíduos sem histórico de traumas infantis (Hart e Rubia, 

2012). Ainda, em estudos de imageamento por ressonância magnética anatômica 

mostraram volumes cerebrais menores, correlacionados positivamente com a idade 

de início dos sintomas de TEPT, e ventrículos laterais maiores em sujeitos com o 

mesmo transtorno em relação aos controles (De Bellis, 2005). 

Nas pesquisas em traumatologia do desenvolvimento, De Bellis (2001) sugere 

que adultos com histórico de maus tratos na infância são mais propensos a 

consequências graves. Entre elas, manifestar comportamentos de alto risco, 

desenvolver doenças graves e com maiores taxas de utilização médica e psiquiátrica 

em relação a adultos sem esse histórico. 

 

1.1.1. Tipologia da Traumatização e suas consequências 

 

Abuso e negligência têm recebido foco das pesquisas científicas como as 

formas mais extremas e complexas de circunstâncias de vida adversas levando a 

consequências físicas e psíquicas que são alvo de muitas questões para investigação, 

desde alteração de estruturas neurológicas ao funcionamento cognitivo e 

relacionamento familiar e interpessoal disfuncionais (Hart e Rubia, 2012; Carr et al., 

2013). 

Estudos recentes têm buscado encontrar evidências em estruturas 

encefálicas que são afetadas pela vivência de situações traumáticas na infância. O 

estudo de Teicher et al. (2011) procurou investigar se maus tratos na infância estariam 

relacionados com reduções no volume das áreas hipocampais DG (giro denteado) e 

CA3 (cornu ammonis). Para a investigação de eventos traumáticos foram levantadas 
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as pontuações para histórico de exposição a tais eventos com 193 voluntários. Da 

amostra, 16% relatou politraumas, ou seja, exposição a três ou mais formas de maus 

tratos, sendo o abuso físico a forma mais comum de tipo de evento traumático. Foram 

levantadas também as sub-áreas hipocampais através da aquisição de imagens por 

ressonância magnética e realizadas associações com os tipos de eventos. Verificou-

se, portanto, em torno de 6% de redução no volume das subáreas CA4-DG e CA2-

CA3, sendo essas as que possuem a maior sensibilidade a glicocorticóides, e também 

uma associação mais forte com as pontuações altas para maus tratos infantis. 

Traumas na infância também têm sido relacionados com queixas de saúde 

física na vida adulta. Karatzias et al. (2016) investigaram sintomas neurológicos não 

explicados medicamente em dois grupos de pacientes neurológicos de um hospital na 

Escócia. Um dos grupos era de pacientes com transtornos neurológicos orgânicos, e 

o outro com transtornos neurológicos funcionais ou sem explicação médica, como 

fibromialgia e convulsões não epilépticas. O que a pesquisa sugere é que a exposição 

a eventos traumáticos na infância, especialmente abuso sexual e negligência física 

estão associados de maneira significativa a esse último grupo e ainda, que traumas 

na infância apresentam uma associação maior com o grupo de pacientes com 

sintomas sem explicação médica, em relação aos traumas ocorridos na vida adulta. 

Outra associação já sugerida na literatura entre abuso infantil e problemas de 

saúde na vida adulta, é com relação a dor (Davis et al., 2005). Tendo em vista essa 

associação, o estudo Powers et al. (2014) investigou se os sintomas de TEPT 

poderiam atuar como mediadores da relação entre abuso infantil e relatos de dor na 

vida adulta. Foram avaliados 814 afro-americanos adultos de baixa renda 

selecionados em salas de espera de um hospital em Atlanta. O levantamento de 

traumas na infância, feito através de questionário, mostrou que 45,3% dos 

respondentes relataram trauma infantil moderado ou grave. Toda a amostra relatou 

pelo menos um evento traumático na infância e 75%, pelo menos dois eventos. Os 

resultados mostraram que tanto o abuso infantil quanto os sintomas de TEPT foram 

preditores significativos para os níveis de dor na vida adulta. A análise de mediação 

mostrou que os sintomas de TEPT eram os mediadores do efeito dos traumas infantis 

sobre os relatos de dor na vida adulta. 

Evidências de achados neuropsicológicos correlacionam negativamente o 

abuso sexual infantil com o funcionamento da memória e da linguagem (De Bellis, 
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2001; De Bellis et al., 2013). Hart e Rubia (2012) destacam que déficits no 

desempenho acadêmico, memória, memória de trabalho e atenção foram encontrados 

em crianças e adultos vítimas de abuso sexual infantil. 

Traumas vivenciados por crianças ocorrem com maior frequência dentro do 

ambiente familiar. Isso justifica-se pelo fato de que, nessa fase, a criança ainda tem 

mais contato, em termos de tempo e socialização, com os membros de sua família. A 

pesquisa de Campbell et al. (2016) comparou o impacto na saúde socioemocional de 

crianças de três a cinco anos de idade que sofreram traumas não familiares, também 

chamados de distais, com o de crianças com traumas familiares (abuso e negligência), 

também chamados pelo autor de traumas proximais. Após a definição de três grupos 

distintos na amostra (baixo, moderado e alto risco) para problemas socioemocionais 

verificou-se que o grupo moderado estava mais associado a traumas não familiares e 

que traumas familiares eram significativamente mais associados com o grupo de alto 

risco e com maiores dificuldades socioemocionais. 

O processamento emocional também foi avaliado por um estudo longitudinal 

que buscava avaliar as habilidades de processamento emocional de participantes com 

histórico de traumas de abuso e negligência na infância. Young e Widom (2014) 

avaliaram ao todo 547 voluntários adultos entre 38 e 55 anos de idade, divididos em 

grupo controle e o grupo experimental, sendo este último coletado como parte de uma 

pesquisa anterior levantada em crianças de até 11 anos de idade, vítimas de casos 

de abuso físico, sexual ou negligência, pela corte criminal adulta e juvenil entre os 

anos de 1967 e 1971. Foram utilizadas 48 imagens, classificadas como positivas, 

negativas ou neutras, do International Affective Picture System (IAPS) para avaliar o 

reconhecimento emocional das mesmas. Eram mostradas 24 imagens na primeira 

etapa do experimento. Na etapa seguinte, 24 novas imagens eram apresentadas 

misturadas às outras anteriormente mostradas e o participante deveria informar se 

aquela imagem já havia sido vista na primeira etapa. Verificou-se que indivíduos com 

histórico de abuso e negligência na infância eram menos eficazes no reconhecimento 

de figuras emocionais em relação àqueles sem esse histórico. Também foi realizada 

uma comparação do reconhecimento de figuras com valência positiva, negativa ou 

neutra com os grupos controle, abuso/negligência (geral) e para cada tipo de maus 

tratos separadamente. Verificou-se que o grupo abuso/negligência e o grupo 

negligência apresentavam menor eficácia no reconhecimento de figuras positivas em 
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relação ao grupo controle. Observou-se que para grupo que sofreu abuso/negligência 

(geral) e para o grupo que sofreu somente abuso físico houve menor eficácia no 

reconhecimento de figuras neutras. Não foi encontrada diferença entre os grupos na 

eficácia de reconhecimento de figuras negativas. 

Consequências sociais também tem sido alvo de estudos em vítimas de abuso 

e negligência. Widom et al. (2014) investigam, através de um estudo longitudinal, se 

a vivência de abuso ou negligência na infância estão relacionadas ao aumento de 

relatos de violência pelo parceiro na vida adulta em relação a um grupo controle. O 

que se verificou, tanto na amostra para controles quanto para o grupo 

abuso/negligência, é o alto índice de relatos de vitimização, que ficou em cerca de 

80% para pessoas que sofreram abuso ou negligência na infância. Controlando para 

sexo, indivíduos com casos documentados de abuso físico e negligência, mas não 

abuso sexual, relataram maior risco de serem feridos pelo parceiro quando comparado 

com os controles.  

Habilidades de enfrentamento (ou coping) com evitação ou aproximação 

foram avaliadas por Elzy et al. (2013) para entender a relação entre traumas infantis 

e sintomas relacionados. A amostra foi composta por adolescentes do sexo feminino 

vítimas de exposição traumática na infância. Encontrou-se que o coping evitativo para 

situações traumáticas estaria relacionado negativamente para a predição dos 

sintomas traumáticos na adolescência, ou seja, muitas vivências de situações 

traumáticas estariam relacionadas a um maior uso de estratégias de enfrentamento 

evitativo e teriam relação com uma menor sintomatologia traumática. Trata-se de um 

resultado inesperado e isso é sugerido como um fenômeno do desenvolvimento uma 

vez que, em adolescentes, o enfrentamento evitativo está relacionado a menos 

problemas comportamentais, enquanto que em adultos esse mesmo estilo de 

enfrentamento parece estar associado a mais sintomas negativos após situações 

traumáticas. 

Portanto, é de grande importância o reconhecimento da existência de 

consequências após a exposição a eventos traumáticos, que podem impactar a longo 

prazo a vida de crianças e adolescentes (ver revisão Stoddard Jr, 2014). São muitos 

os estudos que têm buscado associar traumas precoces de vida (abuso físico, sexual, 

emocional, negligência física e emocional) com transtornos psiquiátricos em adultos. 

Carr et al. (2013) revisam muitas dessas pesquisas e sugere associação de eventos 
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traumáticos na infância envolvendo abuso (físico, sexual ou emocional) ou negligência 

(física ou emocional) com transtornos de humor, ansiedade, esquizofrenia e 

transtornos de personalidade de acordo com os diferentes subtipos de trauma infantil. 

Enfatiza também que tais eventos poderiam ser ativadores, mantenedores e 

agravadores de transtornos na fase adulta. Traumas de abuso, por exemplo, podem 

estar relacionados a algumas reações peritraumáticas como a Imobilidade Tônica (IT) 

e o desenvolvimento de psicopatologias, entre elas, o Transtorno de Estresse Pós-

traumático (TEPT) (Bishop et al., 2014; Humphreys et al., 2010). A seguir serão 

apresentadas evidências de associação entre os diferentes tipos de traumas infantis 

(abuso físico, sexual, emocional e negligência) e psicopatologias ou desfechos 

negativos na vida adulta. 

 

1.1.1.1. Abuso Físico 

 

Abuso físico na infância é definido como agressões corporais feitas por um 

adulto ou pessoa mais velha, contra uma criança, com risco de resultar, ou de fato 

resultando, em ferimento e com riscos para a saúde e desenvolvimento físico da 

criança ou adolescente (Bernstein et al., 2003; Carr et al., 2013). 

Dentro do ambiente familiar, muitas vezes são adotadas práticas disciplinares, 

como o uso da palmada, que estão associados com relatos substanciais de abuso 

físico. No Brasil, com a instauração da Lei 13.010 de 2014, conhecida como Lei da 

Palmada e que altera a Lei 8.069 de 1990, que define o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, estabelece-se o direito da criança e do adolescente de serem educados 

sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante que causem 

sofrimento físico, lesão, humilhe, ameace gravemente ou ridicularize (Ministério da 

Casa Civil, 2014). 

Ainda assim, comportamentos agressivos por parte dos pais continuam 

acontecendo e têm sido relacionados a diversas consequências comportamentais 

durante o desenvolvimento da criança e após o seu completo desenvolvimento, na 

vida adulta. Thompson et al. (2017) fizeram um levantamento em três alas de 

emergência pediátrica nos Estados Unidos selecionando 372 crianças com idade 

inferior a quatro anos e que deram entrada nos hospitais com hematomas, mas sem 

ligação com casos objetivos de abuso físico, os quais configuravam critérios de 
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exclusão. O objetivo do presente estudo era de investigar se relatos de práticas 

disciplinares físicas estariam relacionadas com comportamentos agressivos na 

criança. Verificou-se no estudo que o uso de disciplina física pelos pais estava 

associado com mais relatos de comportamento agressivo por parte dos filhos, tais 

como bater, chutar e jogar objetos. 

Carr et al. (2013) apresentam em sua revisão um panorama no qual a maioria 

dos estudos que avaliam abuso físico na infância os relacionam com transtornos de 

humor e ansiedade. Griffith et al. (2016) verificam o desempenho de uma amostra de 

77 adultos com diagnóstico de Depressão Maior em um teste de Memória 

Autobiográfica. No teste são apresentadas palavras, com valência positiva ou 

negativa, nas quais o participante deve lembrar e contar um evento de vida em 

resposta a cada uma delas. A presença de abuso físico na infância, nesse estudo, 

esteve significativamente associada a menos lembranças de memórias 

autobiográficas. 

Consequências comportamentais como problemas de comportamento sexual 

na infância foram estudadas por Allen (2017) em uma amostra de 1112 crianças 

vítimas de maus-tratos. Tais problemas envolvem comportamentos exibicionistas, 

auto-focados e interpessoais sexualizados (como tocar sexualmente outras crianças). 

O artigo teve como resultados uma maior prevalência de abuso físico, sexual e 

negligência para crianças com esse tipo de comportamento sexualizado.Para os 

comportamentos interpessoais (conduta sexualizada com outras crianças), apenas 

abuso físico mostrou estar relacionado.  Ademais, consequências de longo prazo 

foram verificadas no estudo de Chen et al. (2016), no qual foi investigada, em uma 

amostra de 6285 pessoas de meia-idade, a associação de relatos retrospectivos de 

abuso físico e emocional na infância com as taxas gerais de mortalidade na vida 

adulta. Verificou-se que para relatos de abuso físico moderado ou grave e para abuso 

emocional mulheres, mas não homens, podem apresentar risco maior para todas as 

causas de mortalidade na vida adulta. 

 

1.1.1.2. Abuso Sexual 

 

Abuso sexual na infância é definido por Bernstein et al. (2003) como contato 

ou conduta sexual entre uma criança (menos de 18 anos de idade) e um adulto ou 
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pessoa mais velha. Carr et al. (2013) amplia esse conceito, definindo-o como 

envolvimento de uma criança em algo que ela não está mental ou emocionalmente 

preparada ou não compreende totalmente. Exemplos de atitudes de abuso sexual de 

um adulto ou pessoa mais velha, para com uma criança incluem perguntar, induzir ou 

pressionar a criança para qualquer atividade sexual, exposição de genitália, 

intimidação ou uso da criança para pornografia, entre outros. 

Em termos fisiológicos, Noll et al. (2016) sugerem que existe uma associação 

entre abuso sexual na infância e o início da puberdade em adolescentes do sexo 

feminino, com o desenvolvimento de seios e aparecimento de pelos pubianos. 

Segundo o estudo, 84 participantes com histórico de abuso sexual, com idades entre 

seis e 16 anos, foram comparadas com um grupo de 89 participantes, de mesma faixa 

etária, sem histórico de abuso. Foram observadas diferenças significativas entre os 

dois grupos. Meninas com histórico de abuso sexual eram 3,5 vezes mais 

provavelmente sujeitas a apresentar uma fase mais avançada para desenvolvimento 

de pelos pubianos e cerca de 3 vezes mais chance de apresentar um desenvolvimento 

de seios mais avançado em relação ao grupo de comparação. 

Em termos comportamentais, Mason et al. (2017) avaliaram 357 voluntários 

com cerca de 30 anos de idade, como parte de um estudo longitudinal que começou 

com uma amostra de 457 crianças, na década de 70. O objetivo do estudo era verificar 

se relacionamentos parentais e entre pares, os quais poderiam levar a maus tratos 

(abuso físico, sexual e negligência), estavam associados ao uso, adolescente ou 

adulto, de maconha. Essa pesquisa apresentou resultados significativos para a 

relação entre abuso sexual e o uso de maconha durante a adolescência. 

Muitos estudos têm associado abuso sexual infantil com transtornos de 

ansiedade, humor e personalidade (Carr et al., 2013). Além disso, Ensink et al. (2016) 

levanta a hipótese de que o abuso sexual na infância teria um impacto negativo na 

mentalização e poderia levar a um aumento de dissociação, considerado um fator de 

risco para o desenvolvimento de psicopatologias, e sintomas depressivos.    

 

1.1.1.3. Abuso Emocional 

 

Abuso emocional na infância é explicado como padrões de agressão verbal 

praticados por um adulto ou pessoa mais velha e que interferem no senso de bem-
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estar e moral da criança, com o objetivo de assustar, diminuir, insultar, humilhar ou 

envergonhar. Como exemplo, pode-se citar atos de assédio, provocação, 

ridicularização, discriminação e rejeição (Bernstein et al., 2003; Carr et al., 2013). 

Assim como as outras formas já apresentadas de abuso, essa também vem 

sendo alvo de diversos estudos por suas consequências posteriores, sejam elas 

cognitivas, emocionais, psicopatológicas, comportamentais, entre outras. 

Carr et al. (2013) apresenta em sua revisão sistemática associação de abuso 

emocional com transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtornos de humor, 

ansiedade e alimentares. No estudo de Feinson e Lurie (2016), por exemplo, defende-

se que essa é a forma mais comum de abuso e o tipo de trauma infantil mais associado 

a transtornos alimentares na vida adulta. Seguindo esse raciocínio, os autores 

investigam se sintomas de ansiedade e depressão, assim como a autocrítica podem 

mediar a relação entre abuso emocional na infância e transtorno alimentar na vida 

adulta. Em uma amostra de 491 mulheres adultas, 53% das voluntárias com 

comportamentos de compulsão alimentar relataram ter sofrido abuso emocional na 

infância, contra 29% com relatos de abuso físico e 6,5% para abuso sexual. Ademais, 

sugere-se nessa pesquisa que a autocrítica, assim como o abuso emocional na 

infância explicariam parcialmente a gravidade de comportamentos alimentares na vida 

adulta, como a compulsão alimentar. O estudo levanta a hipótese de que tais 

comportamentos compulsivos poderiam funcionar para aliviar emoções em virtude de 

autoavaliações negativas crônicas. 

Outro estudo avaliou os efeitos de mediação da desregulação emocional e da 

impulsividade para a relação entre maus tratos infantis e o uso do opiáceo sintético 

Tramadol em 74 adolescentes. Com o uso do Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 

avaliando maus tratos em geral e traumas específicos (abuso físico, sexual e 

emocional, negligência física e emocional), e outras escalas para avaliação de 

impulsividade, dificuldades de regulação emocional e motivos de uso de substâncias, 

verificou-se que abuso emocional, negligência física e maus tratos em geral eram 

capazes de predizer as dificuldades de regulação emocional, mas não a 

impulsividade. Além disso, em relação aos motivos para o uso de substâncias, nesse 

estudo, abuso emocional pôde predizer social motives (relacionados à necessidade 

de ser sociável), coping motives (relacionados ao esquecimento de preocupações), 

enhancement motives (relacionados à necessidade de sentir os efeitos da substância) 
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e expansion motives (relacionados à capacidade de entender as coisas por uma outra 

perspectiva). Análises de mediação sugerem que as dificuldades de regulação 

emocional podem ser mediadoras entre abuso emocional e os motivos relacionados 

à sensação dos efeitos da substância e entendimento de outra perspectiva 

(enhancement e expansion motives) (Barahmand et al., 2016). 

Além de consequências emocionais e comportamentais como desregulação 

emocional e uso de substância, abuso emocional também é investigado em 

associação com o comportamento suicida. Araújo e Lara (2016) investigam a relação 

entre cada tipo de trauma infantil também utilizando o CTQ e a gravidade de 

comportamento suicida em uma amostra de 71.429 voluntários coletados via 

plataforma web. A pesquisa apresenta uma correlação positiva de todos os tipos de 

traumas na infância com a ideação suicida na vida adulta, sendo abuso emocional o 

tipo de trauma com maior correlação. Além disso, dos voluntários, aqueles com relatos 

de abuso emocional possuíam a prevalência mais alta, de 7,9%, para tentativa de 

suicídio. 

 

1.1.1.4. Negligência 

 

Negligência na infância é compreendida como a falha ou dificuldade em 

prover cuidados básicos, os quais podem ser físicos ou emocionais. Negligência física 

está envolvida, por exemplo, com a falha em atender a cuidados básicos de 

segurança, moradia, alimentação, saúde e vestimenta limpa e apropriada. Negligência 

emocional está relacionada com a falha dos cuidadores em atender às necessidades 

emocionais e psicológicas da criança como atenção e motivação, suporte emocional, 

pertencimento, encorajamento e amor (Bernstein et al., 2003; Carr et al., 2013). 

Estudos na área de neuropsicologia, neuroimagem, psiquiatria e comportamento têm 

enfatizado a negligência na infância como um aspecto importante para consequências 

futuras de vida (Wang et al., 2016; Hanson et al., 2015; Cohen et al, 2017). 

A influência de traumas infantis também foi comparada em chineses idosos 

com comprometimento cognitivo leve e controles e sugere que, para traumas de 

negligência física parece existir uma correlação negativa com o desempenho de 

tarefas que avaliavam memória, atenção, orientação, pensamento abstrato, 

habilidades visuoespaciais, de cálculo e fluência verbal (Wang et al., 2016). 
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A negligência emocional também vem sendo alvo de muitos estudos. A 

avaliação das mudanças no desenvolvimento do núcleo estriado ventral e surgimento 

de sintomatologia depressiva pela influência de negligência emocional foi realizada 

em uma amostra de 106 participantes, avaliados por 2 anos durante a adolescência, 

em um estudo longitudinal em neuroimagem (Hanson et al., 2015). Verificou-se nesse 

estudo, uma correlação de traumas de negligência emocional com mais sintomas 

depressivos e uma associação negativa com a atividade do núcleo estriado ventral. O 

estudo de Russo et al. (2015) também investigou traumas infantis, através do CTQ, e 

sua influência no reconhecimento de emoções faciais em uma população de 75 

voluntários com diagnóstico de transtorno bipolar. O estudo sugere que pacientes com 

histórico de negligência emocional apresentam um desempenho pior no 

reconhecimento de faces de raiva em relação àqueles sem esse histórico. 

Avaliando negligência não específica, o estudo longitudinal de 

comportamentos de risco, de Cohen et al. (2017), investigou 580 adolescentes 

durante três anos em vivências de maus tratos como preditor de sintomas de 

ansiedade, depressão, abuso de substâncias e TEPT, e encontrou, em sua amostra, 

que aproximadamente um em cada cinco adolescentes vivem situações de 

negligência, mas não de abuso e possuem risco mais elevado para internalização de 

sintomas, como a depressão e TEPT, e comportamentos como o uso de substâncias 

ilícitas e cigarros. Em outro estudo, Schalinski et al. (2016) também avaliaram a 

gravidade de TEPT, sintomas depressivos e sintomas dissociativos em relação aos 

tipos de eventos traumáticos da infância e período de desenvolvimento para o início 

de traumas infantis em uma população de adultos internos em uma instituição 

psiquiátrica. Da amostra geral (n=129), aproximadamente 90% relataram a vivência 

de um ou mais eventos traumáticos na infância, e a presença de sintomas de TEPT, 

depressão e dissociação parecem associados à gravidade geral de traumas infantis.  

Portanto, são muitas as consequências dos diversos tipos de traumas na 

infância, que variam de mudanças estruturais a comportamentais e psíquicas para 

cada sujeito. Acredita-se que respostas peritraumáticas, como a Imobilidade Tônica, 

possam exercer uma influência nessas consequências, como a gravidade de sintomas 

de TEPT, já apresentado anteriormente. 
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1.2. Cascata Defensiva e Imobilidade Tônica 

 

Desde o século XIX, com os estudos de Darwin que se tem buscado entender 

o papel das respostas que seriam benéficas ou não ao organismo. As respostas de 

defesa começam a ser definidas a partir de Walter Cannon quando, em 1929, define 

o termo “luta ou fuga” para descrever dois comportamentos de resposta a ameaça. 

(Bracha et al., 2004). 

Com o avançar das pesquisas e a partir de estudos com animais em 

laboratório, Ratner (1967) propõe que respostas defensivas seriam amplamente 

conservadas entre as espécies animais e que estariam organizadas numa sequência 

de eventos defensivos de acordo com a intensidade e a proximidade do predador, 

chamado de cascata defensiva. Essas respostas estariam organizadas em 

congelamento, fuga, luta e imobilidade tônica. O estágio inicial de congelamento, 

também chamado de "imobilidade atenta" (Roelofs, 2017), é um comportamento 

defensivo adaptativo comum quando uma ameaça em potencial é detectada, onde a 

imobilidade do animal aumentaria suas chances de não ser notado pelo predador. Por 

outro lado, se o predador detectar a presa, então a fuga seria sua resposta para evitar 

o contato com o predador. Se a fuga não for bem-sucedida e o contato for inevitável, 

a próxima reação ostensiva se inicia, o ataque. Quando a ameaça de vida aumenta 

durante o confronto da presa com predador, a última resposta defensiva contra o 

aprisionamento é a imobilidade tônica, que pode reduzir a probabilidade da 

continuação do ataque (Ratner, 1967). Assim, identificou-se que dependendo do grau 

de ameaça e proximidade do predador, as respostas de defesa podem ser diferentes, 

dentro de um continuum que parece seguir o mesmo padrão entre os animais 

(Kozlowska, 2015). Esse termo Cascata Defensiva também tem sido utilizado para 

definir as respostas de medo e defesa em humanos (Lang et al. 1997; Lang et al., 

2000).  

As respostas em humanos apresentadas dentro do modelo da cascata 

defensiva incluem, portanto, imobilidade atentiva, também chamada de congelamento 

ou freezing, fuga, luta e imobilidade tônica (IT) (Bracha et al., 2004). As respostas em 

humanos apresentadas dentro do modelo da cascata defensiva incluem, portanto, 

congelamento ou freezing, fuga, luta e imobilidade tônica (IT) (Marx et al., 2008; 

Bracha et al., 2004). Bracha (2004) também inclui a síncope (faint) para explicar a 



26 
 

resposta de estresse agudo em humanos e que parece estar relacionada à fobia de 

sangue-injeção-ferimentos, mas não a outros transtornos fóbicos. Pode ser explicada 

por uma aceleração inicial breve do ritmo cardíaco e elevação da pressão arterial e 

após, desaceleração da taxa cardíaca e queda da pressão arterial (APA, 2013). 

Outros modelos de cascata defensiva têm sido propostos em que são 

acrescidas ou modificadas a ordem de algumas etapas. Entre eles, pode-se citar o 

modelo de Kozlowska et al. (2015), que inclui ativação ou arousal como uma primeira 

etapa, entendida como o passo inicial para o estabelecimento da cascata defensiva, 

com a preparação do corpo para a ação. Nesse trabalho, os autores defendem esse 

estágio como o de uma ativação simpática com vasoconstricção, aumento do tônus 

muscular, aceleração da taxa cardíaca e respiratória. Em seguida, viria a fase de fuga 

ou luta (flight or fight), a resposta de defesa ativa e que viria anteriormente à resposta 

de congelamento (freezing) considerada nesse estudo como uma resposta de fuga ou 

luta colocada em espera. Esse estágio, em humanos, é considerado de duração curta 

(alguns segundos) e com queda da taxa cardíaca. Após essas duas respostas, é 

apresentada a resposta de imobilidade tônica, entendida como o último recurso após 

a falha das respostas ativas seguida pela a etapa de imobilidade de colapso, na qual 

o tônus muscular é perdido e a consciência fica comprometida. Por último, os autores 

propõem a imobilidade quiescente, a qual seria o momento final de recuperação. Deve 

ser ressaltado que essa ordem dada por esses autores não segue o modelo que 

considera a distância do predador na emissão das diferentes respostas. 

Para Schauer e Elbert (2010), a cascata defensiva também possui seis 

etapas, mas está mais alinhada com as pesquisas de Bradley et al. (2001) e Lang et 

al. (1997). Esse trabalho de revisão tem como foco as respostas dissociativas 

entendidas dentro de um modelo gráfico de “U” invertido. A metade inicial desse 

modelo (curva ascendente) engloba três etapas. A primeira, o congelamento 

(freezing), está relacionada à coleta de informações do ambiente e preparação do 

corpo para as etapas seguintes, é também chamada de resposta de orientação, e 

apresenta queda da taxa cardíaca, nomeada bradicardia do medo. Acredita-se que 

essa é uma etapa com papel na sobrevivência, uma vez que evita a detecção pelo 

predador e amplia sua percepção e funções executivas para encontrar o predador e 

planejar uma fuga. Os dois estágios seguintes seriam os de fuga e luta, com ativação 

do ramo simpático do sistema nervoso autônomo voltados primariamente para tentar 
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fugir, e quando essa resposta é ineficaz, a resposta seguinte dá lugar, que é a de 

enfrentar e lutar com o predador. No auge de ativação dessa etapa, e com a 

permanência da ameaça e ineficácia da resposta de luta, a adaptação modifica-se 

dando início a uma ativação parassimpática juntamente com sentimentos de medo, 

entorpecimento, desrealização, visão turva, tontura e náusea, por exemplo. Essa 

mudança marca a entrada na fase descendente da curva ou fase de desligamento 

dissociativo. A primeira etapa dessa fase é a Imobilidade Tônica (IT), seguida pelas 

etapas de enfraquecimento (flag) e síncope (faint), ambas dominadas pelo 

desligamento vasovagal. Os autores ressaltam que essas últimas respostas parecem 

ter semelhanças com as respostas da fobia a sangue-injeção-ferimentos e pode ser 

mediada pelo nojo. Além disso, eles destacam sua importância, uma vez que se tratam 

de comportamentos que aumentam a chance de sobrevivência ao minimizar a perda 

sanguínea. 

Em outra revisão mais recente, Volchan et al. (2017) traz contribuições 

importantes para o modelo de cascata defensiva em humanos, dedicando especial 

atenção a caracterização das respostas defensivas de imobilidade. Os autores 

descrevem 3 tipos diferentes de imobilidade: a imobilidade atenta, a imobilidade sob 

ataque e a imobilidade tônica. A imobilidade atenta, é uma resposta defensiva 

adaptativa comum desencadeada quando um animal detectou um predador, mas 

ainda não foi detectado pelo mesmo (Figura 1A).  Ficar imóvel aumenta as chances 

de não ser percebido. Em humanos, a resposta de imobilidade atenta foi bem 

caracterizada em laboratório pela primeira vez quando participantes foram expostos a 

figuras aversivas enquanto tinham a sua oscilação corporal registrada continuamente 

pela técnica de estabilometria (fig 2 A). Os autores descrevem que os participantes ao 

visualizarem imagens de pessoas mutiladas, apresentaram uma redução da oscilação 

corporal, representando uma redução da mobilidade corpórea e bradicardia, resposta 

já observada anteriormente em modelos animais. Um ponto interessante é que a 

variabilidade individual, como a exposição a eventos aversivos anteriores, pode afetar 

a magnitude dessa reação de imobilidade.  

A segunda resposta de imobilidade caracterizada na revisão de Volchan et al 

(2017) é a imobilidade sob ataque. Segundo os autores, quando uma presa detecta 

sinais de ataque iminente, a estratégia defensiva em geral é a fuga. Porém, como 

descrito em outros trabalhos (Blanchard e Blanchard, 1971; Blanchard et al. 1986) se 
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não há rota de fuga, a imobilidade sob ataque pode ser desencadeada (Fig 1 B).  Em 

humanos esta resposta também foi descrita pelo grupo de Volchan (Bastos et al 2016). 

Para simular situações de ataque em laboratório, o grupo utilizou imagens de pessoas 

armadas, nas quais a arma poderia estar ou não apontada para o observador. As 

situações em que a arma estava apontada para o participante foram avaliadas pelos 

mesmos como representando uma ameaça mais próxima, com menor chance de 

escape e de se esconder quando comparadas as situações em que a arma não estava 

diretamente apontada para eles. O registo estabilométrico destas situações mostrou 

que, quando a arma não estava direcionada ao participante, ocorreu um aumento da 

amplitude da oscilação corporal. Nas situações com a arma direcionada verificou-se 

redução da amplitude de oscilação corporal e bradicardia (FIG 2B), semelhante à 

resposta animal quando as possibilidades de fuga estão bloqueadas. Apesar 

das semelhanças nas respostas fisiológicas e motoras para a imobilidade atenta e a 

imobilidade sob ataque, estas são diferenciadas pelo contexto em que são evocadas.  

A terceira resposta defensiva de imobilidade descrita no trabalho de Volchan 

et al. (2017) foi a resposta de imobilidade tônica. A imobilidade tônica (IT) aparece 

como o último recurso de defesa em situações de real ameaça à sobrevivência, com 

percepção de perigo extremo (FIG 1C). A apresentação dessa resposta ocorre 

quando: (1) há uma percepção de que é impossível fugir ou vencer uma luta; e (2) em 

situações nas quais existe contato físico com o predador. Tal comportamento de 

defesa é uma reação involuntária e caracterizada por profunda imobilidade motora 

reversível, rigidez muscular,aceleração da taxa cardíaca, diminuição da temperatura 

corporal, comportamento vocal suprimido e analgesia. Em contraste, o processamento 

cognitivo permanece intacto. A explicação adaptativa, nas pesquisas com animais 

experimentais, para tal comportamento é de que a IT aumente as chances de 

sobrevivência, uma vez que podem tornar o predador menos propenso a continuar 

investindo no ataque e aumentar as chances de sobrevivência da presa (Ratner, 

1967). Em humanos, Reações semelhantes à IT animal têm sido investigadas. O 

primeiro alvo da investigação foi a “paralisia do estupro” (rape-induced paralysis), 

termo inicialmente apresentado por Suarez e Galup (1979) e encontrado em mulheres 

vítimas de agressão sexual. A IT foi alvo de estudos subsequentes para compreender 

melhor a apresentação de tal resposta que parece se dar em condições semelhantes 

àquelas que induzem IT em animais, ou seja, eventos altamente ameaçadores (Heidt 



29 
 

et al., 2005). O registro desta reação de imobilidade em humanos em laboratório 

também foi realizado pelo grupo de Volchan (Volchan et al, 2011). Os autores 

conseguiram registrar as oscilações corporais de pacientes com TEPT enquanto estes 

ouviam um roteiro traumático personalizado. Nestas condições foi possível evocar 

uma resposta defensiva extrema de imobilidade tônica caracterizada por redução da 

oscilação corporal, taquicardia robusta e redução da variabilidade cardíaca (Fig 2C). 

 

Figura 1. Representação esquemática dos tipos de reações de imobilidade dentro da cascata 

defensiva em animais (Adaptado de Volchan et al., 2017). 
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Figura 2. Representação esquemática dos tipos de reações de imobilidade dentro da cascata 

defensiva em humanos (Adaptado de Volchan et al., 2017). 

 

Um dos primeiros trabalhos investigando a resposta de imobilidade tônica em 

vítimas de abuso sexual infantil foi o de Heidt et al. (2005). Com uma amostra de 80 

mulheres adultas, entre 18 e 51 anos de idade, estudantes de uma universidade ou 

em situação de internação em uma clínica psiquiátrica, os autores investigaram se IT 

seria mais relatada nas situações de abuso sexual infantil e se esta resposta estaria 

relacionada a uma maior sintomatologia psicológica. Verificou-se que 52,5% da 

amostra, ao responder a escala de avaliação da imobilidade tônica, Tonic Immobility 

Scale - Child Abuse Form (TIS-C, Forsyth et al., 2000), foi classificada como tendo 

apresentado IT, com uma maior proporção de indivíduos na condição de internação, 

em relação ao grupo de estudantes. Verificou-se também correlação positiva da 

escala TIS com os sintomas de depressão, ansiedade, dissociação peritraumática e 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). 

Na investigação das respostas de imobilidade tônica, uma das ferramentas 

mais utilizadas tem sido a Tonic Immobility Scale (TIS), instrumento retrospectivo 

desenvolvido por Forsyth et al. (2000) para verificar IT em vítimas de abuso sexual 

infantil. Fusé et al. (2007), posteriormente, avaliaram a escala em termos de análise 

fatorial exploratória e confirmatória em dois estudos independentes. No primeiro, 88 
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estudantes voluntários vivenciaram algum tipo de agressão sexual, e desses, 54 

apontaram ocorrência na infância, anterior aos 18 anos. Nesse estudo é desenvolvida 

uma análise fatorial exploratória que identifica dois fatores dentro da escala TIS: 

imobilidade física e medo. A partir da descrição desses dois fatores a escala de IT em 

muitos trabalhos é subdividida em duas subescalas, uma de imobilidade física e uma 

de medo. Neste estudo, e em outros realizados por outros autores muitas vezes a 

subescala de imobilidade física é chamada simplesmentes de subescala IT.  No 

segundo estudo de Fusé et al. (2007), foi conduzida uma análise fatorial confirmatória 

em uma amostra separada, de 191 estudantes, a fim de validar a estrutura bifatorial 

encontrada com a primeira amostra. Dos voluntários dessa segunda pesquisa, 125 

relataram ter ocorrido algum tipo de agressão sexual na infância. Os resultados 

mostraram que a estrutura de dois fatores obtida no primeiro estudo também era 

satisfatória para este. No entanto, os autores sugerem que pode existir algum erro de 

especificação ao modelo, devido à ausência de encaixe exato ao mesmo aliado às 

cargas baixas para fator em alguns itens. Além disso, a fim de avaliar outros eventos 

traumáticos além da agressão sexual, alguns estudos realizaram modificações na 

escala (Bados e Peró, 2015; Bovin et al., 2008), ou não consideraram todos os itens 

do questionário para a análise (Rocha-Rego et al., 2009; Volchan et al., 2011; Portugal 

et al., 2012). 

A pesquisa de Humphreys et al. (2010) investigou a resposta de IT em 131 

mulheres estudantes, vítimas de abuso sexual infantil, buscando entender sua relação 

com a sintomatologia de TEPT. Resultados deste estudo, sugerem que a IT pode ser 

um importante fator de risco para sintomatologia do TEPT em indivíduos que sofreram 

este tipo de abuso. A partir de uma análise fatorial, os autores dividiram a escala TIS-

C total em duas sub-escalas (ou fatores) independentes, a subescala IT e a subescala 

medo peritraumático, ou seja, a mesma subdivisão proposta por Fusé et al. (2007). 

Foi observado que tanto a subescala de medo peritraumático quanto a subescala de 

IT apresentaram correlação com a sintomatologia do TEPT. Entretanto, quando a 

subescala de IT foi colocada como mediadora desta relação, o valor preditivo do medo 

peritraumático para a sintomatologia do TEPT foi reduzido sugerindo que a pontuação 

de IT medeia, ao menos parcialmente, a relação entre medo peritraumático e a 

gravidade dos sintomas de TEPT para abuso sexual.  Quando esta análise foi 

controlada pela gravidade do abuso sexual, a mediação promovida pela subescala de 
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IT eliminou a relação entre a subescala de medo peritraumático e sintomatologia do 

TEPT. De maneira semelhante ao estudo anterior, Bovin et al. (2008) também 

utilizaram as duas subescalas ou fatores independentes obtidos através da escala 

TIS: a subescala de IT e a subescala de medo peritraumático para avaliar a 

sintomatologia do TEPT através de análises de mediação em uma amostra de 176 

mulheres estudantes. Além disto, foi adicionado um item à escala para avaliar a 

percepção da impossibilidade de escapar. As análises de mediação desse trabalho 

sugerem que quando a subescala de IT é colocada como mediadora, tanto o medo 

peritraumático quanto a percepção de inescapabilidade tem redução (ou eliminação, 

no caso da inescapabilidade) de seu poder preditor em relação a sintomatologia do 

TEPT. Este achado sugere que a IT medeia as relações entre medo peritraumático, 

percepção de inescapabilidade e sintomas de TEPT.  

No entanto, não existe consenso na literatura quanto a importância da 

subescala de IT para a predição de TEPT. Van Buren e Weierich (2015) realizaram 

análises de mediação para investigar o papel das cognições pós-traumáticas em 

relação ao medo peritraumático, percepção da impossibilidade de escapar, IT e 

sintomas de TEPT. Esse trabalho mostra que cognições negativas sobre o self 

medeiam completamente a relação entre a percepção da impossibilidade de escapar 

e os sintomas de TEPT, sugerindo que as cognições durante um evento traumático 

como o abuso sexual infantil podem ser um dos fatores mais importantes para a 

resposta de estresse pós-traumática. Surpreendentemente, a subescala de IT não se 

correlacionou com os sintomas de TEPT nesta amostra de abuso sexual infantil. 

Na pesquisa de Bados e Peró (2015) sobre as propriedades psicométricas da 

versão espanhola modificada da escala de IT para outros tipos de eventos 

traumáticos, foram avaliadas as validades convergente, divergente, discriminante, 

estrutura fatorial e consistência interna em uma amostra de 392 estudantes 

universitários. Verificou-se baixa consistência interna da subescala de Medo, a qual 

foi retirada da escala, assim como dois itens da subescala de IT que apresentaram 

baixos índices de discriminação, a saber “sentiu-se anestesiado ou sem dor” e “achou 

que ia morrer durante o acontecimento”. Em relação ao primeiro item, sugere-se que 

o termo “anestesiado”, na versão espanhola, possa ter sido mal interpretado. Em 

relação ao segundo item retirado da escala, os autores sugerem que o problema pode 

estar relacionado à abrangência dos eventos traumáticos abordados nesse estudo, 
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uma vez que nem todos envolvem risco de morte do participante, como “testemunhar 

acidente grave”.   Assim, a escala modificada nesse estudo foi reduzida a cinco itens 

pertencentes à subescala IT. Em um outro estudo do mesmo autor (Bados et al., 

2015), foi investigado se variáveis como o tipo e características do evento traumático 

assim como características pessoais poderiam predizer IT, utilizando uma versão 

modificada da sub escala de imobilidade física (que continha 5 dos 7 itens da 

subescala de imobilidade física de Fusé et al., 2007). Os autores encontraram, em 

uma amostra de 273 estudantes universitários, correlações significativas entre IT e 

quase todas as variáveis pesquisadas (frequência dos diferentes tipos de eventos 

vivenciados, eventos traumáticos causados intencionalmente ou não, eventos 

traumáticos vivenciados diretamente ou não, idade do primeiro evento traumático, 

percepção de quão traumático foi o evento, reação de medo intenso, desamparo e 

horror). Só não foram observadas correlações significativas entre IT e gênero e IT e 

idade no pior evento traumático. Em seguida, para determinar a importância de cada 

variável na predição da IT, os autores realizaram uma análise de regressão 

hierárquica incluindo todas as variáveis significativamente associadas a IT. Dentre as 

variáveis incluídas, a mais importante preditora de IT foi a percepção do quão 

traumático foi o evento, seguido por maus-tratos físicos e abuso sexual. Além disso, 

investigou-se se os diferentes tipos de trauma poderiam resultar em diferentes 

prevalências na manifestação de respostas de IT. Esta prevalência de IT foi 

computada como sendo o número de indivíduos que apresentava resposta 

“significativa” de IT. O critério para delimitar se o indivíduo apresentou resposta 

significativa de IT foi baseado num ponto de corte de pontuação igual ou acima de 15 

(critério A), conforme proposto por Fusé et al. (2007).  Verificou-se que, o grupo de 

maus-tratos físicos ou abuso sexual apresentou uma maior prevalência de respostas 

de IT em relação aos demais (crime violento não sexual, acidente ou risco de morte, 

saber sobre a morte violenta ou inesperada de ente querido, testemunhar uma morte 

violenta ou acidente sério).  

Um estudo da validade estrutural da escala TIS foi feita para investigação de 

traumas em geral de duas amostras representativas no Brasil, especificamente nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, por Reichenheim et al. (2014). Os autores 

destacam que o que foi encontrado nas análises é distinto de estudos anteriores de 

investigação das propriedades da escala, possivelmente pelo grande número 
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amostral, variedade de experiências traumáticas ou diferenças culturais. Nesse 

estudo, encontrou-se uma solução de um fator com seis itens que seria um modelo 

mais adequado por ter menos itens, ser mais econômico, e possibilitar o uso de suas 

pontuações brutas para contextos de pesquisa. Além disso, mostrou-se ser apropriado 

para amostras gerais da população e com exposição a uma ampla variedade de 

traumas. 

Todos esses trabalhos destacam limitações por utilizarem de metodologias 

que investigam relatos retrospectivos e estão sujeitas a diferentes respostas pelo viés 

de memória, desejabilidade social e erro de interpretação dos itens (Fusé et al., 2007). 

Marx et al. (2008) defendem a importância de trabalhos experimentais para verificar a 

resposta de IT em humanos, além da inclusão de outros tipos de eventos traumáticos 

na análise. 

O primeiro trabalho desenvolvido para investigar experimentalmente a 

resposta de IT em humanos foi o de Volchan et al. (2011). Neste trabalho, a IT foi 

evocada no contexto de laboratório em voluntários com e sem TEPT através da escuta 

de roteiros que relatavam seu próprio trauma. A medida de imobilidade tônica foi 

observada com aparelho de posturografia, no qual os voluntários com TEPT e alta 

imobilidade, ao escutarem seu próprio relato de trauma, apresentaram uma área mais 

restrita de oscilação corporal em relação aos participantes com TEPT e baixa 

imobilidade. Importante ressaltar que também foi observada uma aceleração da taxa 

cardíaca seguida de diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Assim, os 

resultados encontrados seguem achados anteriores de estudos em animais de que a 

IT pode estar associada a taquicardia seguida por queda na variabilidade da 

frequência dos batimentos cardíacos. No entanto, vale ressaltar que não há um 

consenso, uma vez que alguns outros estudos sugerem uma resposta de bradicardia 

na IT. 

Alves e colaboradores (2014) investigaram experimentalmente se respostas 

cardíacas a imagens de ameaça seriam modificadas pela magnitude da IT, 

investigada retrospectivamente. O estudo utilizou duas amostras de voluntários, 

aqueles que relataram crimes violentos como mais intensos e os que não apontaram 

crime violento como o de maior intensidade. Foram usadas figuras de pessoas usando 

armas (estímulo emocional) e figuras de pessoas em situações normais (estímulo 

neutro) e verificou-se que, para o primeiro grupo de voluntários, existiria uma 
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correlação positiva entre a pontuação da TIS e a taxa cardíaca durante a visualização 

das figuras com estímulo emocional, sugerindo que o nível de IT estaria associado 

com a aceleração da frequência cardíaca apresentada por voluntários que 

visualizaram imagens relacionadas ao trauma. 

Outros trabalhos recentes investigam IT de maneira retrospectiva. Hagenaars 

(2016) investigou a associação entre IT e TEPT em uma amostra de 4781 

participantes. Resultados mostraram pontuações maiores para IT no grupo 

trauma/TEPT em relação aos grupos de trauma/sem TEPT e sem trauma/sem TEPT. 

Em relação aos tipos de trauma verificou-se a presença mais frequente de IT para 

traumas de violência sexual (na infância ou vida adulta), abuso emocional na infância, 

trauma de guerra e acidentes graves. IT também foi o preditor mais forte para a 

gravidade de TEPT nessa amostra. 

Utilizando também uma grande amostra representativa, a mesma de 

Reichenheim et al. (2014), Kalaf e colaboradores (2015) investigaram a relação de IT 

com TEPT e gênero. Após selecionar somente aqueles que relataram vivência de 

eventos traumáticos e que responderam à TIS, a amostra de 3231 voluntários 

apresentou como eventos mais frequentes a violência urbana e a morte de uma 

pessoa próxima. Mais da metade da amostra relatou vivência de pelo menos sete 

traumas. Em relação às médias de IT, as médias mais altas foram para traumas de 

abuso sexual, tanto na infância quanto na vida adulta. Verificou-se também que a 

pontuação de IT também era significativamente mais alta quando o TEPT estava 

presente. Em relação ao gênero, mulheres apresentavam uma pontuação de IT quase 

quatro pontos mais alta em relação aos homens. No segundo trabalho com essa 

amostra, Kalaf et al. (2017) buscaram investigar a associação entre os diferentes 

eventos traumáticos e IT. O estudo traz os traumas de abuso sexual na infância e vida 

adulta com as maiores pontuações para IT e as menores proporções de indivíduos 

pontuando zero na escala TIS, resultados semelhantes ao encontrados por 

Hagenaars (2016). 

Como foi ressaltado ao longo desse tópico com embasamento em diversos 

estudos, IT, por tratar-se de uma resposta a contextos de grande ameaça à vida, tem 

sido frequentemente relacionada à sintomatologia pós-traumática. Estudos com 

amostras clínicas como o de Fiszman et al. (2008) investigou, em uma amostra de 23 

vítimas de violência urbana com TEPT, a resposta de imobilidade tônica através do 



36 
 

preenchimento também da TIS. Tal resposta foi encontrada em 43% da amostra. Os 

autores dessa pesquisa verificaram que a ocorrência de episódios de imobilidade 

tônica pode estar correlacionada com a gravidade dos sintomas do Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático (TEPT) e com uma menor resposta ao tratamento 

farmacológico. A predição de uma menor resposta ao tratamento de TEPT em relação 

à resposta de IT também foi encontrada para Lima et al. (2010) e Rocha-Rego et al. 

(2009) sugerem que IT pode ser o preditor mais importante para a gravidade dos 

sintomas de TEPT. 

Outro trabalho realizado no Brasil, dessa vez utilizando amostra não-clínica 

de 198 estudantes, procurou investigar a predição do TEPT nas respostas de 

imobilidade tônica em uma ampla variedade de eventos traumáticos. A importância de 

estudar uma amostra não-clínica deve-se ao fato de reduzir o viés de casos mais 

graves, comorbidades e medicações, encontrados em amostras clínicas. Seus 

resultados mostraram associação significativa entre IT e sintomas de TEPT indicando 

que mesmo em uma população não clínica a resposta de IT é importante preditora 

para esta patologia (Portugal et al., 2012). 

Portanto, considerando os estudos citados, a imobilidade tônica parece ser 

uma resposta defensiva importante para o desencadeamento da sintomatologia do 

transtorno do estresse pós-traumático. 

 

1.3. Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) 

 

Situações traumáticas são frequentes durante a vida e a exposição a 

violência, no Brasil, tem mostrado crescimento acelerado, desde 2008. Segundo 

dados do Atlas da Violência (IPEA, 2016) se considerarmos apenas as taxas de 

homicídio consideradas no ano de 2014, o país estaria em 12º lugar entre 154 países 

com as maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Dados de Reichenheim 

et al. (2011), mostram que em 2007 ocorreram quase 50.000 homicídios e quase 

40.000 lesões e mortes por acidentes de trânsito. Além das muitas mortes, a violência 

também deixa inúmeras vítimas com comprometimentos diversos, podendo trazer 

consequências graves para a saúde das pessoas, inclusive de ordem psiquiátrica. 

Respostas individuais após a vivência de eventos traumáticos têm recebido 

atenção desde o século XV, mas alguns autores apontam relatos bem mais antigos, 
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como os da literatura épica grega (Bryant e Harvey, 1999). Com o avançar dos séculos 

e os acontecimentos importantes, como as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, 

essas respostas foram descritas como neurose de guerra, por ser comumente 

diagnosticadas em veteranos, embora acometa vítimas dos mais variados tipos de 

trauma (LeDoux, 1998). A partir de então que se começou a estabelecer uma relação 

entre a vivência de um evento estressor e um conjunto de reações características. 

Mas só a partir da década de 1980 que o termo estresse pós-traumático passa a ser 

reconhecido como um problema passível de ser diagnosticado e tratado, com a 

inclusão do termo na terceira versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-III) (Yehuda e McFarlane, 1995; Figueira e Mendlowicz, 

2003; Kristensen et al., 2005). 

Em sua quinta edição, esse sistema classificatório (DSM-V) traz o Transtorno 

de Estresse Pós-traumático (TEPT) com algumas modificações desde a sua última 

versão. Nesta, o critério A define que o evento traumático pode configurar-se como 

uma situação estressante de exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, 

lesão grave ou violência sexual (APA, 2013). A exposição deve levar a um ou mais 

dos seguintes cenários: experiência direta do evento, testemunha ocular do evento, 

saber que um evento traumático ocorreu com familiar ou amigo próximo ou ainda 

experiência pessoal, exposição a detalhes repetidos ou extremos do evento 

traumático (que não seja através de mídia, fotos, TV ou cinema). Vinte sintomas 

divididos em quatro grupos se apresentam no TEPT: Revivescência do Trauma 

(critério B: recordações, pensamentos intrusivos, flashbacks, sonhos recorrentes, 

sofrimento intenso ao lembrar-se do evento traumático, reatividade fisiológica às 

lembranças, etc.); Esquiva/ evitação (critério C: evitar pessoas, atividades e lugares 

que lembrem o evento traumático); Alterações negativas persistentes em cognições e 

humor (critério D: acusação contínua e distorcida de si mesmo ou dos outros, estado 

de humor negativo e persistente, restrição do afeto, sensação de futuro abreviado, 

interesse reduzido por atividades, lapsos de memória); Hiperexcitabilidade (critério E: 

hipervigilância, sobressalto exagerado, insônia, irritabilidade, dificuldade de 

concentração, etc.). Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo, 

prejuízo social, iniciar-se nos primeiros seis meses após o evento e ter duração 

superior a um mês. Além desses critérios, o DSM-5 define um subtipo com sintomas 

dissociativos em que o indivíduo deve apresentar também sintomas persistentes de 
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despersonalização (sentir-se separado, como observador do seu próprio corpo e 

pensamentos) e desrealização (sensação de que o mundo ao redor é irreal ou onírico). 

O diagnóstico é feito quando o indivíduo apresenta, além do critério A, pelo 

menos um sintoma de revivescência, pelo menos um sintoma de esquiva/evitação, 

dois ou mais de alterações de humor e cognição e dois ou mais sintomas de 

hiperexcitabilidade (APA, 2003). 

Em uma situação traumática, o organismo inicia uma resposta envolvendo 

componentes fisiológicos e comportamentais para tentar restabelecer a homeostase. 

O TEPT pode ser entendido como uma condição na qual o processo de 

recuperação de um evento traumático é impedido (Yehuda & LeDoux, 2007). Uma 

idéia é que o TEPT se assemelhe a uma forte associação como no condicionamento 

pavloviano de medo (Pitman, 1989; Charney & Deutch, 1996; Yehuda & LeDoux, 

2007), onde o evento traumático seria o estímulo incondicionado, quando os 

indivíduos reagiriam com um medo intenso (reação incondicionada), medo esse que 

é despertado (reação condicionada) quando o indivíduo se depara com pistas 

relacionadas de alguma maneira ao trauma (estímulos condicionados) (Wessa & Flor, 

2007). Para humanos e outros animais, a habilidade em perceber a importância 

biológica de uma pista no ambiente representa uma questão crítica de sobrevivência, 

porém os indivíduos com estresse pós-traumático parecem dar uma importância 

demasiada a pistas e frequentemente reagem a estímulos que não proporcionam 

perigo (Orr et al., 2000; Wessa & Flor, 2007), como por exemplo, um veterano de 

guerra que se sente aterrorizado ao ouvir uma porta bater com o vento, acreditando 

se tratar de um tiro ou de uma bomba atirada pelo inimigo. 

Calcula-se que cerca de 15% dos indivíduos expostos a uma situação grave 

de violência, definida como uma ameaça à integridade física e emocional, 

desenvolvem o TEPT (Norris et al., 2003). O estudo epidemiológico de uma amostra 

da população urbana brasileira calcula o risco condicional em 11,1% para qualquer 

evento traumático (Luz et al., 2016). 

 

1.4. Contextualização do Projeto 

 

Conforme apontado anteriormente, eventos traumáticos podem gerar 

inúmeras consequências para a vida (Stoddard Jr, 2014; Carr et al., 2013). Fatores de 
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risco, assim como fatores de proteção, podem influenciar a magnitude dessas 

consequências. Sugere-se na literatura que a resposta peritraumática de imobilidade 

tônica (IT) possa atuar como um fator de risco para piora do quadro de Transtorno de 

Estresse Pós-traumático (TEPT) (Fiszman et al., 2008). 

Levando em conta as informações apresentadas nos tópicos anteriores, 

busca-se entender, neste projeto, se traumas infantis e IT na infância podem ser 

associados com respostas de IT e gravidade de TEPT na vida adulta. 

Especificamente, procura-se compreender se os tipos de trauma, frequência dos 

eventos traumáticos e respostas peritraumáticas de IT na infância podem influenciar 

e agravar o quadro psicopatológico de TEPT. 

Este estudo tem como hipótese principal a existência de uma associação 

entre a gravidade de traumas infantis (tais como os de abuso físico, abuso emocional, 

abuso sexual, negligência física e negligência emocional) com uma maior resposta de 

imobilidade tônica, tanto na infância como na vida adulta. Além disso, é esperada uma 

associação positiva entre a gravidade dos traumas infantis e a sintomatologia de 

TEPT.  

Uma hipótese interessante e que será investigada neste trabalho é que a 

resposta de IT na infância poderia predizer uma maior gravidade para sintomas de 

TEPT na vida adulta, após uma nova situação traumática. Acredita-se que um melhor 

entendimento da relação entre essas variáveis possa agregar conhecimento e 

propiciar novas formas de tratamentos e melhoria de abordagens já utilizadas na 

atuação com crianças traumatizadas ou adultos com histórico de traumas infantis. 

 

 

2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar a associação entre a gravidade de 

eventos traumáticos na infância,  a resposta peritraumática de imobilidade tônica e a 

sintomatologia do estresse pós-traumático em uma amostra de estudantes 

universitários.  
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2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Investigar a associação entre a gravidade de diferentes tipos de traumas de 

infância com a sintomatologia do TEPT, a resposta de imobilidade tônica para um 

trauma na infância e a resposta de imobilidade tônica para um trauma na vida 

adulta.  

 

2. Avaliar se a resposta de IT para um trauma na infância e na vida adulta predizem 

a sintomatologia do TEPT. 

 

3. Avaliar se a resposta de IT para um trauma na infância prediz a pontuação de IT 

na vida adulta para um outro trauma.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em colaboração entre a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob a 

aprovação do Comitê de Ética do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB) com o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 

56431116.5.0000.5263. 

 

3.1. Participantes 

 

Participaram desta pesquisa estudantes universitários dos cursos de 

graduação de ambas as universidades anteriormente citadas, nas cidades de Rio de 

Janeiro, Niterói, Macaé e Rio das Ostras.  

Ao total, participaram dessa pesquisa 500 estudantes universitários 

pertencentes aos cursos de graduação em Biologia, Biomedicina, Enfermagem, 

Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia.   A todos os alunos que aceitaram 

participar da pesquisa, foram entregues duas cópias do Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo 9.2) e o Caderno de Respostas (anexo 9.3) para 

que respondessem individualmente.  

Os participantes não receberam qualquer remuneração ou vantagem em 

conceitos acadêmicos. A participação foi livre e os sujeitos poderiam interromper o 

preenchimento do caderno e deixar de responder à pesquisa a qualquer momento, 

conforme consta no TCLE, assinado por todos os participantes antes do 

preenchimento dos cadernos. 

Para participação nessa pesquisa, os critérios de inclusão foram ter idade 

superior a 18 anos e ter passado por algum evento traumático ao longo da vida. 

 

3.2. Procedimentos 

 

 Conforme apresentado na Figura 3, esta pesquisa foi realizada por meio da 

visita a salas de aula de graduação das Universidades mencionadas. Nesta visita, a 

pesquisadora apresentava para os alunos os objetivos da pesquisa e convidava-os a 

participar.  

Aqueles que concordavam permaneciam em sala de aula e os que não 

concordavam retiravam-se da mesma. A partir desse momento, a pesquisadora lia um 

texto padronizado (anexo 9.1) apresentando a justificativa para a pesquisa, as 

instruções de preenchimento e garantia de anonimato. 

Após a leitura, era ressaltado aos participantes que se sentassem afastados, 

mantendo espaço suficiente e adequado entre eles para garantir a privacidade, não 

prejudicar a veracidade das respostas e mais uma vez, assegurar o anonimato dos 

mesmos. Em seguida, eram distribuídos o TCLE e o caderno de respostas. Foi-lhes 

assegurado que as respostas seriam totalmente anônimas e não vinculadas ao TCLE, 

uma vez que o mesmo seria coletado anteriormente à entrega dos cadernos 

respondidos.  

A concordância ao TCLE não exigia do participante o preenchimento de seus 

dados pessoais. O mesmo deveria apenas assiná-lo, afirmando que concordava com 

os termos e aceitava participar da pesquisa. Caso desejasse ou tivesse interesse, o 

participante poderia solicitar o recebimento dos resultados coletivos da pesquisa e/ou 

participar de outras pesquisas em andamento, ou futuras. 
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Após o recebimento do caderno, com diferentes escalas envolvendo a 

investigação de eventos traumáticos e de comportamentos e sintomas relacionados, 

os alunos podiam responder aos questionários sem restrição de tempo. Assim, foi 

respeitada a individualidade temporal de cada participante para relembrar eventos 

traumáticos de suas vidas. Também buscou-se garantir o silêncio dentro das salas de 

aula para assegurar a tranquilidade dos participantes durante o período de 

preenchimento.  

Considerando as implicações que a lembrança de traumas pode provocar, é 

importante ressaltar que a pesquisadora se colocou à disposição para auxiliar os 

respondentes em qualquer desconforto que pudessem sentir durante o preenchimento 

dos cadernos. 

A realização desta pesquisa teve uma duração média de uma hora e vinte 

minutos. 
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Figura 3 – Fluxograma das etapas do procedimento de coleta dos dados. 

 

 

3.3. Instrumentos Psicométricos 

 

I.  Trauma History Questionnaire (THQ - Fizsman et al., 2005; Anexo 9.3.2) 

 

Com o intuito de averiguar a história de traumas de cada sujeito foi utilizado o 

THQ, que investiga, através de 26 perguntas, a ocorrência de diversos tipos de 

eventos traumáticos desde crimes de violência urbana e de violência sexual até 

desastres naturais como deslizamentos de terra e enchentes. 
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A ferramenta foi desenvolvida inicialmente por Green (1996) para investigar 

eventos potencialmente traumáticos em populações clínicas e não-clínicas e que 

possam atender ao critério A1 para o diagnóstico de TEPT. Seus itens abordam um 

grande número de eventos específicos, utilizando uma linguagem neutra com 

aplicabilidade para diferentes populações, apresentando correlações significativas 

para auto-relatos de estresse em estudantes universitários (Portugal et al., 2012). 

Ressalta-se que o presente instrumento não é um teste, portanto não possui um 

método padronizado para pontuações. Pode ser adaptável e modificado para atender 

aos projetos nos quais vem sendo utilizado (Green et al., 2000; Hooper et al., 2011). 

O THQ foi traduzido e adaptado para o Brasil e utilizada em muitos estudos a 

partir de então (Fiszman et al., 2005; Araújo et al., 2014; Henriques et al., 2015; Netto 

et al., 2013, 2016). 

 

II. Escala de Imobilidade Tônica (Tonic Immobility Scale – Chid Form – TIS-C, 

Forsyth et al., 2000; Anexo 9.3.3) 

 

A escala de Imobilidade Tônica foi desenvolvida em duas versões, o 

formulário para verificar experiências de agressão sexual adulta, TIS – Adult Form ou 

TIS-A; e outro para avaliar experiências de abuso sexual na infância, TIS – Child Form, 

ou TIS-C (Forsyth et al., 2000). Essa última contém 30 itens divididos em duas partes. 

A primeira parte avalia aspectos dimensionais da resposta de IT, com 13 itens, sendo 

os 12 primeiros pontuados em uma escala do tipo Likert de 7 pontos (variando de 0 a 

6). A segunda parte da TIS avalia aspectos fenomenológicos de IT com 17 itens, 

sendo os sete primeiros itens formulados também em escala do tipo Likert.  

Para a presente pesquisa foi utilizada no levantamento de dados e análise, 

somente a primeira parte da TIS-C, uma vez que se trata do componente da escala 

que é o indicador de sintomatologia da IT.   

 

III. Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5 – PCL-5 (Weathers et al., 2013; Anexo 

9.3.4). 

 

Composto de 20 perguntas que medem a gravidade dos 4 grupos de sintomas 

do Estresse Pós-traumático, a saber: revivescência, evitação, alterações de humor e 
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cognições, e a hiperexcitabilidade de acordo com os novos critérios do DSM-V - 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª ed. (APA, 2013).  

Utilizando uma escala Likert de classificação de sintomas (0 = nada; 4 = 

extremamente) os participantes classificam a extensão na qual cada sintoma o 

perturbou no último mês.  

Com a finalidade de possibilitar pesquisas nacionais sobre trauma e TEPT de 

acordo com os critérios do DSM-V, a adaptação transcultural do instrumento já foi 

realizada e apresentou concordância na tradução e índices de validade de conteúdo 

satisfatórios para utilização no Brasil (Lima et al., 2016). 

 

IV. Questionário sobre Traumas na Infância – QUESI (Childhood Trauma 

Questionnaire – CTQ, Bernstein e Fink, 1998, Anexo 9.3.5). 

 

Inicialmente desenvolvido como um instrumento com 70 itens, foi 

posteriormente reduzido para torná-lo uma ferramenta com maior praticidade de 

aplicação, contendo 28 itens sendo 25 itens que se encaixam dentro de cinco 

subescalas e três itens de minimização ou negação da escala.  

Para o desenvolvimento e validação dessa versão breve, o CTQ foi 

administrado a quatro amostras, sendo umas delas, especificamente, de 398 

adolescentes do sexo masculino e feminino, com idades entre 12 e 17 anos, 

internadas em um hospital psiquiátrico particular. Verificou-se, em sua análise, que o 

questionário investigava cinco componentes traumáticos representando 5 fatores ou 

subescalas diferentes: abuso físico, abuso emocional e abuso sexual, negligência 

física e negligência emocional (Bernstein et al., 2003). 

Trata-se de uma escala com respostas de frequência que variam de Nunca a 

Sempre (Nunca, Poucas vezes, Às vezes, Muitas vezes e Sempre) com valores 

numéricos de 1 a 5, respectivamente, ou de 5 a 1 para itens invertidos. Cada uma das 

cinco subescalas são somadas e produzem um total que pode variar de 5 a 25 pontos 

para apresentar um indicativo de gravidade para cada fator, que será maior com o 

aumento da pontuação (Bernstein e Fink, 1998). 

Em relação aos itens de minimização, quando pontuados com o maior escore, 

podem ser indicadores de falso-negativo, mas não são contabilizados para a análise 
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e nem entram em nenhuma outra subescala, pois a pontuação destes é feita de 

maneira diferente (para mais detalhes ver manual Bernstein e Fink, 1998).  

A tradução e validação para o português levou à criação do Questionário 

sobre Traumas na Infância (QUESI), em que responderam ao mesmo 32 adultos, 

mostrando fácil compreensão e adequada validação semântica (Grassi-Oliveira et al., 

2006). 

A presente escala também foi validada para uma amostra não-clínica, com 

293 estudantes universitários, e apresentou validade fatorial e índice de consistência 

interna satisfatório para uma solução trifatorial que investigou abuso físico, emocional 

e sexual (Brodski et al., 2010). 

Apesar de carecer de mais estudos e análises estatísticas sobre a versão 

brasileira, destaca-se a ferramenta como muito útil para investigar histórico de maus-

tratos durante a infância. Portanto, trata-se de uma escala necessária para a presente 

pesquisa devido a sua busca pela identificação de eventos traumáticos ocorridos 

durante a infância e adolescência, foco deste trabalho. 

 

3.4. Aplicação dos Instrumentos 

 

A pesquisa envolveu o preenchimento das escalas, pelos participantes, de 

forma presencial e em sala de aula. As mesmas foram agrupadas em dois blocos 

(Figura 4). O primeiro possuía, na seguinte ordem, primeiramente um Questionário de 

Dados Sociodemográficos (anexo 3.1) e em seguida, as escalas (1) THQ, (2) TIS e 

(3) PCL-5, visando investigar traumas gerais de vida e as consequências dos 

mesmos, a saber IT e TEPT, respectivamente; o segundo bloco, as escalas (4) QUESI 

e (2) TIS, também investigando traumas, dessa vez na infância e sua provável 

resposta de IT. 

Ao final do preenchimento de cada um dos dois instrumentos de investigação 

de eventos traumáticos, THQ e o QUESI, os participantes precisavam responder à 

pergunta “Identifique no questionário anterior, pelo número, o evento que você 

considera que tenha sido o mais estressante em sua experiência de vida”. Ao 

responderem a essa questão, os participantes deveriam se basear nessa resposta 

para responder as escalas TIS e PCL-5, apresentadas após o THQ, com o intuito de 
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avaliar respostas ao pior evento traumático na vida adulta; e TIS, após o QUESI, a fim 

de avaliar respostas ao pior evento traumático ocorrido na infância. 

 

Figura 2 – Fluxograma da ordem de distribuição das escalas no caderno de respostas. 

 

3.5. Análises Estatísticas 

 

Primeiramente, foram realizadas as análises descritivas para caracterização 

e entendimento da amostra geral em relação a sexo, idade, religião, escolaridade e 

renda familiar, levantadas pelo questionário de dados sociodemográficos. Em 

seguida, ainda dentro desse questionário, foram levantados os transtornos mentais e 

uso de medicamentos relatados pelos participantes. Por fim, foram feitas análises 

descritivas das escalas psicométricas com apresentação dos valores médios de 

pontuação para cada escala.  

Depois dessa etapa, iniciaram-se as análises estatísticas. As variáveis 

dependentes foram os sintomas de TEPT, pontuados pelo PCL-5 e os sintomas de 

Imobilidade Tônica, pontuados pela TIS tanto para a escala referente ao pior trauma 

na vida adulta (THQ) quanto na infância (QUESI). A variável independente foi a 

gravidade dos traumas vivenciados na infância, avaliados pelo QUESI.  
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A fase inicial dessas análises buscou investigar se as médias dos níveis de 

gravidade em cada tipo de trauma vivenciado na infância estão associadas com as 

variáveis dependentes, IT e sintomatologia de estresse pós-traumático.  

Foram realizadas, no total, 15 ANOVAs One-way, sendo cinco para cada 

variável dependente (TIS infância, TIS vida adulta e PCL-5). Considerando essas 

variáveis, cada ANOVA foi realizada em relação a uma das subescalas do QUESI 

(abuso físico, emocional e sexual e negligência física e emocional), com o fator 

gravidade apresentando quatro níveis (Nenhum ou Mínimo, Leve a Moderado, 

Moderado a Grave, Grave a Extremo). Buscou-se verificar também quais níveis de 

gravidade teriam relação com as variáveis dependentes mencionadas.  

Por fim, análises de regressões lineares foram realizadas para verificar se a 

resposta de IT na infância poderia predizer a resposta de IT e sintomas de TEPT na 

vida adulta. 

Os programas utilizados para o processamento e análise dos dados foram o 

Excel 2016 (Copyright © Microsoft Office 2016) e o Statistica 6.0 (Copyright © StatSoft 

1984-2001). Para todos os resultados adotamos o valor de α=0,05 para a significância 

dos testes estatísticos. 
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4. RESULTADOS 

 

 Esta pesquisa alcançou um total de 500 participantes. Estes eram, em sua 

maioria, estudantes de graduação e pós-graduação da UFF (60,8%). A amostra geral 

teve predominância dos cursos de Psicologia (31,8%), Enfermagem (24%) e Biologia 

(14%). As características demográficas em relação à sexo, idade, religião, 

escolaridade e renda familiar são apresentadas na Tabela 1. 

 Em relação à possíveis morbidades presentes ou passadas e diagnosticadas 

por um médico psiquiatra em algum momento anterior da vida, verificou-se que, entre 

os 10,6% de participantes da amostra geral que relataram algum transtorno mental no 

momento, Ansiedade e Depressão são as mais frequentes patologias relatadas, com 

presença em 73,6% e 47,2% dos participantes no momento, respectivamente. O uso 

de medicamentos com ação sobre o Sistema Nervoso Central foi relatado por 7,4% 

dos participantes. Esses dados podem ser verificados na Tabela 2. 
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Tabela 1   
Características Demográficas da amostra geral  
   n                    % 

Sexo   

    Feminino 398 79,6 

    Masculino 102 20,4 

   

Idade (Média; DP)   

    18 - 25 anos 452 (20,2; 1,7) 90,4 

    26 - 30 anos 24   (27,5; 1,3) 4,8 

    31 - 60 anos 19   (37,5; 5,2) 3,8 

    Acima de 60  1     (- ; -) 0,2 

    Não responderam 4     (- ; -) 0,8 

   

Religião   
    Ateu 36 7,2 

    Sem religião, mas acredita em Deus 111 22,2 

    Agnóstico 37 7,4 

    Católica 118 23,6 

    Judaica 3 0,6 

    Protestante 114 22,8 

    Espírita 54 10,8 

    Budista 3 0,6 

    Outras 19 3,8 

    Não responderam 2 0,4 

    Marcaram mais de uma opção 3 0,6 

   

Escolaridade   

    Superior em andamento 489 97,8 

    Especialização 9 1,8 

    Mestrado 0 0,0 

    Doutorado 2 0,4 

   
Renda Familiar   
    Até 2 salários-mínimos 98 19,6 

    2 a 5 salários-mínimos 172 34,4 

    5 a 10 salários-mínimos 126 25,2 

    10 a 15 salários-mínimos 55 11,0 

    Acima de 15 salários-mínimos 48 9,6 

    Não responderam 1 0,2 
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Tabela 2    
Transtornos Mentais e Uso de Medicamentos 
relatados pelos participantes   

   n % 

Transtornos Mentais presentes no momento   

    Sim  53 10,6 

    Não  447 89,4 

    

Tipos de Transtornos Mentais presentes   

    Depressão  25 47,2 

    Ansiedade  39 73,6 

    Pânico  8 15,1 

    Transtorno Bipolar  1 1,9 

    TOC  1 1,9 

    Fobia  5 9,4 

    Outros  4 7,5 

    Dois ou mais transtornos  22 41,5 

    

Transtornos Mentais anteriores    

    Sim  70 14,0 

    Não  429 85,8 

    Sem resposta  1 0,2 

    

Tipos de Transtornos Mentais anteriores   

    Depressão  45 64,3 

    Ansiedade  37 52,9 

    Pânico  15 21,4 

    Transtorno Bipolar  - - 

    TOC  3 4,3 

    Fobia  4 5,7 

    Outros  8 11,4 

    Dois ou mais transtornos  31 44,3 

    

Medicamentos com ação no SNC   

    Sim  37 7,4 

    Não       451 90,2 

    Não responderam        12 2,4 
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4.1. Escalas Psicométricas 

 

 Conforme já mencionado, os dados foram coletados pelas escalas 

psicométricas Trauma History Questionnaire (THQ), Tonic Immobility Scale (TIS), 

Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5 (PCL-5) e Questionário sobre Traumas na 

Infância (QUESI). A seguir serão apresentadas as análises descritivas deste trabalho. 

 

4.1.1. Tipos e frequência de eventos traumáticos 

 

 A Tabela 3 apresenta os resultados gerais do THQ em relação a cada tipo de 

evento traumático e a vivência dos participantes a respeito desses eventos. É possível 

verificar que entre os eventos traumáticos mais relatados estão: “Doença, ferimento 

grave ou morte inesperada de alguém próximo”, vivenciado por 81,6% da amostra; 

seguido por “Ver ou tocar cadáveres”, relatado por 80,2% dos participantes.  
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Tabela 3    

Quantidade de respostas por item no THQ (Trauma History Questionnaire) n=500 

Conteúdo Sim Não 
Não 

respondido 

 % % % 

Doença, ferimento grave ou morte inesperada de alguém próximo 81,6 18,4 - 

Ver ou tocar cadáveres 80,2 19,4 0,4 

Furto 54,4 45,6 - 

Possibilidade de ser morto ou gravemente ferido 53,8 46,2 - 

Assalto/Uso de Força 50,4 49,6 - 

Familiar ridicularizou, humilhou, ignorou 46,4 53,4 0,2 

Ver alguém ser machucado ou morto 40,8 59,0 0,2 

Outra situação traumática 34,2 65,4 0,4 

Familiar bateu, espancou, empurrou causando humilhação ou horror 33,8 65,6 0,6 

Tocado ou obrigado a tocar em partes íntimas contra a vontade 21,6 78,4 - 

Invasão (não presenciada) 21,2 78,8 - 

Desastre Natural 21,2 78,8 - 

Alguém da família bateu, espancou, empurrou causando ferimento 21,0 78,8 0,2 

Acidente grave (trabalho/carro) 19,6 80,4 - 

Invasão (presenciada) 19,2 80,0 0,8 

Desastre causado pelo homem 18,2 81,6 0,2 

Doença grave ou com risco de morte 15,4 84,2 0,4 

Outra situação de contato sexual contra a vontade 14,4 85,4 0,2 

Relações sexuais não-consensuais, sexo oral ou anal 11,0 89,0  

Exposição a agentes químicos 10,2 89,8 - 

Amigo ou familiar morto por motorista bêbado 9,0 90,8 0,2 

Ferimento grave 5,2 94,8 - 

Alguém atacou usando faca, revólver ou qualquer outra arma 4,8 95,0 0,2 

Alguém atacou desarmado e feriu gravemente 4,2 95,8 - 

Morte de cônjuge, companheiro, namorado ou filho 3,6 96,4 - 

Combate militar em território de guerra 0,2 99,6 0,2 

 

4.1.2. Frequência e Intensidade para Abuso Sexual 

  

 Os três itens relacionados a trauma sexual, dentro do THQ, foram analisados 

separadamente do restante da escala. Da amostra geral, verificou-se que 32,4% dos 

participantes (n=162) relataram ter sofrido pelo menos um trauma envolvendo 

qualquer tipo de contato sexual. Considerando estes participantes, o período da 

infância (0 a 18 anos incompletos) corresponde a 76,5% dos casos enquanto que para 

a vida adulta, relatos de abuso foram citados por 28,4% deste grupo. 
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 Considerando todos os participantes da amostra, 24,8% dos participantes 

(n=124), apresentaram pelo menos um trauma envolvendo algum tipo de abuso 

sexual, seja relação sexual propriamente dita, toque ou outra situação de contato 

sexual contra vontade na infância. Os mesmos dados levantados para pelo menos um 

trauma de abuso sexual na vida adulta correspondem a 9,2% da amostra. 

 Descrevemos também, para cada item relativo a trauma de abuso sexual, a 

intensidade do trauma percebido pelo respondente, a idade média do agressor e a 

média da diferença de idade entre agressor e vítima. Observe que para os itens 18, 

19 e 20, a intensidade 5, que é a maior intensidade, parece estar associada aos 

maiores valores médios da diferença de idade entre agressor e vítima. 

Adicionalmente, para os itens 19 e 20 a maior intensidade parece estar associada a 

uma maior idade média do agressor que foi de 36,2 e 30,2 anos, respectivamente. 

Esses dados são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4       

Intensidade e características de idade do agressor para itens de Abuso Sexual no THQ 

  Item 18 Item 19 Item 20 

Intensidade 
Idade 

média do 
agressor 

Média da 
diferença de 

idade de 
agressor e 

vítima 

Idade 
média do 
agressor 

Média da 
diferença de 

idade de 
agressor e 

vítima 

Idade 
média do 
agressor 

Média da 
diferença de 

idade de 
agressor e 

vítima 

1 - - - - 17 1 

2 26 7 24,8 14,8 14,8 2,4 

3 24,5 11 22,4 14,9 23,2 10,2 

4 21,1 6,3 22,8 12,2 21,3 7,9 

5 24,5 11,8 36,2 16,2 30,2 15,9 

 

4.1.3. Imobilidade Tônica e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático na 

vida adulta  

 

 Após o questionário THQ, o participante deveria responder a uma pergunta 

na qual precisaria apontar, pelo número do item do THQ, o evento mais estressante 

de sua vida. Após essa pergunta, ele responderia às duas escalas seguintes, TIS e 

PCL-5 em relação ao evento identificado como o mais estressante da vida adulta.  

 A escala TIS também é apresentada no segundo bloco de questionários, em 

que ela aparece depois do QUESI. Após essa escala de traumas infantis, o 



55 
 

participante também precisa responder, pelo número do item da escala, o evento mais 

estressante, dessa vez para o período da infância, e responder à segunda escala TIS 

considerando esse evento indicado. 

 A pontuação na escala TIS para investigação de imobilidade tônica 

apresentou uma média geral de 31,78 pontos para o evento mais traumático na vida 

adulta. Esse valor foi contabilizado após a exclusão de 15 participantes que não 

fizeram o preenchimento completo da escala, assim não entraram para a análise. Para 

mais detalhes, veja a Tabela 5. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 Para o PCL-5, a pontuação média da amostra geral foi de 21,38 pontos. 

Considerando o score total da escala, 16% da amostra, ou 80 participantes, poderiam 

ser casos prováveis de TEPT, uma vez que scores iguais ou acima de 38 podem 

sugerir a presença da patologia (Weathers et al., 2013). A pontuação média na escala 

para esse grupo foi de 48,4 pontos. Já para a parcela da amostra que pontuou abaixo 

desse corte apresentou uma pontuação média de 15,9 pontos, vide Tabela 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5    

Quantidade de respondentes e pontuação média na TIS  
(Tonic Immobility Scale) para infância e vida adulta 

 TIS adulta   TIS infância  

Total sem IT - n (%) 319 (63.8)  358 (71,6) 

Total com IT - n (%) 166 (33.2)  82 (16,4) 

Não respondentes - n (%) 15 (3,0)  60 (12,0) 

Média geral 31,78  21,27 

Tabela 6       

Nota de corte e pontuação média para o PCL-5                                                      
(Posttraumatic Stress Disorder Civilian Checklist 5) 

 n  %  Pontuação 
média 

<38 pontos 395  79,0  15,91 

≥38 pontos 80  16,0  48,42 

Geral 475  100  21,38 

Excluídos 25  5,0  - 
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4.1.4. Traumas na infância: tipos e frequência 

 

 O preenchimento do QUESI se dá na segunda parte do caderno de respostas. 

Após essa escala, o participante responde novamente à pergunta sobre o evento mais 

traumático e em seguida, à TIS, dessa vez para indicar suas respostas para o evento 

mais traumático da infância. Além disso, cada item foi avaliado dentro de uma das 

cinco diferentes subescalas propostas de acordo com os tipos de trauma investigados 

pelo questionário: abuso emocional (AE), abuso físico (AF), abuso sexual (AS), 

negligência física (NF) e negligência emocional (NE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

¹AE – Abuso Emocional; ²AF – Abuso Físico; ³AS – Abuso Sexual; ⁴NF – Negligência Física; ⁵NE – Negligência Emocional;      

⁶MN – Minimização/Negação (estes itens não fazem parte de nenhuma das cinco subescalas); (I) – Itens invertidos (sua 

pontuação é feita de forma inversa à dos itens não invertidos).  

 

 A Tabela 7 mostra o número de respostas apontadas como mais traumática 

por item da escala e separada pelo tipo de trauma, ou subescala. Verifica-se pelos 

dados da tabela que a maior quantidade de eventos relatados se refere a traumas de 

abuso emocional, com os itens 14 (“Pessoas da família disseram coisas que 

Tabela 7   

N total dos itens do QUESI para o pior trauma indicado pelos participantes  

Sub-escala Item 
Respostas 
(n) 

AE¹ 3. Chamado de "estúpido(a)", "preguiçoso(a)" ou "feio(a)". 42 

AE 8. Pais preferiam que não tivesse nascido. 22 

AE 
14. Pessoas da família disseram coisas que machucaram ou 
ofenderam. 101 

AE 18. Sentiu que alguém da família o odiava. 16 

AE 25. Acredita que foi maltratado emocionalmente. 63 

AF² 9.  Apanhou tanto que precisou ir ao hospital ou consultar um médico. 0 

AF 
11. Alguém na família bateu tanto que o deixou com machucados 
roxos. 15 

AF 12. Apanhou com cinto, vara, corda ou outras coisas que machucaram. 48 

AF 15. Acreditar que foi maltratado fisicamente. 3 

AF 17. Apanhou tanto que professor, vizinho ou médico notou. 4 

AS³ 20. Tentaram tocar ou fizeram tocar de maneira sexual. 21 

AS 
21. Ameaçaram machucar ou contar mentiras se não fizesse algo 
sexual. 4 

AS 23. Tentaram forçar a fazer a algo sexual ou assistir coisas sobre sexo. 2 

AS 24. Alguém o molestou. 22 

AS 27. Acredita que foi abusado sexualmente. 10 

NF⁴ 1. Sem o suficiente para comer. 4 

NF (I) 2. Havia alguém para me cuidar e proteger. 1 

NF 4. Pais muito bêbados ou drogados para cuidar da família. 19 

NF 6. Usar roupas sujas. 2 

NF (I) 26. Houve alguém para levar ao médico quando precisou. 0 

NE⁵(I) 5. Alguém na família ajudou a sentir especial ou importante. 1 

NE (I) 7. Sentir-se amado. 5 

NE (I) 13. Pessoas da família cuidavam umas das outras. 3 

NE (I) 19. Pessoas da família se sentiam unidas. 9 

NE (I) 28. Família foi fonte de força e apoio. 5 

MN⁶  10. Nada que quisesse mudar na família. 21 

MN  16. Teve ótima infância. 2 

MN  22. Teve a melhor infância do mundo. 2 

 Não responderam 53 

  Total 500 
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machucaram ou ofenderam”) e 25 (“Acredito que fui abusado emocionalmente”) 

apresentando 101 e 63 respostas, respectivamente, como eventos mais traumáticos 

pela população pesquisada. 

 Como já mencionado, os itens de minimização/negação da escala, indicados 

na coluna de subescala como MN, não entram para as análises de eventos 

traumáticos. 

 A Tabela 8 apresenta os dados resumidos com o número total para cada 

subescala. Nela é possível perceber que os traumas de abuso emocional foram os 

mais frequentemente apontados como mais traumáticos e que os traumas de abuso 

em geral são relatados como mais traumáticos em relação aos traumas de negligência 

física ou emocional. 

  

    

  

 

  

 

 

 

 

  

 

4.1.5. Traumas na infância, imobilidade tônica e sintomatologia de estresse 

pós-traumático 

 

Ao descrever a pontuação sobre traumas na infância através do QUESI, o 

estudo de Teicher et al. (2011) utiliza a ferramenta somando o valor total da escala e 

dividindo em dois grupos para comparação, aqueles que pontuaram abaixo de 50 e 

aqueles que obtiveram pontuação igual ou maior que 50 (o que sugere a existência 

de traumas para mais de um cluster ou subescala).  

Na tabela 9, estão apresentadas as médias (e entre parênteses DP e N, 

respectivamente) na TIS (para a infância e vida adulta) e PCL-5 para os participantes 

com pontuação no QUESI menor que 50, e maior ou igual a 50. 

Tabela 8   
N total por sub-escala QUESI 

 

Sub-escalas N total % 

AE 244 48.8 

AF 70 14.0 

AS 59 11.8 

NF 26 5.2 

NE 23 4.6 

MN 25 5.0 

Sem resposta 53 10.6 

Total 500   
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Ao repetir essa abordagem no presente estudo, verificou-se que o grupo com 

pontuação igual ou maior que 50 também apresentou as maiores pontuações para 

imobilidade tônica e sintomatologia de estresse pós-traumático. 

 

*p<0,01 

 

4.2. Análises de Variância para traumas na infância e variáveis 

dependentes (TIS e PCL-5) 

 

 O primeiro grande objetivo deste trabalho foi avaliar se a frequência dos 

eventos traumáticos na infância pode estar associada às respostas de Imobilidade 

Tônica, na infância e vida adulta, e à gravidade dos sintomas de estresse pós-

traumático, avaliada pelo PCL-5.  

  

4.2.1. Subescalas do QUESI e TIS na infância 

 

 Para a análise da associação entre traumas na infância e imobilidade tônica 

na infância foi realizada uma ANOVA para cada uma das subescalas (abuso físico, 

emocional e sexual, negligência física e emocional) do QUESI tendo como variável 

dependente a TIS para a infância, totalizando 5 ANOVAs. Cada ANOVA possuía 1 

fator (gravidade) do QUESI com 4 níveis (nenhum ou mínimo, leve a moderado, 

moderado a grave, grave a extremo). No anexo 4 estão as análises de regressão de 

cada uma destas ANOVAs. 

 

4.2.1.1. Abuso Físico 

 

 Para a subescala de Abuso Físico o fator gravidade foi fonte significativa de 

variância (F=14,34; p<0,00001). Resultados dos testes post hoc pelo método 

Newman-Keuls comparando o efeito dos vários níveis de gravidade de abuso físico 

Tabela 9      

Médias, DP e N para as escalas TIS e PCL-5 em relação à pontuação para traumas na infância 

  
TIS  

infância 
  

TIS 
vida adulta 

  PCL-5 

QUESI menor50 20,8 (14,8, 336)  30,17 (14,73; 377)  18,19 (14,25; 373) 

QUESI maior50 34,82 (16,6; 87)*   37,66 (13,7; 88)*   34,22 (16,6; 86)* 
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sobre a resposta de IT na infância estão apresentados na tabela 10. Na figura 5, está 

apresentada a representação gráfica desta relação entre gravidade de abuso físico e 

pontuação de IT na infância. Em resumo, verificou-se que a gravidade dos traumas 

de abuso físico na infância aferida pelo QUESI está associada com maiores 

pontuações na TIS para a infância. 

 

 

Figura 5 – Abuso Físico e Imobilidade Tônica na infância - Estão representados os valores médios 
e desvio padrão da pontuação de IT na infância para cada nível de gravidade de Abuso Físico. 
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Tabela 10         

Post-hoc Newman-Keuls Abuso Físico e Imobilidade Tônica   

  

Abuso Físico   {1}  
20,748 

  {2}  
26,879 

  {3}  
31,511 

  {4}  
36,577 

1 Nenhum ou Mínimo   0.047018  0.001429  0.000009 

2 Leve a Moderado  0.047018    0.133415  0.004784 

3 Moderado a Grave  0.001429  0.133415    0.100758 

4 Grave a Extremo   0.000009   0.004784   0.100758     
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4.2.1.2. Abuso Emocional 

 

 Na subescala de Abuso Emocional o fator gravidade foi fonte significativa de 

variância (F=41,42; p<0,01). Resultados dos testes post hoc pelo método Newman-

Keuls comparando o efeito dos vários níveis de gravidade de abuso emocional sobre 

a resposta de IT na infância estão apresentados na tabela 11. Na figura 6, está 

apresentada a representação gráfica desta relação entre gravidade de abuso 

emocional e pontuação de IT na infância. Em resumo, verificou-se que a gravidade 

dos traumas de abuso emocional na infância aferida pelo QUESI está associada com 

maiores pontuações na TIS para a infância. 

 
Figura 6 – Abuso Emocional e Imobilidade Tônica na infância - Estão representados os valores 
médios e desvio padrão da pontuação de IT na infância para cada nível de gravidade de Abuso 
Emocional. 
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Tabela 11  
 

       
 Post-hoc Newman-Keuls Abuso Emocional e Imobilidade Tônica    

  
Abuso Emocional 

   {1}  
16,497 

  {2}  
21,043 

  {3}  
32,492 

  {4}  
35,790 

1 Nenhum a Mínimo     0.030320  0.000022  0.000008 

2 Leve a Moderado   0.030320    0.000009  0.000022 

3 Moderado a Grave   0.000022  0.000009    0.116101 

4 Grave a Extremo    0.000008   0.000022   0.116101     
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4.2.1.3. Abuso Sexual 

 

Para a subescala de Abuso Sexual o fator gravidade foi fonte significativa de 

variância (F=30,18; p<0,01). Resultados dos testes post hoc pelo método Newman-

Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade sobre a resposta de IT na infância 

estão apresentados na tabela 12. Na figura 7, está mostrada a representação gráfica 

desta relação entre gravidade de abuso sexual e resposta de IT na infância. Em 

resumo, verificou-se que a gravidade dos traumas de abuso sexual na infância aferida 

pelo QUESI também está associada com maiores pontuações na TIS para a infância. 

 

Figura 7 – Abuso Sexual e Imobilidade Tônica na Infância – Estão representados os valores médios 
e desvio padrão da pontuação de IT na infância para cada nível de gravidade de Abuso Sexual. 
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Tabela 12         

Post-hoc Newman-Keuls Abuso Sexual e Imobilidade Tônica   

  
Abuso Sexual 

  {1}  
20,205 

  {2}  
28,784 

  {3}  
34,833 

  {4}  
43,160 

1 Nenhum ou Mínimo    0.007251  0.000034  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.007251    0.058243  0.000040 

3 Moderado a Grave  0.000034  0.058243    0.009152 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000040   0.009152     
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4.2.1.4. Negligência Física 

 

Para a subescala de Negligência Física o fator gravidade foi fonte significativa 

de variância (F=13,5; p<0,00000). Resultados dos testes post hoc pelo método 

Newman-Keuls comparando o efeito dos vários níveis de gravidade de negligência 

física sobre a resposta de IT na infância estão apresentados na tabela 13. Na figura 

8, está apresentada a representação gráfica desta relação entre gravidade de 

negligência física e IT na infância. Em resumo, verificou-se que o nível “grave a 

extremo” de negligência física na infância aferida pelo QUESI está associado com 

maiores pontuações na TIS para a infância, quando comparado a outros níveis.  

 

Figura 8 – Negligência Física e Imobilidade Tônica na Infância - Estão representados os valores 
médios e desvio padrão da pontuação de IT na infância para cada nível de gravidade de Negligência 
Física. 
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4.2.1.5. Negligência Emocional 

 

 Para a subescala de Negligência Emocional o fator gravidade foi fonte 

significativa de variância (F=13,64; p<0,00000). Resultados dos testes post hoc pelo 

método Newman-Keuls comparando o efeito dos vários níveis de gravidade de 

negligência emocional sobre a resposta de IT na infância estão apresentados na 

tabela 14. Na figura 9, está apresentada a representação gráfica desta relação entre 

gravidade de negligência emocional e resposta de IT na infância. Em resumo, 

verificou-se que a gravidade dos traumas de negligência emocional na infância aferida 

pelo QUESI está associada com maiores pontuações na TIS para a infância. 
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Tabela 13         

Post-hoc Newman-Keuls Negligência Física e Imobilidade Tônica   

  
Negligência Física 

  {1}  
21,569 

  {2}  
30,803 

  {3}  
27,273 

  {4}  
48,714 

1 Nenhum a Mínimo    0.152163  0.252016  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.152163    0.478340  0.000328 

3 Moderado a Grave  0.252016  0.478340    0.000068 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000328   0.000068     
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Figura 9 – Negligência Emocional e Imobilidade Tônica na Infância - Estão representados os 
valores médios e desvio padrão da pontuação de IT na infância para cada nível de gravidade de 
Negligência Emocional. 
 
 

 
 

4.2.2. Subescalas QUESI e TIS na vida adulta 

 

 Para a análise da associação entre traumas na infância e imobilidade tônica 

na vida adulta foi realizada uma ANOVA para cada uma das subescalas (abuso físico, 

emocional e sexual, negligência física e emocional) do QUESI tendo como variável 

dependente a pontuação da TIS para a vida adulta, totalizando 5 ANOVAs. Cada 

ANOVA possuía 1 fator (gravidade) do QUESI com 4 níveis (nenhum ou mínimo, leve 

a moderado, moderado a grave, grave a extremo). No anexo 5 estão as análises de 

regressão de cada uma destas ANOVAs. 

 

4.2.2.1. Abuso Físico 

 

 Para a subescala de Abuso Físico o fator gravidade não foi fonte significativa 

de variância (F=1,59; p=0,19). Na figura 10, está apresentada a representação gráfica 

da relação entre o fator gravidade e a resposta de IT na vida adulta. Em resumo, 

verificou-se que a gravidade dos traumas de abuso físico na infância aferida pelo 

QUESI não está associada com maiores pontuações na TIS para a vida adulta. 

Tabela 14         

Post-hoc Newman-Keuls Negligência Emocional e Imobilidade Tônica   

  
Negligência Emocional 

  {1}  
19,651 

  {2}  
27,129 

  {3}  
29,216 

  {4}  
36,400 

1 Nenhum ou Mínimo    0.022128  0.009597  0.000009 

2 Leve a Moderado  0.022128    0.523139  0.012670 

3 Moderado a Grave  0.009597  0.523139    0.027942 

4 Grave a Extremo   0.000009   0.012670   0.027942     
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Figura 10 – Abuso Físico e Imobilidade Tônica na vida adulta - Estão representados os valores 
médios e desvio padrão da pontuação de IT na vida adulta para cada nível de gravidade de Abuso 
Físico. 

 

4.2.2.2. Abuso Emocional 

 

 Para a subescala de Abuso Emocional o fator gravidade foi fonte significativa 

de variância (F=18,96; p<0,00001). Resultados dos testes post hoc pelo método 

Newman-Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade sobre a resposta de IT 

na vida adulta estão apresentados na tabela 15. Na figura 11, está apresentada a 

representação gráfica desta relação entre o fator gravidade de abuso emocional e 

resposta de IT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que a gravidade dos traumas 

de abuso emocional na infância aferida pelo QUESI está associada com maiores 

pontuações na TIS para a vida adulta.  
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Figura 11 – Abuso Emocional e Imobilidade Tônica na vida adulta - Estão representados os valores 
médios e desvio padrão da pontuação de IT na vida adulta para cada nível de gravidade de Abuso 
Emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3. Abuso Sexual 

 

 Para a subescala de Abuso Sexual o fator gravidade foi fonte significativa de 

variância (F=14,47; p<0,0000). Resultados dos testes post hoc pelo método Newman-

Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade de abuso sexual sobre a resposta 

de IT na vida adulta estão apresentados na tabela 16. Na figura 12, está apresentada 
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Tabela 15         
Post-hoc Newman-Keuls Abuso Emocional e Imobilidade Tônica na vida adulta 

  
Abuso Emocional 

  {1}  
26,716 

  {2}  
31,479 

  {3}  
37,328 

  {4}  
39,370 

1 Nenhum ou Mínimo    0.019487  0.000022  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.019487    0.004128  0.000333 

3 Moderado a Grave  0.000022  0.004128    0.316330 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000333   0.316330     
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a representação gráfica desta relação entre o fator gravidade de abuso sexual e 

resposta de IT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que o nível “grave a extremo” 

de abuso sexual na infância aferido pelo QUESI está associado com maiores 

pontuações na TIS para a vida adulta.  

 

 

 

Figura 12 – Abuso Sexual e Imobilidade Tônica na vida adulta - Estão representados os valores 
médios e desvio padrão da pontuação de IT na vida adulta para cada nível de gravidade de Abuso 
Sexual. 
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4.2.2.4. Negligência Física 

 

 Para a subescala de Negligência Física o fator gravidade foi fonte significativa 

de variância (F=4,92; p=0,002). Resultados dos testes post hoc pelo método Newman-

Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade sobre a resposta de IT na vida 

adulta estão apresentados na tabela 17. Na figura 13, está apresentada a 

representação gráfica desta relação entre o fator gravidade de negligência física e 

resposta de IT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que o nível “grave a extremo” 

de negligência física na infância aferida pelo QUESI está associado com maiores 

pontuações na TIS para a vida adulta.  

 

 
 
 
 
 
 
Tabela 16          
Post-hoc Newman-Keuls Abuso Sexual e Imobilidade Tônica na vida adulta 

  
Abuso Sexual 

  {1}  
29,786 

  {2}  
36,757 

  {3}  
35,045 

  {4}  
47,077 

1 Nenhum ou Mínimo    0.059101  0.085828  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.059101    0.576238  0.000756 

3 Moderado a Grave  0.085828  0.576238    0.000267 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000756   0.000267     
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Figura 13 – Negligência Física e Imobilidade Tônica na vida adulta - Estão representados os valores 
médios e desvio padrão da pontuação de IT na vida adulta para cada nível de gravidade de Negligência 
Física. 
 

 

 

4.2.2.5. Negligência Emocional 

 

 Para a subescala de Negligência Emocional o fator gravidade foi fonte 

significativa de variância (F=4,38; p=0,0046). Entretanto, resultados dos testes post 

hoc pelo método Newman-Keuls comparando os vários níveis de gravidade não 

apontaram diferença significativa entre eles (tabela 18). Na figura 14, está 

apresentada a representação gráfica da relação entre o fator gravidade de negligência 

emocional e resposta de IT na vida adulta.  

Tabela 17          
Post-hoc Newman-Keuls Negligência Física e Imobilidade Tônica na vida adulta 

  

 
Negligência Física 

  {1}  
30,955 

  {2}  
35,597 

  {3}  
28,833 

  {4}  
46,375 

1 Nenhum ou Mínimo    0.298868  0.634925  0.001630 

2 Leve a Moderado  0.298868    0.284430  0.015877 

3 Moderado a Grave  0.634925  0.284430    0.000524 

4 Grave a Extremo   0.001630   0.015877   0.000524     
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Figura 14 – Negligência Emocional e Imobilidade Tônica na vida adulta - Estão representados os 
valores médios e desvio padrão da pontuação de IT na vida adulta para cada nível de gravidade de 
Negligência Emocional. 
 

Tabela 18          
Post-hoc Newman-Keuls Negligência Emocional e Imobilidade Tônica na vida adulta 

  
Negligência Emocional 

  {1}  
29,563 

  {2}  
33,631 

  {3}  
36,237 

  {4}  
35,684 

1 Nenhum ou Mínimo    0.193417  0.142513  0.123095 

2 Leve a Moderado  0.193417    0.682540  0.511653 

3 Moderado a Grave  0.142513  0.682540    0.859792 

4 Grave a Extremo   0.123095   0.511653   0.859792     
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ou mínimo, leve a moderado, moderado a grave, grave a extremo). A relação entre 

gravidade para cada subescala do QUESI e pontuação no PCL-5 também foi 

explorada através de análises de regressão que estão apresentadas no anexo 9.6. 

 

4.2.3.1. Abuso Físico 

 

 Para a subescala de Abuso Físico o fator gravidade foi fonte significativa de 

variância (F=4,62; p=0,0034). Resultados dos testes post hoc pelo método Newman-

Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade para abuso físico sobre o PCL-5 

estão apresentados na tabela 19. Na figura 15, está apresentada a representação 

gráfica desta relação entre gravidade de abuso físico na infância e níveis de sintomas 

e TEPT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que o nível “grave a extremo” de 

abuso físico na infância aferida pelo QUESI está associado com maiores pontuações 

no PCL-5 para a vida adulta. 

 

 

Figura 15 – Abuso Físico e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático na vida adulta - Estão 
representados os valores médios e desvio padrão da pontuação do PCL-5 na vida adulta para cada 
nível de gravidade de Abuso Físico. 
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4.2.3.2. Abuso Emocional 

 

 Para a subescala de Abuso Emocional o fator gravidade foi fonte significativa 

de variância (F=48,75; p=0,00). Resultados dos testes post hoc pelo método Newman-

Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade para abuso emocional sobre o 

PCL-5 estão apresentados na tabela 20. Na figura 16, está apresentada a 

representação gráfica desta relação entre gravidade de abuso físico na infância e 

níveis de sintomas e TEPT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que a gravidade 

dos traumas de abuso emocional na infância aferida pelo QUESI está associado com 

maiores pontuações no PCL-5 para a vida adulta. 
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Tabela 19          

Post-hoc Newman-Keuls Abuso Físico e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático 

  
Abuso Físico 

  {1}  
20,108 

  {2}  
21,088 

  {3}  
24,909 

  {4}  
30,741 

1 Nenhum ou Mínimo    0.752403  0.269772  0.003483 

2 Leve a Moderado  0.752403    0.218752  0.005375 

3 Moderado a Grave  0.269772  0.218752    0.060507 

4 Grave a Extremo   0.003483   0.005375   0.060507     
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Figura 16 – Abuso Emocional e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático na vida adulta - Estão 
representados os valores médios e desvio padrão da pontuação do PCL-5 na vida adulta para cada 
nível de gravidade de Abuso Emocional. 

 

Tabela 20          

Post-hoc Newman-Keuls Abuso Emocional e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático 

  
Abuso Emocional 

  {1}  
14,073 

  {2}  
20,664 

  {3}  
26,102 

  {4}  
35,962 

1 Nenhum ou Mínimo    0.001133  0.000022  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.001133    0.007239  0.000022 

3 Moderado a Grave  0.000022  0.007239    0.000010 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000022   0.000010     

 

 

4.2.3.3. Abuso Sexual 

 

 Para a subescala de Abuso Sexual o fator gravidade foi fonte significativa de 

variância (F=19,77; p<0,00000). Resultados dos testes post hoc pelo método 

Newman-Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade para abuso sexual sobre 

o PCL-5 estão apresentados na tabela 21. Na figura 17, está apresentada a 

representação gráfica desta relação entre gravidade de abuso sexual na infância e 

níveis de sintomas de TEPT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que a gravidade 

dos traumas de abuso sexual na infância aferida pelo QUESI está associada com 

maiores pontuações no PCL-5 para a vida adulta. 
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Figura 17 – Abuso Sexual e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático na vida adulta - Estão 
representados os valores médios e desvio padrão da pontuação de PCL-5 na vida adulta para cada 
nível de gravidade de Abuso Sexual. 
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 Para a subescala de Negligência Física o fator gravidade foi fonte significativa 

de variância (F=13,61; p<0,00000). Resultados dos testes post hoc pelo método 

Newman-Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade para negligência física 

sobre o PCL-5 estão apresentados na tabela 22. Na figura 18, está apresentada a 

representação gráfica desta relação entre gravidade de negligência física na infância 
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Tabela 21          

Post-hoc Newman-Keuls Abuso Sexual e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático 

  
Abuso Sexual 

  {1}  
18,916 

  {2}  
25,919 

  {3}  
27,025 

  {4}  
40,269 

1 Nenhum ou Mínimo    0.031789  0.034502  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.031789    0.734541  0.000052 

3 Moderado a Grave  0.034502  0.734541    0.000057 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000052   0.000057     
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aferida pelo QUESI e níveis de sintomas de TEPT na vida adulta. Em resumo, 

verificou-se que a gravidade dos traumas de negligência física na infância aferida pelo 

QUESI está associada com maiores pontuações no PCL-5 para a vida adulta. 

 

 

 

Figura 18 – Negligência Física e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático na vida adulta - 
Estão representados os valores médios e desvio padrão da pontuação de PCL-5 na vida adulta para 
cada nível de gravidade de Negligência Física. 

 

Tabela 22          

Post-hoc Newman-Keuls Negligência Física e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático 

  
Negligência Física 

  {1}  
19,288 

  {2}  
26,357 
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30,375 

  {4}  
44,625 

1 Nenhum ou Mínimo    0.128651  0.045219  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.128651    0.387780  0.000270 

3 Moderado a Grave  0.045219  0.387780    0.002194 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000270   0.002194     
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4.2.3.5. Negligência Emocional 

 

 Para a subescala de Negligência Emocional o fator gravidade foi fonte 

significativa de variância (F=17,1; p<0,00000). Resultados dos testes post hoc pelo 

método Newman-Keuls comparando o efeito dos níveis de gravidade para negligência 

emocional sobre o PCL-5 estão apresentados na tabela 23. Na figura 19, está 

apresentada a representação gráfica desta relação entre gravidade de abuso físico na 

infância e níveis de sintomas de TEPT na vida adulta. Em resumo, verificou-se que a 

gravidade dos traumas de negligência emocional na infância aferida pelo QUESI está 

associada com maiores pontuações no PCL-5 para a vida adulta. 

 

 

 

Figura 19 – Negligência Emocional e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático na vida adulta 
- Estão representados os valores médios e desvio padrão da pontuação do PCL-5 na vida adulta para 
cada nível de gravidade de Negligência Emocional. 
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Tabela 23          

Post-hoc Newman-Keuls Negligência Emocional e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático 

  
Negligência Emocional 

  {1}  
17,640 

  {2}  
23,734 

  {3}  
30,541 

  {4}  
36,211 

1 Nenhum ou Mínimo    0.059495  0.000212  0.000008 

2 Leve a Moderado  0.059495    0.035304  0.000351 

3 Moderado a Grave  0.000212  0.035304    0.079539 

4 Grave a Extremo   0.000008   0.000351   0.079539     

 

4.3.  Análises de predição 

 

 O segundo objetivo deste trabalho foi avaliar se a resposta de IT para um 

trauma na infância prediz a pontuação de IT na vida adulta para um outro trauma e se 

a mesma resposta de IT para trauma de infância influenciará na gravidade dos 

sintomas de estresse pós-traumático na vida adulta. Para responder a este objetivo, 

foram realizadas duas regressões lineares entre a pontuação de IT da infância 

(variável independente) com a pontuação de IT na vida adulta (variável dependente) 

e entre a pontuação de IT da infância (variável independente) com a pontuação do 

PCL-5 (variável dependente). 

 

4.3.1. IT na infância e IT na vida adulta 

 

 A figura 20 mostra a relação entre a resposta de IT na infância e na vida adulta. 

Observamos que a resposta de IT na infância pontuada pela TIS, quando existente, 

pode atuar como preditor para a mesma resposta, dessa vez na vida adulta, para um 

outro trauma (R=0,43; R²=0,18; β=0,40; p=0,00). 
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Figura 20 – Imobilidade Tônica na infância e na vida adulta - Estão representados os valores totais 

das pontuações nas escalas TIS para a infância e vida adulta. 

 

4.3.2. IT na infância e Sintomatologia de Estresse Pós-traumática 

 

 Uma segunda análise de regressão foi desenvolvida para verificar a 

magnitude da relação entre o índice de imobilidade tônica na infância e a pontuação 

na escala PCL-5, que avalia os sintomas de TEPT. A figura 21, abaixo, apresenta essa 

relação e sugere que o índice de IT apresentado na infância pode atuar como um 

possível preditor para a gravidade do TEPT frente a um trauma na vida adulta (R=0,43; 

R²=0,19; β=0,42; p=0,00]. 
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Figura 21 – Imobilidade Tônica na infância e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático - Estão 
representados os valores totais das pontuações nas escalas TIS para a infância e PCL-5 na vida adulta. 
 

  

4.3.3. IT na vida adulta e Sintomatologia de Estresse Pós-traumática 
 

 A terceira e última análise de regressão foi desenvolvida para verificar a 

magnitude da relação entre o índice de imobilidade tônica na vida adulta e a pontuação 

na escala PCL-5, que avalia os sintomas de TEPT. A figura 22, abaixo, apresenta essa 

relação e sugere que o índice de IT apresentado na vida adulta pode atuar como um 

possível preditor para a gravidade do TEPT frente a um trauma na vida adulta (R=0,53; 

R²=0,29; β=0,58; p=0,00]. 
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Figura 22 – Imobilidade Tônica na vida adulta e Sintomatologia de Estresse Pós-traumático - 
Estão representados os valores totais das pontuações nas escalas TIS para a vida adulta e PCL-5 na 
vida adulta. 
 

 Todas as regressões das análises de variância anteriores estão apresentadas 

nos anexos 9.4, 9.5 e 9.6. Foram incluídas regressões também para verificar a relação 

entre a pontuação total na escala QUESI com as escalas de IT na infância, na vida 

adulta e para sintomas de estresse pós-traumático (anexo 9.7, 9.8 e 9.9, 

respectivamente). 
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal do presente estudo foi investigar a associação entre a 

gravidade de eventos traumáticos na infância, a resposta peritraumática de 

imobilidade tônica e a sintomatologia do estresse pós-traumático em uma amostra de 

estudantes universitários. Como principais resultados deste estudo, foram observadas 

associações significativas entre a gravidade de traumas sofridos na infância e a 

sintomatologia pós-traumática aferida pelo PCL-5 na vida adulta. Houve também uma 

associação significativa entre a gravidade de traumas sofridos na infância com as 

pontuações de IT tanto para traumas na infância quanto na vida adulta. 

Interessantemente, a pontuação da resposta de IT para um trauma na infância foi 

significativamente associada com a sintomatologia do estresse pós-traumático na vida 

adulta. Estes dois resultados indicam a importância dos traumas infantis e da resposta 

peritraumática de IT na infância para a vulnerabilidade ao TEPT. Foi identificada 

também uma relação preditiva entre respostas de IT para um trauma na infância e a 

resposta de IT para um outro trauma na vida adulta bem como da IT para um trauma 

na vida adulta com os sintomas de estresse pós-traumático. 

A seguir serão discutidos os resultados encontrados a partir dos resultados 

das escalas administradas à amostra.  

 

5.1. Discussão das análises descritivas 

 

Com as análises realizadas, foi possível perceber um perfil amostral 

predominantemente feminino, faixa de idade jovem, cursando, em sua maioria, nível 

superior e faixa salarial mais concentrada entre 2 e 10 salários-mínimos. Pouco mais 

de 10% da amostra revelou apresentar algum transtorno mental diagnosticado por 

médico psiquiatra no momento, sendo os mais comuns, ansiedade e depressão, 

sendo a primeira em parcela maior da amostra em relação à segunda. Para 

transtornos diagnosticados no passado, o relato amostral apresenta-se em 14% da 

amostra, novamente com predominância para ansiedade e depressão, desta vez, 

essa última sendo a mais relatada, por 64,3% da amostra em comparação com 52,9% 

para os casos diagnosticados de ansiedade. Casos de comorbidade foram bastante 

comuns em ambos os casos, transtornos presentes e passados. O uso de 
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medicamentos com ação no sistema nervoso central foi relatado por pequena parcela, 

apenas 7,4% dos participantes. 

O levantamento de histórico de traumas pelo THQ corrobora estudos 

anteriores de Kalaf et al. (2015), Luz et al. (2016) e Bados et al. (2015) quando 

ressaltam que entre os eventos mais traumáticos relatados estão os relacionados a 

morte de alguém próximo. Neste estudo, verificou-se a frequência em relação a outros 

eventos traumáticos e o item relacionado a “doença, ferimento grave ou morte 

inesperada de alguém próximo” foi relatado por 81,6% da amostra, o maior índice em 

relação a todos os eventos traumáticos levantados por essa escala. 

A amostra apresentou também uma frequência alta para situações 

envolvendo “ver ou tocar cadáveres”, fato relatado por 80,2% da amostra. Tal dado 

pode justificar-se pelas características de composição da amostra. Tratam-se 

basicamente de estudantes das áreas de saúde (Psicologia, n=159; Enfermagem, 

n=120; Nutrição, n=59; Medicina, n=38 e Odontologia, n=31) e ciências biológicas 

(Biologia, n=70 e Biomedicina, n=23), cursos que pressupõem estudos em 

laboratórios de anatomia para maior entendimento do corpo humano, e portanto, o 

trabalho com cadáveres é algo considerado parte do cotidiano desses participantes. 

De fato, mais de 70% desta amostra (n=287) relatou intensidade baixa (nível de 

intensidade 1 ou 2) para esse evento. Adicionalmente, o estudo de Paes et al. (2016) 

destaca que a relevância ocupacional poderia influenciar o julgamento de imagens de 

procedimentos cirúrgicos. Ao comparar alunos do curso de Serviço Social com alunos 

do curso de Enfermagem, verificou-se que aqueles julgavam tais imagens como 

menos positivas em comparação com alunos de Enfermagem, sugerindo que a 

avaliação de estímulos emocionais poderia diferir de acordo com a ocupação 

escolhida. Assim, para aqueles que vêm cadáveres frequentemente devido à 

necessidade de estudá-los para capacitação profissional sugere-se a possibilidade de 

modificar a avaliação do quão traumática seja essa experiência. 

 Outro dado importante a ser destacado refere-se à alta frequência de 

vivências em eventos traumáticos considerados de violência urbana, podendo ser 

categorizados como de exposição direta ou exposição indireta. Para os casos de 

exposição direta, relatos de assalto/uso de força física foi relatado por 

aproximadamente 50% da amostra. Para os traumas de violência urbana com 

exposição indireta, como furtos, a parcela da amostra é semelhante à de traumas de 
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exposição direta e estão em linha com os estudos de Kalaf et al. (2015), em que tais 

eventos traumáticos são relatados por aproximadamente 60% da amostra. Ressalta-

se adicionalmente, que o evento envolvendo morte inesperada de alguém próximo 

corrobora os dados apresentados por Kalaf et al. (2015) como entre os eventos mais 

comumente presenciados. 

A escala THQ destaca também eventos relacionados a traumas de abuso 

físico, emocional e sexual. Traumas de abuso físico foram relatados por cerca de um 

terço da amostra e foram investigados através dos itens 21 (Familiar bateu, espancou, 

empurrou causando humilhação ou horror), 23 (Alguém atacou usando faca, revólver 

ou qualquer outra arma), 24 (Alguém atacou desarmado e feriu gravemente) e 25 

(Alguém da família bateu, espancou, empurrou causando ferimento). Desses, 

especificamente os itens 21 e 25 investigaram eventos familiares e foram relatados 

por cerca de um quarto da amostra. No total, os eventos foram avaliados como de alta 

intensidade para aproximadamente 80% (perguntas 21, 23, 24 e 25) e 75% para 

eventos familiares (perguntas 21 e 25) da parcela da amostra que relatou tê-los 

vivenciado. Além disso, para ambos os eventos, cerca de 80% da amostra destacou 

essas vivências no período da infância. Taxas altas de prevalência para abuso físico 

na infância também foram encontradas por Turla et al. (2010) em uma amostra de 988 

estudantes de uma universidade na Turquia. A prevalência, nessa amostra, para 

casos de abuso físico infantil, foi de mais de 50%. 

Traumas de abuso emocional foram investigados por meio do item 22 

(Familiar ridicularizou, humilhou, ignorou) e foram apontados por 46,4% da amostra. 

Desses, 70% correspondiam à vivência na infância. Tais dados parecem ser 

confirmados também pelo alto índice de relatos na escala QUESI, em que traumas de 

abuso emocional foram apontados por quase 50% da amostra, sendo o tipo de evento 

traumático mais relatado em relação aos dados levantados para a infância neste 

estudo. O estudo de Baker e Maiorino (2010) teve como objetivo verificar os níveis de 

abuso emocional e negligência emocional em duas amostras, uma clínica e outra, 

comunitária. Em seus resultados, foi encontrada uma taxa de 15.4% da amostra 

comunitária com relatos de abuso emocional com níveis altos de gravidade (“grave a 

extrema”). Para a amostra clínica, a taxa de relatos para o mesmo nível de gravidade 

era mais que o dobro. Estes autores destacam que as taxas de relatos de abuso 

emocional para amostras comunitárias podem variar entre 15% e um terço. Em 
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relação ao nosso estudo, THQ e QUESI apresentaram taxas maiores, o que pode ser 

explicado pela forma de aplicação da pesquisa, garantindo o anonimato e deixando o 

participante à vontade para relatar seus eventos traumáticos vividos, ou por diferenças 

culturais da amostra. Não foram encontrados muitos estudos sobre a prevalência de 

abuso emocional infantil no Brasil. Costa et al. (2007) investigaram várias formas de 

violência em registros de conselhos tutelares e, de 1.293 registros coletados, violência 

psicológica apresentou prevalência de 58,6%. O autor ressalta que para menores de 

17 anos esse valor poderia variar entre 50% e 65%, ressaltando que os dados 

apresentados nesta pesquisa podem ser característicos para uma amostra brasileira. 

A prevalência alta de abuso emocional foi mostrada por Martins et al. (2014) que 

avaliaram 81 pacientes psiquiátricos adultos com o QUESI e dessa amostra 71,6% 

vivenciaram algum tipo de evento traumático de vida precoce, 55,5% desses com 

relatos de abuso emocional. 

Já para traumas de abuso sexual, investigados pelo THQ nos itens 18 

(Relações sexuais não consensuais, sexo oral ou anal), 19 (Foi tocado ou obrigado a 

tocar em partes íntimas contra a vontade) e 20 (Outra situação de contato sexual 

contra a vontade) a taxa de relatos é menor em comparação com os de abuso 

emocional e fica em 11%, 21,6% e 14,4%, para cada um dos itens respectivamente. 

Para os itens de abuso sexual na infância, investigados pelo QUESI, que foram 

apontados como mais traumáticos, correspondem a 11,8% da nossa amostra. 

Entretanto, considerando a gravidade e a natureza do abuso, estes índices são 

preocupantes. No Brasil, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (IPEA) e a partir das informações coletadas pelo Sistema de Informações de 

Agravo de Notificação (SINAN), considerando a população total estima-se que 0,26% 

dela sofre algum tipo de violência sexual, o que sugere que existam cerca de 527 mil 

tentativas ou casos de estupro no país. Desses, apenas 10% deles são notificados. 

Um artigo de revisão sobre maus tratos infantis no mundo ressalta que, 

aproximadamente 20% das mulheres e entre 5% e 10% dos homens tenha sofrido 

abuso sexual na infância (Abbasi et al., 2015). Entretanto, dados da OMS sobre a 

violência sexual, descritos por Krug et al. (2002), enfatizam que as comparações 

globais a respeito da prevalência de violência sexual devem ser cuidadosas, por 

existirem muitos casos de relatos incompletos à polícia ou não relatados, além da 
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baixa procura por serviços médicos para tratamento de problemas relacionados à 

violência sexual, por vergonha ou culpa por parte da vítima. 

Ainda em relação a esses itens, foi verificado que a diferença média de idade 

entre agressor e vítima não seguiu um padrão crescente em relação à intensidade 

relatada para cada item. No entanto, para o grau de intensidade 5 observamos as 

maiores médias das diferenças entre idade do agressor e da vítima (note que se trata 

de um dado apenas descritivo, não feito um tratamento estatístico). Achados 

semelhantes foram encontrados por Heidt et al. (2005) com correlações positivas para 

idade do agressor e diferença de idade entre agressor e vítima em relação às 

pontuações nas subescalas de medo e IT na TIS. Para o presente estudo, sugere-se 

que uma maior percepção de perda de controle e impossibilidade de escapar possa 

aumentar o medo e assim gerar as maiores intensidades relatadas para eventos de 

abuso sexual com maiores médias na diferença de idade do agressor e vítima. Um 

resultado interessante encontrado neste trabalho foi a maior pontuação para as 

escalas de TIS na infância, TIS na fase adulta e PCL nos voluntários que sofreram 

traumas de infância de maior gravidade, ou seja, com pontuação maior do que 50 na 

escala QUESI (tabela 9). Estes resultados corroboram os dados da literatura que 

apontam os traumas de infância como fatores importantes para vulnerabilidade a 

patologias mentais, especialmente com relação ao TEPT (Carr et al., 2013). A seguir, 

serão apresentados os resultados que evidenciaram de maneira mais consistente a 

relação entre os diferentes tipos de traumas infantis e sua gravidade com as 

pontuações de IT e PCL. 

 

5.2. Associação entre a gravidade dos traumas de infância e a resposta de 

IT na infância, na vida adulta e na sintomatologia do TEPT 

 

5.2.1. Relação entre a resposta de IT e a sintomatologia do estresse pós-

traumático 

 

Os resultados deste estudo sugerem que o índice de pontuação na escala de 

IT (TIS) pode atuar como um preditor para a gravidade da sintomatologia do estresse 

pós-traumático na vida adulta (Figuras 21 e 22). 

Estes resultados estão de acordo com estudos prévios, desenvolvidos pelo 

nosso grupo, que investigaram a relação entre IT e sintomatologia pós-traumática em 
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amostras clínicas e não clínicas.  Esses estudos sugerem que resposta de IT é uma 

variável importante para o desenvolvimento do transtorno, uma vez que a presença 

desta resposta peritraumática pode ser um preditora dos sintomas, tem relação com 

pior prognóstico e pior resposta ao tratamento do TEPT (Fiszman et al., 2008; Rocha-

Rego et al., 2009; Lima et al., 2010; Maia et al, 2015). 

Outro trabalho importante a ser destacado é o de Portugal et al. (2012), no 

qual foi investigada a associação da resposta de IT com a sintomatologia de TEPT em 

uma amostra não-clínica, semelhante à do nosso estudo, ou seja, composta de 

estudantes universitários que sofreram diversos tipos de trauma. Assim como o 

presente trabalho, os autores mostraram uma associação significativa entre a 

pontuação na escala TIS e a pontuação do PCL nos estudantes, sugerindo que a 

resposta peritraumática de IT pode representar um fator de vulnerabilidade para o 

desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático mesmo em amostras não 

clínicas.    

Outros estudos, investigando traumas na infância, especialmente os de abuso 

sexual, também já viram esta associação entre a resposta de IT e sintomatologia de 

TEPT (Bovin et al., 2008; Humphreys et al., 2010; Van Buren e Weierich, 2015).  

A partir da identificação de dois fatores para a TIS, a saber imobilidade física 

(ou fator imobilidade tônica) e medo peritraumático, realizada pelo estudo de Fusé et 

al. (2007) com sobreviventes de abuso sexual, estudos posteriores têm identificado 

relações desses fatores com sintomatologia de TEPT. O estudo de Heidt et al. (2005), 

por exemplo, encontrou correlações positivas significativas nas pontuações entre os 

dois fatores da escala de IT e os sintomas de ansiedade, depressão e o TEPT. 

Utilizando esses mesmos fatores para análise, Humphreys et al. (2010) realizaram 

análises de regressão para compreender a relação de mediação das subescalas de 

IT e a sintomatologia de TEPT total e nos seus clusters de revivescência, evitação e 

hiperativação autonômica. Foram encontrados resultados significativos para a 

mediação parcial do fator IT sobre a relação entre a subescala de medo peritraumático 

e TEPT. Quando a gravidade do abuso foi incluída na análise, os resultados sugeriram 

que a subescala IT medeia completamente a relação entre medo peritraumático e 

TEPT. 

Um resultado interessante encontrado no presente trabalho, foi a capacidade 

de predição dos sintomas de estresse pós-traumático para um trauma na vida adulta 
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a partir da pontuação na escala de IT para um trauma ocorrido na infância.  Até o 

momento, estudos que investigaram traumas de infância, especificamente, de abuso 

sexual, como os de Humphreys et al. (2010) e Van Buren e Weierich (2015) não 

investigaram esta questão diretamente, já que o interesse destes trabalhos era 

entender, por meio de análises de mediação, a função de cada subescala de IT 

(imobilidade física e medo peritraumático) na sintomatologia de TEPT. 

 

5.2.2. Relação entre os traumas de infância e a sintomatologia do TEPT 

 

A relação entre traumas na infância e transtornos psicopatológicos já é 

bastante fundamentada na literatura (Carr et al., 2013). Traumas infantis vêm sendo 

relacionados ao desenvolvimento e agravamento de sintomas do Transtorno de 

Estresse Pós-traumático (Heidt et al., 2005) e tais dados coincidem com os nossos 

resultados, os quais sugerem que a gravidade de diferentes tipos de traumas pode 

estar associada com maior sintomatologia do TEPT na vida adulta (Figuras 15-19). 

Estudos que investigam tipos de traumas na infância e suas relações com a 

sintomatologia do TEPT podem seguir por áreas distintas, como por exemplo, 

compreender os efeitos mediadores de sintomas pós-traumáticos para níveis de dor 

e danos funcionais relacionados (Powers et al., 2014); investigar o desempenho em 

domínios neurocognitivos (De Bellis et al., 2013); e buscar relações com estruturas 

encefálicas, como reduções no hipocampo (Teicher et al., 2012). 

O estudo de Teicher et al. (2012), por exemplo, traz em seu trabalho a 

utilização da mesma ferramenta de investigação que a utilizada neste estudo. Com a 

finalidade de investigar a associação entre a redução de sub-áreas do hipocampo e 

maus tratos na infância, os autores utilizaram a pontuação total do CTQ (ou QUESI) 

e encontraram associações significativas com sintomas de TEPT, assim como com 

reduções de volume de sub-áreas do hipocampo. O presente estudo também fez uso 

da investigação entre a pontuação total do CTQ e sintomas de TEPT, sugerindo que 

essa pontuação total no QUESI possa atuar com um preditor significativo para as 

pontuações mais altas na sintomatologia do TEPT. A análise de regressão 

correspondente a essa investigação também realizada pelo nosso grupo consta no 

anexo 9.9.   



89 
 

Outro estudo que utilizou a mesma ferramenta de pesquisa para estudar 

traumas de infância, a escala QUESI, e foi realizado em uma amostra brasileira traz 

considerações importantes sobre os tipos de traumas pesquisados (Grassi-Oliveira e 

Stein, 2008). Primeiramente, em sua amostra, constituída por 141 pacientes de um 

hospital geral, verificou-se maior prevalência de abuso emocional seguida por 

negligência emocional. Esses dados estão parcialmente de acordo com o encontrado 

no presente trabalho com uma amostra não-clínica de estudantes universitários, que 

apresentou prevalência de abuso emocional como tipo de trauma relatado pelos 

participantes como mais estressante. O segundo trauma mais relatado, entretanto, 

diferiu entre os estudos. No estudo de Grassi-Oliveira e Stein (2008) o segundo trauma 

mais relatado foi o de negligência emocional, enquanto que na amostra do presente 

trabalho foi o trauma de abuso físico. Negligência emocional no presente trabalho foi 

relatado por apenas 4,6% da amostra, sendo o menos relatado dos cincos tipos de 

traumas de infância investigados pela QUESI (Abuso físico, Abuso emocional, Abuso 

sexual, Negligência física e Negligência emocional). 

Outro ponto importante que os autores destacam é que os traumas de 

negligência, especialmente os de negligência emocional, parecem ter mais relação 

com os sintomas de TEPT na vida adulta. Nossos resultados, entretanto, mostram que 

o tipo de trauma infantil mais associado com TEPT em nossa amostra foi abuso 

sexual, discordando dos achados de Grassi-Oliveira e Stein (2008). Especificamente, 

realizamos uma ANOVA com um fator (tipo de trauma) e 5 níveis (abuso físico, abuso 

emocional, abuso sexual, negligência física, negligência emocional) considerando o 

nível de PCL-5 como variável dependente. O objetivo foi avaliar se grupos específicos 

de trauma poderiam influenciar na magnitude dos sintomas de TEPT. Foram incluídos 

os indivíduos que apresentaram pontuação no QUESI de gravidade leve a moderada 

ou maior (excluímos os com gravidade mínima). Observamos que a pontuação no 

PCL-5 para o grupo de participantes que sofreu abuso sexual foi maior do que a 

pontuação de PCL-5 para os outros tipos de traumas (com exceção de negligência 

física). Os resultados desta análise se encontram no anexo 9.12. Estes dados 

sugerem que sofrer trauma de abuso sexual pode representar uma maior 

vulnerabilidade no desenvolvimento da sintomatologia de estresse pós-traumático. De 

fato, muito trabalhos que investigam a relação entre traumas infantis e o 

desenvolvimento e agravamento de sintomas do Transtorno de Estresse Pós-
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traumático foram realizados em pessoas que sofreram abuso sexual (Heidt et al., 

2005; Bovin et al., 2008; Humphreys et. al, 2010;). 

Em resumo, sugerimos que a gravidade de diferentes tipos de traumas infantis 

parece estar associada com maior sintomatologia do TEPT na vida adulta, indicando 

que a presença de eventos traumáticos na infância, em especial o abuso sexual, 

representa vulnerabilidade para o desenvolvimento desta patologia. 

 

5.2.3. Tipos de trauma e Imobilidade Tônica 

 

Nossos resultados mostraram que a gravidade dos diferentes tipos de trauma 

na infância está associada a maiores níveis de resposta de IT na infância e na vida 

adulta. A única exceção ocorreu para o trauma de abuso físico no qual não houve uma 

associação entre a gravidade do trauma e a pontuação de IT para um trauma na fase 

adulta. Investigamos também se algum tipo de trauma poderia determinar maiores 

níveis de resposta de imobilidade tônica. Para isso, realizamos duas ANOVAs com 

um fator (tipo de trauma) e 5 níveis (abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, 

negligência física, negligência emocional) considerando o nível de IT para a infância 

e para a vida adulta como variável dependente. O objetivo foi avaliar se grupos 

específicos de trauma poderiam influenciar na magnitude da resposta de IT. Foram 

incluídos os indivíduos que apresentaram pontuação no QUESI de gravidade leve a 

moderada ou maior (excluímos os com gravidade mínima). Observamos que a 

pontuação na IT, tanto na vida infância quanto na vida adulta, para o grupo de 

participantes que sofreu abuso sexual foi maior do que a pontuação de IT para os 

outros tipos de traumas. Os resultados destas análises se encontram nos anexos 9.10 

e 9.11.  Estes dados sugerem que sofrer trauma de abuso sexual está relacionado 

com a manifestação de maiores níveis de resposta de imobilidade tônica. 

A investigação da relação entre trauma e a resposta de imobilidade tônica tem 

sido voltada, principalmente, para traumas de abuso sexual infantil (Heidt et al., 2005; 

Humphreys et al., 2010; Bovin et al., 2008). No entanto, de maneira mais abrangente, 

Bados et al. (2008) buscaram entender se há diferenças nas respostas de IT 

dependendo do evento traumático, levando em consideração o impacto subjetivo do 

mesmo, relatado por cada um dos participantes. Nesse trabalho, 100 estudantes 

universitários responderam a questionários de auto-relato para diferentes tipos de 
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eventos traumáticos, sintomas de estresse pós-traumático e para a pontuação na 

subescala de imobilidade física da TIS (o fator de medo peritraumático não foi 

considerado para a análise por ter um índice de consistência interna muito baixo). A 

amostra foi dividida em dois grupos: aqueles que relataram um trauma como evento 

mais traumático e aqueles que não tinham trauma e que deviam, portanto, identificar 

a experiência mais estressante de suas vidas e se basear nesse evento para 

responder as escalas de sintomatologia pós-traumática e de IT. Foram encontradas 

diferenças significativas entre os dois grupos (com e sem vivência traumática) para as 

variáveis de sintomas de TEPT e imobilidade física. Os eventos mais traumáticos 

foram separados em cinco grupos (acidente de viagem grave, ser vítima de assalto 

ou agressão física, sofrer abuso físico, sexual ou psicológico, receber notícias de 

morte, ferimento ou mutilação de pessoas próximas e outros traumas) para verificar 

se há diferenças entre eles e os índices de imobilidade física. Em seguida, foi feita 

uma comparação entre os grupos de traumas vivenciados diretamente (acidente de 

viagem grave, assalto ou agressão física e abuso físico, sexual ou psicológico) com o 

grupo de notícia de mutilação, ferimento ou morte de uma pessoa próxima. Diferenças 

significativas na pontuação da IT foram encontradas apenas para o grupo de abuso 

físico, psicológico ou sexual em relação ao grupo de notícia de morte de mutilação, 

ferimento ou morte de pessoa próxima. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os outros grupos de eventos traumáticos diretamente vivenciados 

(acidente grave de viagem e agressão física) e o grupo de notícia de morte, ferimento 

ou mutilação de pessoa próxima. Esse estudo foi o primeiro a investigar a presença 

de imobilidade tônica para diferentes tipos de trauma. 

Em seu segundo estudo, Bados et al. (2015) criticaram seu estudo anterior no 

que concerne ao tamanho da amostra e às propriedades psicométricas da escala TIS, 

em que o fator imobilidade física utilizado pode não ter sido inteiramente adequado. 

Nesse sentido, procuraram entender a relação de outras variáveis na influência para 

a resposta de IT e que estão relacionadas às características pessoais ou do evento 

traumático. São elas: gênero, idade de exposição ao primeiro evento traumático, idade 

em que o pior evento traumático ocorreu pela primeira vez, percepção subjetiva do 

quão traumático o evento foi, frequência de diferentes tipos de eventos vivenciados, 

intencionalidade dos eventos causados e se os mesmos foram vivenciados 

diretamente. A amostra de 273 estudantes respondeu a um questionário com 



92 
 

levantamento de eventos traumáticos e à escala TIS modificada, dessa vez com 5 

itens dos 7 utilizados em seu estudo anterior. Foram encontradas relações 

significativas de todas as variáveis acima mencionadas com IT, exceto em relação a 

gênero e idade em que o pior evento traumático foi vivenciado pela primeira vez. Em 

relação aos tipos de trauma, novamente nesse estudo reúne-se, em um único grupo, 

traumas de violência física e sexual na infância, adolescência e vida adulta com a 

alegação de que, dentro do grupo, não houve diferença significativa na pontuação de 

IT. A análise de variância desenvolvida mostrou diferença significativa entre esse 

grupo e os grupos de crime violento não sexual, notícia de morte inesperada e 

testemunho de eventos traumáticos em relação à pontuação de IT. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre esse mesmo grupo de violência física e 

sexual e o grupo de acidente ou risco grave de morrer. Análises de regressão também 

mostraram que os preditores mais importantes nessa pesquisa foram a percepção de 

quão traumático foi o evento seguido pelo trauma de abuso físico ou sexual. Em 

relação à prevalência de IT, o grupo de maus tratos físico e abuso sexual 

apresentaram a maior prevalência de IT em relação aos outros tipos de eventos 

traumáticos.  

Por fim, o estudo mais recente investigando tipos de trauma e IT é o de Kalaf 

e colaboradores (2017). Esse trabalho utiliza uma amostra abrangente da população, 

com 3231 participantes, para investigar a associação de diferentes tipos de trauma 

com a IT. Foram investigados 32 eventos traumáticos e sua intensidade em uma 

escala Likert de cinco pontos. Relatos de intensidade de 1-3 foram interpretados como 

baixo e moderado, intensidade 4-5, como grave. Para a avaliação da IT foi utilizada a 

versão validada para a população brasileira, a qual contém 6 itens. Verificou-se que 

pontuações mais altas em IT foram vistas nos traumas de abuso sexual infantil e 

violência sexual adulta, e os tipos de traumas com pontuações mais altas na TIS 

também eram aqueles com a menor proporção de pontuações zero na escala.  

Os dados dos três estudos acima, apontam para a direção de que um trauma 

envolvendo agressão sexual parece estar significativamente relacionado com maiores 

pontuações de IT.  Esta ideia está de acordo com nosso estudo onde também 

encontramos os traumas de abuso sexual com pontuações médias significativamente 

mais altas na TIS da infância em relação aos outros tipos de abuso e também uma 

tendência para maiores pontuações da TIS para a vida adulta. 
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6. LIMITAÇÕES 

 

Algumas limitações deste estudo precisam ser destacadas. Trata-se de um 

estudo transversal e que por isso realiza um corte momentâneo para análise dos 

dados coletados naquele momento. Estudos longitudinais seriam mais apropriados 

nessa questão para realizar um acompanhamento mais longo dos sujeitos e poder 

fazer um levantamento de eventos traumáticos de maneira mais apropriada 

considerando que eventos mais recentes serão mais acessíveis de serem 

investigados.  

Estudos retrospectivos como este estarão sempre sujeitos a erros ou vieses 

de memória. Assim, aproveitar o momento mais recente após um acontecimento 

traumático para levantar informações a respeito pode tornar a pesquisa mais rica em 

detalhes. 

Outra limitação do estudo é que não foi levado em conta o período de tempo 

ou a duração dos eventos traumáticos na investigação dos mesmos. A verificação dos 

eventos foi levantada a partir de dados fornecidos para investigação da frequência de 

acontecimentos, relacionados àquele evento traumático, e para levantamento dos 

níveis de intensidade percebidos ao se vivenciar tal evento. 
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7. CONCLUSÕES 

 

- Foi observada uma associação significativa entre a gravidade de traumas 

sofridos na infância e a sintomatologia de estresse pós-traumático na vida adulta. O 

trauma de infância que envolve abuso sexual parece representar maior 

vulnerabilidade para o desenvolvimento de TEPT. 

 

- Houve também uma associação significativa entre a gravidade de traumas 

sofridos na infância com as pontuações de IT tanto para traumas na infância quanto 

na vida adulta. Novamente maiores pontuações de IT foram encontradas para traumas 

que envolvem abuso sexual. 

 

- A resposta de IT para um trauma na infância prediz a sintomatologia do 

estresse pós-traumático na vida adulta, uma vez que a manifestação de maiores 

níveis de IT está associada a maiores níveis de sintomas de TEPT. 

 

- A pontuação da resposta de IT para um trauma na vida adulta também está 

significativamente associada com a sintomatologia do estresse pós-traumático na vida 

adulta. Novamente, a manifestação de maiores níveis de IT está associada a maiores 

níveis de sintomas de TEPT. 

 

- Foi identificada também uma relação preditiva entre respostas de IT para um 

trauma na infância e a resposta de IT para um outro trauma na vida adulta. 

 

Em conjunto, estes resultados indicam uma associação entre a ocorrência de 

traumas infantis e a manifestação da resposta peritraumática de IT, para um trauma 

na infância e na vida adulta, e a vulnerabilidade ao TEPT. Além disto, sugerem que a 

gravidade dos traumas infantis está associada a maiores respostas de imobilidade 

tônica. Uma continuação importante deste trabalho será realizar análises de mediação 

para compreender a interrelação entre estas variáveis. Uma possibilidade é que a 

resposta de IT esteja realizando a mediação do efeito da gravidade dos traumas na 

infância sobre a sintomatologia do TEPT.   
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9. ANEXOS 

9.1. Texto padronizado 

Regras para aplicação do questionário 

 

Oi pessoal, meu nome é Camila, sou mestranda do Laboratório de 

Neurofisiologia do Comportamento (UFF) e minha pesquisa envolve a investigação de 

traumas durante a vida. Sabemos que sempre estamos sujeitos a diversas formas de 

violência e o objetivo deste projeto está em investigar a quais eventos traumático 

estamos mais sujeitos. 

Vocês foram convidados para participar dessa pesquisa e caso não concordem 

com os termos de consentimento ou não queiram responder ao questionário, vocês 

poderão desistir de participar a qualquer momento da aplicação. 

Vocês deverão estar dispostos em suas mesas de forma a garantir a 

privacidade de suas respostas em relação aos outros participantes. Será distribuído o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o caderno de aplicação a todos os 

participantes. Vocês deverão ler todo o termo e assiná-lo antes de iniciar o 

preenchimento do questionário, caso concordem em participar. 

Os termos serão recolhidos antes do preenchimento do caderno de respostas 

para garantir que suas respostas a ele não sejam ligadas a sua identificação no termo 

de consentimento, garantindo assim o anonimato das suas respostas.  

Caso queira receber informações sobre os resultados gerais da pesquisa, 

escreva seu e-mail na folha que passaremos durante o preenchimento. Os resultados 

finais, como artigo e dissertação serão enviados a vocês após a conclusão da 

pesquisa. 

Vocês levarão em torno de 30 minutos para responder ao questionário. Por 

favor, tente respondê-lo calmamente, buscando lembrar com o máximo possível de 

detalhes as situações vividas anteriormente em sua vida. Ressalto a importância da 

honestidade de suas respostas para auxiliar a elaboração de formas de tratamento 

para pessoas que vivenciam diariamente situações traumáticas e também para a 

realização de pesquisas futuras. Caso sinta algum desconforto durante o 

preenchimento do questionário, por favor, avise imediatamente ao pesquisador. 
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Ao terminar, você deverá deixá-lo no espaço reservado para ele. Não iremos 

recolhê-lo um a um, a fim de garantir o sigilo de suas respostas. Mais um detalhe é 

que os dados não serão analisados individualmente, mas em conjunto, por meio de 

um scanner de leitura ótica que fará a leitura do caderno todo automaticamente e 

enviará os dados para uma planilha. Isso visa garantir mais uma vez o anonimato das 

respostas de cada participante.  
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9.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

* Título do projeto: “Investigação de eventos traumáticos durante a vida” 

* Responsável pelo projeto: Camila Monteiro Fabrício Gama  

* Departamento: Laboratório Integrado de Pesquisa sobre Estresse (LINPES) - UFRJ  

 

Eu, abaixo acordado, declaro ter pleno conhecimento do que se segue: 

➢ Objetivos do projeto: Investigaremos os tipos de eventos ocorridos na fase adulta 

e na infância.  

 

➢ Procedimentos: Para realizar a pesquisa, você deverá estar sozinho e responder 

à ficha de dados sociodemográficos e às escalas que se seguem buscando ser o 

mais verdadeiro possível. Tal investigação é importante para ampliar pesquisas na 

área e elaborar estratégias de prevenção envolvendo políticas públicas e 

tratamento precoce. 

 

➢ Desconfortos ou riscos: Não há nenhum risco físico potencial detectado, entretanto 

esta atividade poderá requerer de alguns voluntários a lembrança de situações de 

vida que poderão ser desconfortáveis.  

Você poderá abandonar esta pesquisa em qualquer momento, caso sinta algum 

desconforto. Caso prefira, poderá entrar em contato com o aplicador da pesquisa 

que poderá encaminhá-lo para tratamento no centro de referência no Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ (IPUB), chamado Laboratório Integrado de Pesquisa sobre 

Estresse – LINPES. Este possui o Ambulatório de Transtorno de Estresse Pós-

traumático (TEPT), localizado na Avenida Venceslau Brás, 71 – fundos, Edifício 

Leme Lopes, Botafogo, Rio de Janeiro. Telefone para contato: 99656-4020 / E-

mail: tepteviolenciaurbana@gmail.com.  

Enfatizamos a importância de sua colaboração para tal pesquisa para que pessoas 

que vivenciaram situações traumáticas possam ter acesso a melhores formas de 

tratamento que poderão ser desenvolvidas. 

 

mailto:tepteviolenciaurbana@gmail.com
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➢ Anonimato: O fato de todos os questionários serem respondidos de forma anônima 

exclui qualquer possibilidade de vazamento dos dados, uma vez que os mesmos 

não estão identificados. 

 

➢ Benefícios: Após a pesquisa, o voluntário, se assim desejar, poderá receber os 

resultados de forma coletiva, já que não será possível a identificação dos mesmos.  

Para isso, poderá preencher seu e-mail na folha que será disponibilizada para isso 

durante o preenchimento dos questionários, ou poderá enviar e-mail para a 

pesquisadora responsável, Camila Monteiro Fabrício Gama, através do e-mail 

camilagama@id.uff.br ou ainda, entrar em contato com o laboratório responsável 

no endereço e telefone de contato disponibilizado ao final deste termo.  

 

➢ Estou ciente: 

• de que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

• da liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo; 

• de que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas aos meus 

dados; 

• de que os resultados aqui obtidos poderão ser levados a Congressos e publicados 

em revistas científicas, mantido o total anonimato dos dados coletados individuais. 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________ de 20______. 

 

 

____________________________________________ 

assinatura do participante 

 

 

________________________________  ______________________________ 

     assinatura da testemunha I   assinatura da testemunha II 

 

mailto:camilagama@id.uff.br
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Para mais informações sobre a pesquisa, dúvidas ou esclarecimentos, entre em 

contato através de: 

- Nosso endereço:  

 

Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB) 

Laboratório Integrado de Pesquisa sobre Estresse (LINPES).  

Avenida Venceslau Brás, 71 (fundos) - Edifício Leme Lopes  

Botafogo, Rio de Janeiro – RJ. 

Telefone: (21) 99174-0701  

- E-mail para contato: camilagama@id.uff.br 

 

Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento (LabNeC) 

Rua Hernani Mello, 101  

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFF, Bloco Y, sl. 203. 

São Domingos, Niterói - Rio de Janeiro/ CEP: 24210-130 

Telefones: (21) 2629-2446/ (21) 2629-2448 / (21) 99174-0701 

- E-mail para contato: camilagama@id.uff.br 

  

- Comitê de Ética em Pesquisa IPUB: 

Endereço: Av. Venceslau Brás 71, fds – Prédio da Direção – 2º andar – sala do CEP. 

Campus Praia Vermelha - Botafogo – Rio de Janeiro. 

Telefone: (21) 3938-5510 
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9.3. Caderno de Respostas 

 

 

CADERNO 

DE 

RESPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número do Caderno: _______ 
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Prezado participante,  

 

Sua contribuição é muito importante para nós. 

 

Com essa pesquisa, buscamos entender como as experiências de trauma que você 

vivenciou em sua vida podem afetar sua saúde e seu bem-estar. Por isso, contamos 

com a sua colaboração ao responder de forma mais verdadeira possível às questões 

que se seguem, pois assim, você também irá nos auxiliar a ajudar muitas pessoas que 

vivenciam situações traumáticas todos os dias. 

 

Para participar, não será exigido que você se identifique e assim, garantimos que suas 

respostas serão anônimas e não poderão ser relacionadas a você. 

 

Segue abaixo as observações para preenchimento: 

 

 

1) Maneiras de marcar as respostas: usar sempre caneta azul (qualquer). 
 

 

 

2) Qualquer uma das quatro maneiras abaixo está correta: 
 

 
 

3) Qualquer uma das quatro maneiras abaixo está errada: 
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9.3.1. Questionário de Dados Sociodemográficos 

 

QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1) Sexo 
 

 Feminino              Masculino 

 

2) Idade: _________ anos 

 

3) Qual é a sua religião? 

 

Sou ateu. 

Não tenho religião, mas acredito em Deus. 

Sou agnóstico. 

Católica 

Judaica 

Protestante 

 Espírita 

 Budista 

 Outros:___________________ 

 

4) Escolaridade: 

 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Pós-graduação no nível Especialização 

Pós-graduação no nível Mestrado 

Pós-graduação no nível Doutorado 

Pós-doutorado 
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4.1 Situação: 
 

Interrompido 

Cursando 

Concluído 

 

5) Qual é a sua renda familiar? 

 

Até 2 salários-mínimos. (até R$1.760,00) 

Acima de 2 e até 5 salários-mínimos. (de R$1.761,00 a R$4.400,00) 

Acima de 5 e até 10 salários-mínimos. (de R$4.401,00 a R$8.800,00) 

Acima de 10 e até 15 salários-mínimos. (de R$8.801,00 a R$13.200,00) 

Mais de 15 salários-mínimos. (acima de R$13.200,00) 

 

6) Você TEM, no momento, algum transtorno mental DIAGNOSTICADO POR UM 
MÉDICO PSIQUIATRA? 
 

Sim      Não 

 

6.1 Se sim, marque entre as opções abaixo, aquelas que você apresenta NESTE 
MOMENTO, e que foram DIAGNOSTICADAS POR UM MÉDICO PSIQUIATRA. 
 

Depressão 

Ansiedade 

Pânico 

Transtorno Bipolar 

Transtorno Obsessivo-compulsivo 

Fobia 

Outros Transtornos. Quais?_______________ 

 

 

7) Você JÁ TEVE, em algum momento anterior da sua vida, algum transtorno mental 
DIAGNOSTICADO POR UM MÉDICO PSIQUIATRA? 
 

Sim      Não 

 

7.1 Se sim, marque, entre as opções abaixo, aquelas que você apresentou e que foram 
DIAGNOSTICADAS POR UM MÉDICO PSIQUIATRA. 
 

Depressão 

Ansiedade 

Pânico 

Transtorno Bipolar 

Transtorno Obsessivo-compulsivo 
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Fobia 

Outros Transtornos. Quais?_______________ 

 

8) Você faz uso continuado de medicamentos? 
 

Sim      Não    

 

8.1 Se sim, quais?_______________________________________________________ 
 

9) Você FAZ uso (frequente ou ocasional) de entorpecentes e/ou outras drogas ilícitas? 
 

Sim       Não 

 

9.1  Se sim, quais? 
 

Maconha 

Cocaína 

Heroína 

LSD 

Ecstasy 

Crack 

Outras:___________________ 

 

10)  Você FEZ uso de álcool nas últimas 12 horas? 
 

Sim       Não 

 

 

11) Você FEZ uso de drogas ilícitas nas últimas 24 horas? 
 

Sim       Não 

 

11.1 Se sim, quais? 
 

Maconha 

Cocaína 

Heroína 

LSD 

Ecstasy 

Crack 

Outras:___________________ 
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Essa pesquisa tem por objetivo investigar os traumas que ocorrem durante a 

vida. Eventos traumáticos podem trazer muitas dificuldades para as pessoas que os 

vivenciam, por isso, falar sobre eles pode auxiliar pesquisas na área a entendê-los e 

melhor tratá-los. 

A partir de agora você irá responder às questões a seguir que serão divididas 

em duas etapas. 

Na primeira etapa, você irá responder sobre eventos da sua vida em geral, 

incluindo sua infância. Na segunda etapa, você irá responder sobre eventos 

específicos de sua infância. 

Por favor, considere todos os eventos que conseguir recordar para responder 

às questões a seguir. Suas respostas podem contribuir muito para a elaboração de 

novas formas de tratamento e de atuação na sociedade. 
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PRIMEIRA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS DE VIDA EM GERAL 
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9.3.2. Trauma History Questionnaire (THQ) 

 

A série de questões a seguir diz respeito a eventos graves ou traumáticos durante 

a vida. Estes tipos de eventos realmente ocorrem com alguma regularidade, apesar de nós 

querermos acreditar que eles sejam raros. Após a sua ocorrência, eles afetam a maneira 

pela qual as pessoas sentem, reagem e/ou pensam a respeito das coisas. O conhecimento 

sobre a ocorrência de tais eventos assim como a reação a eles vai nos auxiliar a desenvolver 

programas de prevenção, educação e outros serviços. O questionário é dividido em 

perguntas que abordam experiências relacionadas a crime, perguntas sobre desastre em 

geral e trauma e perguntas sobre experiências físicas e sexuais. 

Para cada evento, por favor, indique se aconteceu e, em caso afirmativo, assinale o 

quão estressante foi o evento e a sua idade aproximada na época (se não tiver certeza, faça 

o melhor que puder). Além disso, diga a natureza da relação entre você e a pessoa 

envolvida e o tipo específico do evento, se for apropriado. 

 

 

 

 

 

Eventos relacionados a crime 

 Em caso afirmativo: 

 

 

 

Nº de vezes 

 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante  

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento  

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 

 

 

1. Alguém já tentou tirar alguma coisa 

diretamente de você usando força ou ameaça de 

força, tal como assalto a mão armada? 

   

      

     Não  

     Sim 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

  ________ 

 

 

2. Alguém já tentou roubá-lo (a) ou de fato o (a) 

roubou de maneira que você não percebesse? 

      

     Não  

 

     Sim 

     

    1 

    2 

    3 

    4 

                  

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

 

 

  ________ 
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    5 ou mais                  5 

  Em caso afirmativo: 

 

 

Nº de vezes 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento  

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 

 

 

3. Alguém já tentou invadir ou de fato invadiu sua 

casa quando você não estava lá? 

 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

  ________ 

 

 

4. Alguém já tentou invadir ou de fato invadiu sua 

casa enquanto você estava lá? 

 

     Não  

 

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

  ________ 

 

 

 

Desastre em geral e trauma 

 Em caso afirmativo: 

 

 

Nº de vezes 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento  

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 
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5. Você já sofreu algum acidente grave no 
trabalho, num carro ou em qualquer outro 
lugar? 

Se responder sim, por favor, especificar abaixo: 

 

     Não  

 

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

  ________ 

 

 

 

  Em caso afirmativo: 

 

 

Nº de vezes 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento 

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 

 

 

6. Você já passou por algum desastre natural, do 
tipo deslizamento de terra, enchente, 
tempestade, terremoto, etc, durante o qual 
você percebeu que você ou pessoas queridas 
corriam perigo de vida ou ferimento? 

 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 

 

 

7. Você já passou por algum desastre causado 
pelo homem, tal como choque de um trem, 
desmoronamento de um prédio, assalto a 
banco, incêndio, etc, durante o qual você 
percebeu que você ou pessoas queridas corriam 
perigo de vida ou ferimento? 

 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 

 

 

8. Você já foi exposto (a) a radioatividade ou a 
agentes químicos perigosos que pudessem 
ameaçar a sua saúde? 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

 

 

   ________ 
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    5 ou mais                  5 

   

 

 

 

 

 

 

Em caso afirmativo: 

 

 

 

Nº de vezes 

 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento 

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 

 

 

9. Você já esteve em qualquer outra situação na 
qual você foi gravemente ferido (a)? 

Se responder sim, por favor, especificar abaixo: 

 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 

 

 

 

10. Você já esteve em qualquer outra situação na 
qual você teve medo porque poderia ter sido 
morto (a) ou gravemente ferido (a)? 

Se responder sim, por favor, especificar abaixo: 

 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 
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11.Você já viu alguém ser gravemente 
machucado ou morto? 

Se responder sim, por favor, especificar quem: 

 

 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

 

   ________ 

 

 

   

 

 

Em caso afirmativo: 

 

 

Nº de vezes 

 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento 

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 

 

12. Você já viu cadáveres (excluindo em funerais) 
ou teve que tocar em cadáveres por qualquer 
motivo? 

Se responder sim, por favor, especificar a 
situação abaixo: 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

    

________ 

 

 

13. Você já teve algum amigo próximo ou 
membro da sua família assassinado ou morto por 
um motorista bêbado? 

Se responder sim, por favor, especificar sua 
relação com esta pessoa (ex. mãe, neto, etc). 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 
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14. Você já perdeu (por morte) um cônjuge, 
companheiro (a), namorado (a) ou filho (a)? 

Se responder sim, por favor, especificar sua 
relação com esta pessoa. 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 

 

   

 

 

 

 

Em caso afirmativo: 

Nº de vezes Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento 

(caso mais de 

uma vez, 

informar o pior) 

 

 

 

15. Você já sofreu de uma doença grave ou que 
pusesse em risco sua vida? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 

 

16.Você já recebeu a notícia de que alguém 
próximo a você foi gravemente ferido, teve 
doença que ameaçou a vida ou morreu de forma 
inesperada? 

Se responder sim, por favor, indicar. 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

                 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 
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17. Você já teve que tomar parte num combate 
quando estava no serviço militar num território de 
guerra oficial ou não oficial? 

Se responder sim, por favor, indicar o local. 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

 

 

 

   ________ 

 

 

 

 

 

Experiências Físicas e Sexuais 

  

 

 

Em caso afirmativo: 

 

 

Nº de vezes 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de uma 

vez informar o 

pior) 

 

18. Alguém já o (a) obrigou a ter relações sexuais 
ou sexo anal ou oral contra a sua vontade? 

Se responder sim, por favor, indicar a natureza da 
relação com a pessoa (ex., estranho, amigo, 
parente, pai ou mãe, irmão). 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

   ________ 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

    

  ________ 

 

19. Alguém já tocou em partes íntimas do seu 
corpo ou o (a) obrigou a tocar nas dele (a), sob 
força ou ameaça? 

 

     Não  

 

 

    1 

    2 

 

                  1 

                  2 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 
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Se responder sim, por favor, indicar a natureza da 
relação com a pessoa (ex., estranho, amigo, 
parente, pai ou mãe, irmão). 

 

     Sim     3 

    4 

    5 ou mais 

                  3 

                  4 

                  5 

 

   ________ 

 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

 

     ________ 

 

 

 

20. Além dos incidentes mencionados nas 
questões 18 e 19, já houve outras situações nas 
quais outra pessoa tentou forçá-lo (a) a ter 
contato sexual contra a sua vontade? 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

   ________ 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

 

   ________ 

  Em caso afirmativo: 

 

 

Nº de vezes 

Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 
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21. Alguém da sua família já lhe bateu, 
espancou ou empurrou de modo a causar 
intensa humilhação ou pavor? 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

   ________ 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

 

   ________ 

 

 

22. Alguém da sua família ou pessoa próxima 
persistentemente já lhe ridicularizou, humilhou 
ou ignorou causando intenso sofrimento? 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

Sua idade 

aproximada no 

evento 

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

   ________ 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

   ________ 

 

 

23. Alguém, incluindo membros da sua família 
ou amigos, já o (a) atacou usando um revólver, 
uma faca ou qualquer outra arma? 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

    3 

    4 

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

    

________ 
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    5 ou mais                  5 Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

     

________ 

   

 

 

 

 

Em caso afirmativo: 

Nº de vezes Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

 

24. Alguém, incluindo membros da sua família 
ou amigos, já o (a) atacou desarmado e o (a) 
feriu gravemente? 

 

     Não  

     Sim 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

    

 ________ 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

           

________ 

 

 

25. Alguém da sua família já lhe bateu, 
espancou ou empurrou com força suficiente 
para causar ferimento? 

 

     Não  

     Sim 

 

    1 

    2 

 

                 1 

                 2 

Sua idade 

aproximada no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 
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ATENÇÃO : Identifique no questionário anterior, pelo número, o evento que você considera 

que tenha sido o mais estressante em sua experiência de vida:  

Nesse evento mais traumático, você respondeu com muito medo, impotência ou 

horror? 

Sim      Não 

    3 

    4 

    5 ou mais 

                 3 

                 4 

                 5 

 

   ________ 

Idade 

aproximada do 

agressor no 

evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

   ________ 

 

 

Outros eventos 

  

 

 

Em caso afirmativo: 

Nº de vezes Intensidade no 

pior evento 

1= nada estressante 

5 = extremamente 

estressante 

Idade 

aproximada 

no evento  

(caso mais de 

uma vez informar 

o pior) 

 

26. Você já passou por alguma outra situação ou 
evento extraordinariamente traumáticos que 
não foram abordados nas questões acima? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

 

 

     Não  

     Sim 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 ou mais 

                 1 

                 2 

                 3 

                 4 

                 5 

 

 

   ________ 
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ATENÇÃO 

Os dois questionários a seguir deverão ser respondidos mantendo 

esse evento em mente. 

 

9.3.3. Escala de Imobilidade Tônica (Tonic Immobility Scale – TIS) 

 

Agora, para cada item, marque um número de 0 a 6 para mostrar o quanto estas 

reações ocorreram com você durante ou imediatamente após o evento traumático 

mais estressante apontado anteriormente.  

1. Marque o quanto você se sentiu congelado ou paralisado durante o acontecimento. 
0 

 

Não me senti 

paralisado ou 

congelado 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

totalmente 

paralisado ou 

congelado 

 
2. Marque o quanto você se sentiu incapaz de se mexer mesmo que ninguém 
estivesse lhe prendendo durante o acontecimento. 

0 

 

Senti-me capaz 

de me mexer 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti vontade de 

me mexer mas 

fiquei “travado” 

 
3. Marque o quanto seu corpo ficou tremendo ou sacudindo durante o acontecimento. 

0 

 

Não fiquei 

tremendo ou 

sacudindo  

1 2 3 4 5 6 

 

Fiquei tremendo 

ou sacudindo 

extremamente 

 4. Marque o quanto você sentiu incapaz de gritar mesmo tendo vontade durante o 
acontecimento. 

0 

 

Senti-me capaz 

de gritar 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti vontade de 

gritar mas fiquei 

“travado” 
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5. Marque o quanto você consegue se lembrar dos detalhes do acontecimento. 
0 

 

Lembro-me de 

tudo 

1 2 3 4 5 6 

 

Não me lembro 

de nada 

 
6. Marque o quanto você se sentiu anestesiado ou sem dor durante o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

anestesiado 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

anestesiado 

  
7. Marque o quanto você sentiu frio durante o acontecimento. 

0 

 

Não senti frio  

algum 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti frio 

extremo 

 
 
8. Marque o quanto você sentiu medo ou pânico durante o acontecimento. 

0 

 

Fiquei 

totalmente calmo 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti medo 

extremo 

 
 
9. Marque o quanto você achou que ia morrer durante o acontecimento. 

0 

 

Não achei que ia 

morrer 

1 2 3 4 5 6 

 

Tive certeza 

absoluta de que 

ia morrer 

    
10. Marque o quanto você se sentiu desligado de si mesmo (por exemplo, sensação 
de sair do corpo) durante o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

desligado de  

mim mesmo 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

desligado de  

mim mesmo 
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11. Marque o quanto você se sentiu distante da situação (por exemplo, sensação de 
ir para outro lugar) durante o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

distante da 

situação  

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

distante da 

situação 

 
12. Marque o quanto você se sentiu culpado ou envergonhado após o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

culpado ou 

envergonhado 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

culpado ou 

envergonhado 

 
13. Marque o quanto você se sentiu incapaz de escapar mesmo tendo vontade. 

0 

 

Senti-me capaz 

de escapar 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti vontade de 

escapar mas 

fiquei “travado” 

 
14 - Você sentiu o corpo rígido (“duro”), sem conseguir mexer? 

    Não       Sim        

 

15 - Você sentiu o corpo flácido (“mole” ou “sem força”), sem conseguir mexer? 

    Não       Sim        
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9.3.4. Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5 (PCL-5) 

 

A seguir é apresentada uma lista de dificuldades que as pessoas podem enfrentar 

após vivenciar uma experiência muito traumatizante. Mantendo o seu pior evento em 

mente, por favor, leia cuidadosamente cada uma das dificuldades e então preencha 

um dos quadrados à direita para indicar o quanto você tem se sentido incomodado 

por essa dificuldade no último mês. 

 

No último mês, quanto você se 

sentiu incomodado por: 

Absoluta-

mente 

nada 

Um 

pouco 

Moderada- 

mente 
Muito 

Extrema-

mente 

1. Lembranças repetidas, 

perturbadoras e involuntárias da 

experiência traumatizante. 

  
 

 

 

2. Sonhos repetidos e perturbadores 

referentes à experiência 

traumatizante. 

  
 

  

3. De repente, se sentir ou agir como 

se a experiência traumatizante 

estivesse realmente acontecendo de 

novo (como se você estivesse lá de 

volta revivendo a situação). 

 

    

4. Sentir-se muito perturbado quando 

algo lhe faz lembrar da experiência 

traumatizante. 

 

    

5. Apresentar reações físicas intensas 

quando algo lhe faz lembrar da 

experiência traumatizante (por 

exemplo, coração bater forte, 

dificuldades para respirar, suor 

excessivo). 

 

    

6. Evitar lembranças, pensamentos ou 

sentimentos relacionados à 

experiência traumatizante. 

     

7. Evitar algo ou alguém que lembre 

você da experiência traumatizante 

(por exemplo, pessoas, lugares, 

conversas, atividades, objetos ou 

situações). 

 

    

8. Dificuldades de se lembrar de 

partes importantes da experiência 

traumatizante. 
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9. Ter fortes crenças negativas sobre 

si mesmo, sobre outras pessoas ou 

sobre o mundo (por exemplo, ter 

pensamentos como: eu sou ruim, há 

algo muito errado comigo, não se pode 

confiar em ninguém, o mundo é um 

lugar muito perigoso). 

     

10. Culpar a si mesmo ou a outra 

pessoa pela experiência traumatizante 

ou pelo que aconteceu depois de tal 

experiência. 

     

11. Ter fortes sentimentos negativos, 

tais como medo, horror, raiva, culpa ou 

vergonha 

 

    

12. Perder o interesse em atividades 

que você costumava gostar. 

 

    

13. Sentir-se distante ou isolado das 

outras pessoas. 
 

    

14. Dificuldades para experimentar 

sentimentos positivos (por exemplo, 

ser incapaz de sentir felicidade ou de 

ter sentimentos afetuosos pelas 

pessoas próximas a você). 

     

15. Comportamento irritável, 

explosões de raiva, ou agir de forma 

agressiva. 

     

16. Arriscar-se muito ou fazer coisas 

que podem causar algum mal a você. 
 

   

 

17. Estar "superalerta" ou 

hipervigilante. 
  

  
 

18. Sentir-se sobressaltado ou 

assustar-se facilmente. 
     

19. Ter dificuldades para se 

concentrar. 
 

 

 
 

 

20. Dificuldades para “pegar no sono” 

ou para permanecer dormindo. 
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SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS DA INFÂNCIA 
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Sabe-se que traumas infantis são muito comuns. A maioria, no entanto, é 

escondida, negada ou negligenciada. No geral, não são denunciados e isso leva a 

diversas dificuldades, tanto em termos de elaboração de políticas públicas, quanto em 

termos de tratamento precoce para crianças e adolescentes, vítimas de tais traumas. 

 

Os questionários da próxima e última etapa referem-se a eventos ocorridos 

exclusivamente na sua infância. Por favor, responda-os sendo o mais fiel possível aos 

acontecimentos da sua vida. Suas respostas poderão ser de grande ajuda para outras 

pessoas. 
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9.3.5. Questionário sobre Traumas na Infância (QUESI) 

 

Marque a opção que mais se adéqua a você, em relação às frases abaixo, e sua 

infância. 

Todas as afirmações são precedidas pela seguinte oração: “Enquanto eu crescia...” 

 

 Nunca Poucas 

vezes 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 

Sempre 

1. Eu não tive o suficiente para comer. 
     

2. Eu soube que havia alguém para me cuidar e 

proteger. 

 
   

 

3. As pessoas da minha família me chamaram de 

coisas do tipo “estúpido(a)”, “preguiçoso(a)” ou 

“feio(a)”. 

  

   

4. Meus pais estiveram muito bêbados ou 

drogados para poder cuidar da família. 

 
  

 

 

5. Houve alguém na minha família que ajudou a 

me sentir especial ou importante. 

 
  

 

 

6. Eu tive que usar roupas sujas. 
 

  
 

 

7. Eu me senti amado(a). 
 

 
 

  

8. Eu achei que meus pais preferiam que eu nunca 

tivesse nascido. 

 

    

9. Eu apanhei tanto de alguém da minha família 

que tive de ir ao hospital ou consultar um médico. 

  

   

10. Não houve nada que eu quisesse mudar na 

minha família. 

 
 

 

  

11. Alguém da minha família me bateu tanto que 

me deixou com machucados roxos. 

 
   

 

12. Eu apanhei com cinto, vara, corda ou outras 

coisas que machucaram. 

 
 

 

  

13. As pessoas da minha família cuidavam umas 

das outras. 
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14. Pessoas da minha família disseram coisas que 

me machucaram ou me ofenderam. 

 

    

15. Eu acredito que fui maltratado(a) 

fisicamente. 

  

   

16. Eu tive uma ótima infância. 
 

  
  

17. Eu apanhei tanto que um professor, vizinho 

ou médico chegou a notar. 

  

   

18. Eu senti que alguém da minha família me 

odiava. 

 

    

19. As pessoas da minha família se sentiam 

unidas. 

 
 

 

  

20. Tentaram me tocar ou me fizeram tocar de 

uma maneira sexual. 

 

    

21. Ameaçaram me machucar ou contar 

mentiras sobre mim se eu não fizesse algo 

sexual. 

 
 

 

  

22. Eu tive a melhor família do mundo. 
 

    

23. Tentaram me forçar a fazer algo sexual ou 

assistir coisas sobre sexo. 

 

    

24. Alguém me molestou. 
 

 
 

  

25. Eu acredito que fui maltratado(a) 

emocionalmente. 

  

   

26. Houve alguém para me levar ao médico 

quando eu precisei. 

 
 

   

27. Eu acredito que fui abusado sexualmente.  
 

   

28. Minha família foi uma fonte de força e apoio. 
  

   

 

Identifique na lista acima, pelo número, o evento que você considera que tenha sido  

o mais estressante em sua experiência de vida DURANTE A INFÂNCIA:  

 

Nesse evento mais traumático, você respondeu com muito medo, impotência ou 

horror? 

Sim      Não 
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ATENÇÃO 

O questionário a seguir deverá ser respondido mantendo esse evento em mente. 

 

Agora, para cada item, marque um número de 0 a 6 para mostrar o quanto estas 

reações ocorreram com você durante ou imediatamente após o evento traumático 

mais estressante apontado anteriormente.  

 

1. Marque o quanto você se sentiu congelado ou paralisado durante o acontecimento. 
0 

 

Não me senti 

paralisado ou 

congelado 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

totalmente 

paralisado ou 

congelado 

 
2. Marque o quanto você se sentiu incapaz de se mexer mesmo que ninguém 
estivesse lhe prendendo durante o acontecimento. 

0 

 

Senti-me capaz 

de me mexer 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti vontade de 

me mexer mas 

fiquei “travado” 

 
3. Marque o quanto seu corpo ficou tremendo ou sacudindo durante o acontecimento. 

0 

 

Não fiquei 

tremendo ou 

sacudindo  

1 2 3 4 5 6 

 

Fiquei tremendo 

ou sacudindo 

extremamente 

  
4. Marque o quanto você sentiu incapaz de gritar mesmo tendo vontade durante o 
acontecimento. 

0 

 

Senti-me capaz 

de gritar 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti vontade de 

gritar mas fiquei 

“travado” 
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5. Marque o quanto você consegue se lembrar dos detalhes do acontecimento. 
0 

 

Lembro-me de 

tudo 

1 2 3 4 5 6 

 

Não me lembro 

de nada 

6. Marque o quanto você se sentiu anestesiado ou sem dor durante o acontecimento. 
0 

 

Não me senti 

anestesiado 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

anestesiado 

  
7. Marque o quanto você sentiu frio durante o acontecimento. 

0 

 

Não senti frio  

algum 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti frio 

extremo 

 
8. Marque o quanto você sentiu medo ou pânico durante o acontecimento. 

0 

 

Fiquei 

totalmente calmo 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti medo 

extremo 

 
9. Marque o quanto você achou que ia morrer durante o acontecimento. 

0 

 

Não achei que ia 

morrer 

1 2 3 4 5 6 

 

Tive certeza 

absoluta de que 

ia morrer 

    
10. Marque o quanto você se sentiu desligado de si mesmo (por exemplo, sensação 
de sair do corpo) durante o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

desligado de  

mim mesmo 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

desligado de  

mim mesmo 
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11. Marque o quanto você se sentiu distante da situação (por exemplo, sensação de 
ir para outro lugar) durante o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

distante da 

situação  

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

distante da 

situação 

 
12. Marque o quanto você se sentiu culpado ou envergonhado após o acontecimento. 

0 

 

Não me senti 

culpado ou 

envergonhado 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti-me 

extremamente 

culpado ou 

envergonhado 

 
13. Marque o quanto você se sentiu incapaz de escapar mesmo tendo vontade. 

0 

 

Senti-me capaz 

de escapar 

1 2 3 4 5 6 

 

Senti vontade de 

escapar mas 

fiquei “travado” 

 
14 - Você sentiu o corpo rígido (“duro”), sem conseguir mexer? 

    Não       Sim        

 

15 - Você sentiu o corpo flácido (“mole” ou “sem força”), sem conseguir mexer? 

    Não       Sim        
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Prezado participante, 

 

Sua colaboração será essencial para os resultados dessa pesquisa e para 

auxiliar adultos, crianças e adolescentes que sofrem diariamente com a 

vivência de traumas. 

 

Muito obrigado por sua participação! 

 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe LabNeC – Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento (UFF)  

Equipe LInPEs – Laboratório Integrado de Pesquisas sobre Estresse (UFRJ) 
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9.4. Regressões Subescalas QUESI e TIS infância 

 

9.4.1. Abuso Físico 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Físico e a pontuação 

de IT na infância. (R=0,33; R²=0,11; p<0,01). 
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9.4.2. Abuso Emocional 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Emocional e a 

pontuação de IT na infância. (R=0,47; R²=0,22; p=0,00). 
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9.4.3. Abuso Sexual 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Sexual e a pontuação 

de IT na infância. (R=0,37; R²=0,14; p<0,01). 
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9.4.4. Negligência Física 

 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Negligência Física e a 

pontuação de IT na infância. (R=0,32; R²=0,10; p<0,01). 
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9.4.5. Negligência Emocional 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Negligência Emocional e a 

pontuação de IT na infância. (R=0,30; R²=0,09; p<0,01). 
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9.5. Regressões Subescalas QUESI e TIS vida adulta 

 

9.5.1. Abuso Físico 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Físico e a pontuação 

de IT na vida adulta. (R=0,13; R²=0,02; p<0,00). 
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9.5.2. Abuso Emocional 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Emocional e a 

pontuação de IT na vida adulta. (R=0,32; R²=0,10; p<0,00). 
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9.5.3. Abuso Sexual 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Sexual e a pontuação 

de IT na vida adulta. (R=0,27; R²=0,07; p<0,00). 
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9.5.4. Negligência Física 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Negligência Física e a 

pontuação de IT na vida adulta. (R=0,15; R²=0,02; p<0,00). 
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9.5.5. Negligência Emocional 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Negligência Emocional e a 

pontuação de IT na vida adulta. (R=0,17; R²=0,03; p<0,00). 
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9.6. Subescalas QUESI e PCL-5 

 

9.6.1. Abuso Físico  

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Físico e a pontuação 

de PCL-5 na vida adulta. (R=0,22; R²=0,05; p<0,00). 
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9.6.2. Abuso Emocional 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Emocional e a 

pontuação de PCL-5 na vida adulta. (R=0,50; R²=0,25; p=0,00). 
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9.6.3. Abuso Sexual 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Abuso Sexual e a pontuação 

de PCL-5 na vida adulta. (R=0,33; R²=0,11; p<0,00). 
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9.6.4. Negligência Física 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Negligência Física e a 

pontuação de PCL-5 na vida adulta. (R=0,30; R²=0,09; p<0,00). 
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9.6.5. Negligência Emocional 

 

 

Análise de Regressão entre a Gravidade QUESI para Negligência Emocional e a 

pontuação de PCL-5 na vida adulta. (R=0,34; R²=0,12; p<0,00). 
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9.7. QUESI total e TIS infância 

 

 

Análise de Regressão entre a pontuação total no QUESI e a pontuação de IT para a 

infância. (R=0,49; R²=0,24; p=0,00). 
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9.8. QUESI total e TIS vida adulta 

 

 

Análise de Regressão entre a pontuação total no QUESI e a pontuação de IT para a 

vida adulta. (R=0,29; R²=0,08; p<0,001). 
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9.9. QUESI total e PCL-5 

 

 

Análise de Regressão entre a pontuação total no QUESI e a pontuação de PCL-5 na 

vida adulta. (R=0,48; R²=0,23; p=0,00). 
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9.10. ANOVA – QUESI e TIS para infância 

Associação entre pontuação na TIS para trauma da infância e tipos de trauma 

segundo o QUESI. 

Realizamos uma ANOVA com um fator (tipo de trauma) e 5 níveis (abuso 

físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional) 

considerando a pontuação na TIS para o trauma da infância como variável 

dependente. O objetivo foi avaliar se grupos específicos de trauma poderiam 

influenciar na magnitude da resposta de IT. Foram incluídos os indivíduos que 

apresentaram pontuação no QUESI de gravidade leve a moderado ou maior 

(excluímos os com gravidade mínima). 

 

 

 

Resultados da ANOVA 

 

 

 

 

Post-hoc pelo método LSD FISHER 

 

 

 

 

 

 

 SS Degr. of MS F p 

Intercept 652521,7 1 652521,7 2415,976 0 

QUESI 4203,4 4 1050,8 3,891 0,00388 

Error 218769,8 810 270,1   
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Gráfico mostrando a relação entre TIS e grupos de traumas segundo o QUESI: 
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9.11. ANOVA – QUESI e TIS para a vida adulta 

 

Associação entre pontuação no TIS para trauma na vida adulta e tipos de 

trauma segundo o QUESI 

Realizamos uma ANOVA com um fator (tipo de trauma) e 5 níveis (abuso 

físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional) 

considerando a pontuação na TIS para o trauma da vida adulta como variável 

dependente. O objetivo foi avaliar se grupos específicos de trauma poderiam 

influenciar na magnitude da resposta de IT. Foram incluídos os indivíduos que 

apresentaram pontuação no QUESI de gravidade leve a moderado ou maior 

(excluímos os com gravidade mínima). 

 

 

 

Resultados da ANOVA 

 

 

 

 

Post-hoc pelo método LSD FISHER 

 

 

 

 

 

 

 

 SS Degr. of MS F p 

Intercept 898460 1 898460 4178,972 0 

QUESI 1745,6 4 436,4 2,03 0,088358 

Error 178016,3 828 215   

 

QUESI AF AE AS NF NE

1 AF 0,333051 0,007737 0,486971 0,62914

2 AE 0,333051 0,033268 0,931209 0,615859

3 AS 0,007737 0,033268 0,067572 0,016357

4 NF 0,486971 0,931209 0,067572 0,762367

5 NE 0,62914 0,615859 0,016357 0,762367
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Gráfico mostrando a relação entre TIS e grupos de traumas segundo o QUESI: 
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9.12. ANOVA – QUESI e PCL-5 

 

Associação entre pontuação no PCL-5 e tipos de trauma segundo o QUESI. 

Realizamos uma ANOVA com um fator (tipo de trauma) e 5 níveis (abuso 

físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional) 

considerando o nível de PCL como variável dependente. O objetivo foi avaliar se 

grupos específicos de trauma poderiam influenciar na magnitude dos sintomas de 

TEPT. Foram incluídos os indivíduos que apresentaram pontuação no QUESI de 

gravidade leve a moderado ou maior (excluímos os com gravidade mínima). 

 

 

 

Resultados da ANOVA 

 

 

 

 

Post-hoc pelo método LSD FISHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SS Degr. of MS F p 

Intercept 516424,9 1 516424,9 1898,653 0,000000 

QUESI 2514,5 4 628,6 2,311 0,056211 
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Gráfico mostrando a relação entre PCL e grupos de traumas segundo o QUESI 

 

 


