
 
 Introdução:  
 
As cognições pós-traumáticas são um fator importante no desencadeamento, 
manutenção e agravamentos dos sintomas pós-traumáticos. As teorias empregadas para 
o entendimento do processamento cognitivo do trauma ressaltam, basicamente, a 
importância das cognições pós-traumáticas, alegando, que o processamento da 
experiência traumática pode acarretar num rompimento de crenças prévias, tanto 
negativas quanto positivas, sobre o self e o mundo. Por isso, a avaliação das crenças 
pós-traumáticas é essencial para o planejamento da intervenção psicoterápica. 
  
Objetivo:  
 
Investigar diferenças em termos de sintomas e cognições pós-traumáticas entre 
indivíduos expostos a estressores traumáticos que desenvolveram ou não TEPT.  
 
Método:  
 

A amostra foi composta por 62 participantes avaliados no Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Trauma e Estresse (NEPTE) da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Os instrumentos utilizados foram: (1) Structured Clinical 
Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I); (3) Posttraumatic Cognitions 
Inventory (PTCI). (4) PTSD Checklist – Civilian Version (PLC-C). A análise realizada 
foi não-paramétrica, através do teste Mann-Whitney U para comparação de médias entre 
grupos não-pareados (SPSS for Windows - 17.0). Além disso, foi realizado o teste de 
Spearman para averiguar a relação entre as variáveis estudadas.  
Resultados: Dentre os participantes avaliados, 37 (41,1%) foram diagnosticados com 
TEPT através do instrumento SCID-I. Foram observadas diferenças significativas entre 
os grupos em relação a crenças pós-traumáticas negativas [PTCI; z=-2,26; p<0,05] e 
também na escala de diagnóstico e gravidade dos sintomas [PCL-C; z= -2,38; p<0.05]. 
Além disso, foi encontrada uma relação entre a gravidade dos sintomas de TEPT (PCL-
C) e as cognições pós-traumáticas de mundo (p<0.01), de self  (p<0.01) e de auto-
responsabilização (p<0.05). 
 
Conclusões: Os resultados estão de acordo com a literatura na medida em que mostram 
que os participantes com TEPT apresentam sintomatologia mais intensa de cognições 
pós-traumáticas negativas do que os sujeitos que passaram por eventos traumáticos e 
não desenvolveram TEPT. Os achados indicam a necessidade de avaliar aspectos do 
processamento cognitivo (conteúdo de crenças) em indivíduos expostos a situações 
traumáticas, visando intervenções antes da manifestação do TEPT. 
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