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Introdução: Sabe-se que a adolescência é um período do desenvolvimento marcado por 

mudanças comportamentais e psicológicas, tais como alterações na regulação emocional 

e controle cognitivo. Além disso, durante esse período acontece um aumento da 

exposição a situações de risco (e.g. sexo sem proteção, brigas, acidentes automotivos, 

uso de substâncias, entre outros). Muitos estudos têm salientado que a exposição 

crônica a eventos de vida traumáticos estão associados a inúmeros prejuízos cognitivos, 

principalmente aquelas relacionadas às funções executivas e tomada de decisão. 

Objetivos: Comparar o desempenho de adolescentes vítimas de abuso físico (+AF) e 

adolescentes não vítimas de abuso físico (–AF) em uma tarefa experimental de tomada 

de decisão. Método: Foram recrutados seis adolescentes do sexo feminino, três para o 

grupo +AF e três para o grupo –AF. A tomada de decisão foi avaliada por meio do 

Columbia Card Task, uma tarefa experimental desenvolvida para avaliar 

comportamentos de risco e os processos afetivos e deliberativos. A tarefa é composta 

por três condições (Hot, Warm, Cold) que diferem quanto ao feedback e nível de afeto 

percebido. Para definir os grupos as adolescentes responderam o Childhood Trauma 

Questionnaire. Para comparar os grupos foi realizado o teste U de Mann-Whitney. 

Resultado: Nossos achados indicaram que os grupos não diferiram significativamente 

quanto aos comportamentos de risco nas condições Hot e Warm. No entanto 

encontramos diferença significativa entre as adolescentes com abuso físico (Mdn = 

15,5) e abuso não-físico (Mdn = 10), na condição Cold, U = 1746, z = -3,38, p = 0,001, 

r = - 0,28. Discussão: Estes resultados sugerem que as adolescentes que não relataram 

abuso físico tem uma capacidade de avaliar e prever recompensas e punições com mais 

precisão, e consequentemente menos comportamentos de risco no CCT.  

Palavras-chave: tomada de decisão; abuso físico; comportamento de risco. 

 

 


