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Resumo 

 

Introdução: O abuso sexual na infância gera diversas consequências negativas a longo prazo, 

incluindo o desencadeamento de transtornos psiquiátricos. O presente estudo tem como 

objetivo comparar a sintomatologia apresentada por crianças e adolescentes vitimas de abuso 

sexual com outros traumas e crianças e adolescentes sem experiências traumáticas, com 

sintomatologia clinica. Método: Foram recrutadas crianças e adolescentes com idades entre 

seis e 17 anos de serviços de saúde mental e escolas públicas da grande Porto Alegre. Os 

instrumentos utilizados para a avaliação foram: Entrevista semiestruturada com os 

responsáveis; Entrevista semiestruturada com a criança; Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSCC), o qual possui seis escalas clinicas (Ansiedade, Depressão, Raiva, Sintomas 

Pós-traumáticos, Dissociação, e Problemas Sexuais) e Child Post-traumatic Cognition 

Inventory (CPTCI). A analise dos dados foi conduzida através do software SPSS for Windows 

(versão 17.0). A comparação entre os grupos foi realizada através da Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA) com procedimento Post Hoc realizado através do teste Tuckey 

HSD. Resultados:  Foram avaliados 111 crianças e adolescentes, sendo 50 do sexo masculino 

e 61 do feminino.  A média de idade dos participantes foi 10,93. A análise de variância 

indicou diferenças significativas entre os grupos nas escalas clinicas (TSCC) de Ansiedade 

F(2,109) =83,410 p<0,05; Depressão F(2,109) = 107,590 p<0,05; Sintomas Pós-traumáticos 

F(2,109) =165,530, p<0,05; e Problemas sexuais F(2,109) = 92,319, p<0,01. As escala 

clínicas de Dissociação e Raiva não apresentaram diferenças entre os grupos F(2, 109) = 

13,237 p=0,422; F(2,109) = 70,853 p=0,72. Os resultados também apontam para uma 

diferença entre os grupos no instrumento de cognições pós-traumáticas negativas (CPTCI) 

F(2,109)=5,340 p<0,05. O teste Post Hoc Tuckey revelou uma diferença significativa entre o 
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grupo Abuso Sexual e os grupos Trauma e Sintomas Clínicos nas cognições pós-traumáticas 

negativas (CPTCI; p< 0,05); nas escalas clinicas do TSCC de Ansiedade, Depressão, 

Sintomas pós-traumáticos e Problemas Sexuais (p< 0.05). Considerações Finais: 

 

Os 

resultados do presente estudo apontam para um aumento da sintomatologia apresentada por 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual quando comparadas com amostras clinicas 

sem trauma e amostras com outros traumas. Estes achados podem contribuir para a elaboração 

de intervenções psicoterápicas especificas para esta população. 
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