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Oliveira PA. Perfil neuropsicológico e psiquiátrico de adolescentes 
submetidos a maus tratos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2013. 

Introdução: Os maus tratos na infância e adolescência são considerados 
um problema de saúde pública devido a alta prevalência no Brasil e no 
mundo. A exposição a maus tratos está associada a alterações no 
desenvolvimento cognitivo, porém, há uma escassez de estudos brasileiros 
que investiguem o tema. Objetivos: Comparar o funcionamento 
neuropsicológico de adolescentes com e sem histórico de maus tratos, bem 
como estudar as relações entre essas vivências, desempenho 
neuropsicológico e sintomas psiquiátricos relacionados a impulsividade, 
oposição, hiperatividade e desatenção. Método: Cento e oito adolescentes 
foram selecionados em dois programas de atendimento a população em 
situação de vulnerabilidade e/ou risco social de São Paulo (SP). De acordo 
com a pontuação do Questionário de Traumas na Infância (QUESI), foram 
classificados em três grupos: GMT1 (grupo de maus tratos leves, n=35), 
GMT2 (grupo de maus tratos moderado a grave, n=19) e GC (grupo de 
comparação, n=54). Os adolescentes passaram por avaliação 
neuropsicológica com o foco na investigação de funções relacionadas a 
percepção visual e spam atencional (primeira unidade funcional), 
processamento e armazenamento de informações (segunda unidade 
funcional) e funcionamento executivo (terceira unidade funcional). Foram 
utilizadas escalas para avaliação psiquiátrica (K-SADS-PL) e investigação de 
sintomas de impulsividade, hiperatividade, desatenção e oposição (BIS-1, 
SNAP-IV). Os resultados obtidos nos grupos foram comparados com o 
controle estatístico de variáveis sociais (dificuldades socioeconômicas, 
escolaridade e abrigamento) e clínicas (transtornos psiquiátricos 
internalizantes e externalizantes, uso de medicação psiquiátrica e quociente 
intelectual estimado- QI). Por fim, foram feitas associações entre exposição 
a maus tratos, funcionamento neuropsicológico e sintomas psiquiátricos. 
Resultados: Os GMTs (grupos de maus tratos) apresentaram pior 
funcionamento intelectual em relação ao GC, sendo que o pior desempenho 
foi encontrado no GMT2 (p< 0,001). Medidas menores de QI estiveram 
associadas a prejuízo nas três unidades funcionais (p≤ 0,049) e a mais 
sintomas de hiperatividade e desatenção (p ≤ 0,008). Foi encontrado pior 
desempenho dos GMTs nos testes para avaliação de segunda unidade 
funcional (p≤ 0,001), porém, não foram encontradas diferenças entre os 
grupos na primeira e terceira unidades. Apesar disso, os testes de 
correlação indicaram que o aumento das pontuações no QUESI estava 
associado à piora do desempenho em todas as unidades funcionais (p≤ 
0,046). Os GMTs apresentaram maior impulsividade e oposição (p≤ 0,008) 
e, quanto maior a pontuação no QUESI, maior a presença de sintomas de 
impulsividade, oposição, sintomas isolados de desatenção e sintomas mistos 
de desatenção e hiperatividade (p≤ 0,006). Conclusão: Os resultados 
obtidos corroboram a associação entre exposição a maus tratos e 
dificuldades cognitivas e psiquiátricas. Os dados obtidos poderão contribuir 
para o planejamento de políticas públicas voltadas tanto à prevenção quanto 



   

para o tratamento de patologias associadas ao desenvolvimento 
neurobiológico alterado de crianças e adolescentes que crescem em 
condições adversas. 
 
Descritores: Maus-tratos infantis; Neuropsicologia; Psiquiatria infantil; 
Adolescente; Comportamento impulsivo; Transtorno de déficit de atenção 
com hiperatividade; Transtorno desafiador de oposição; Adolescente 
intitucionalizado; Testes neuropsicológicos; Questionários 
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Oliveira PA. Neuropsychological and psychiatric profile of adolescents 
exposed to maltreatment [tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2013. 

Introduction: Maltreatment experiences in childhood and adolescence  are 
considered a public health problem due  to  high prevalence in Brazil and 
worldwide. The exposure to maltreatment is associated with changes in 
cognitive development; however, there is a shortage of Brazilian research 
that investigates this topic. Objectives: Comparison of neuropsychological 
functioning of adolescents with and without maltreatment history, as well as 
the research of relationships between these experiences, neuropsychological 
performance, and psychiatric symptoms relating to impulsivity, opposition, 
hyperactivity, and inattention. Methods: One hundred and eight adolescents 
were selected from two assistance programs for people in vulnerability and 
social risk situation in the city of Sao Paulo (SP). According to the Childhood 
Trauma Questionnaire (CTQ), three groups were classified: GMT1 Group 
(Mild Maltreatment, n = 35), GMT2 (group of moderate to severe 
maltreatment, n = 19) and GC (comparison group, n = 54). The adolescents 
underwent neuropsychological evaluation with a focus on the investigation of 
functions related to visual perception and attention spam (first functional 
unit), processing and retention of information (second functional unit) and 
executive functioning (third functional unit). Scales were used for psychiatric 
assessment (K-SADS-PL) and investigation of impulsivity, hyperactivity, 
inattention, and opposition symptoms (SNAP-IV, BIS-11). Results obtained in 
these groups were compared with statistical control of social variables 
(socioeconomic, school level, and shelter), and clinical variables 
(internalizing and externalizing psychiatric disorders, use of psychiatric 
medication, and estimated intellectual quotient - IQ). Lastly, associations 
between exposure to maltreatment, neuropsychological functioning and 
psychiatric symptoms were made. Results: The GMT (maltreatment groups) 
had a worse intellectual functioning compared to GC, while the worst 
performance was found in GMT2 (p < 0.001). Lower IQ measures were 
associated to impairment on the three functional units (p≤ 0.049) and to more 
symptoms of inattention and hyperactivity (p ≤ 0.008). Worse performance on 
tests for evaluation of the second functional unit (p≤ 0.001) was found for 
GMT, but no differences were found between the groups on the first and third 
units. Nevertheless, the correlation tests indicated that the increase in CTQ 
scores was associated to worse performance in all of the functional units (p≤ 
0,046). The GMT presented higher impulsivity and opposition (p≤ 0,008)  and 
the higher the CTQ score the more symptoms of impulsivity, opposition, 
isolated symptoms of inattention, and mixed symptoms of inattention and 
hyperactivity (p≤ 0,006). Conclusion:  The results confirm the negative 
association between exposure to maltreatment and psychiatric and cognitive 
difficulties. The data obtained will contribute to the planning of public policies 
for both prevention and treatment of diseases associated to altered 
neurobiological development of children and adolescents who grow up in 
adverse conditions. 

 



 

  

Descriptors: Childhood maltreatment; Neuropsychology; Child Psychiatry; 
Adolescent;  Impulsive behavior; Attention deficit-hyperactivity disorder; 
Oppositional-defiant disorder; Institutionalized juveniles; Neuropsychological 
tests; Questionnaires 
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1.1 MAUS TRATOS NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os maus tratos na 

infância são definidos como 

todas as formas de violência física e/ou emocional e/ou 

sexual, bem como exploração e tratamento negligente 

diante das necessidades físicas e emocionais da criança e 

adolescente. Os maus tratos resultam em reais ou 

potenciais danos à saúde, sobrevivência, desenvolvimento 

ou dignidade (OMS, 2006, p.9). 

 

A OMS distingue quatro tipos de maus tratos (OMS, 2006): 

-  Abuso Físico: uso intencional da força física contra uma 

criança/adolescente que resulta em alta probabilidade de danos para a 

saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade. Isso inclui bater, 

chutar, sacudir, morder, estrangular, queimar, envenenar e sufocar; 

-  Abuso Sexual: envolvimento de uma criança/adolescente em atividades 

sexuais em que não é capaz de compreender plenamente e de dar 

consentimento informado, ou então para as quais a criança/adolescente 

não é fisicamente ou psicologicamente preparada. Essas atividades 

sexuais violam as leis ou tabus sociais, e o abuso pode ser cometido por 

adultos e outras crianças que estão - em virtude da sua idade ou estágio 
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de desenvolvimento - em uma posição de responsabilidade, confiança ou 

poder sobre a vítima; 

-  Abuso Emocional: envolve tanto incidentes isolados, quanto um padrão 

de falha ao longo do tempo por parte dos pais ou responsáveis em 

fornecer um ambiente adequado para o desenvolvimento emocional. 

Abusos deste tipo incluem depreciações, ameaças, discriminações, 

atribuições de culpa inadequadas, ridicularizações, ou outras formas não-

físicas de rejeição ou tratamento hostil; 

-  Negligência: inclui tanto incidentes isolados, quanto um padrão de falha 

ao longo do tempo por parte dos pais ou responsáveis em assegurar o 

desenvolvimento e bem-estar da criança/adolescente, nas áreas da 

saúde, educação, nutrição, abrigo e condições seguras de vida. Os pais 

de crianças negligenciadas não apresentam necessariamente 

dificuldades financeiras, ou seja, podem fazer mau uso dos recursos que 

possuem.  

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), fenômenos relacionados à violência contra crianças e 

adolescentes são de difícil mensuração, pois muitas ocorrências são 

mantidas em segredo e não são mensuradas (UNICEF, 2004, 2009). Apesar 

disso, estima-se que 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos 

sejam vítimas de situações de violência no mundo (UNICEF, 2009). Em 

áreas urbanizadas, estima-se que milhões de crianças e adolescentes 
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trabalhem nas ruas e sofram situações de abuso e violência doméstica, além 

de estarem em situação de pobreza (UNICEF, 2012). 

Em países em desenvolvimento, estima-se que mais de 200 milhões 

de crianças abaixo de 5 anos de idade não atingem seus reais potenciais de 

desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional. Isso ocorre pela 

exposição a diversas situações de maus tratos, sendo a maioria delas 

encontradas no sul da Ásia e África (McGregor et al., 2007). Na África 

subsaariana, a infância de grande parte da população é marcada pela falta 

de acesso aos serviços de saúde, água potável e saneamento adequado, 

além do abandono escolar, abuso infantil e prostituição (Mulinge, 2002; 

Mulinge, 2010). 

Mesmo em países em que há melhores condições socioeconômicas, 

as oportunidades para o desenvolvimento das crianças e adolescentes se 

mostram desproporcionais (UNICEF, 2004). Um estudo de revisão 

bibliográfica detectou que, na Europa, a incidência de abuso sexual varia de 

6 a 36% em meninas menores de 16 anos, e de 1 a 15% em meninos com 

idade inferior a 16 anos, ao passo que a incidência de abuso físico em 

ambos os sexos varia de 5 a 50% (Lampe, 2002). A variação de incidência é 

grande devido às diferenças de definições do fenômeno da violência entre 

os artigos encontrados, assim como às diferenças nas técnicas de coletas 

de dados (Lampe, 2002).  

Nos Estados Unidos da América (EUA), o baixo nível socioeconômico 

e a existência de grupos de minoria étnica e racial estão associados à 

exposição a maus tratos (Goodman et al., 2005). Ainda nesse país, 950.000 
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crianças foram classificadas como vítimas de abuso ou negligência durante 

o ano de 2006, e quase 500 mil vivem em abrigos (Child Welfare Information 

Gateway, 2011). Também é encontrada elevada incidência de histórico de 

abuso físico e sexual na população geral adulta norte-americana (Briere et 

al., 2003). 

Devido à gravidade do problema de maus tratos infantis nos EUA, 

foram realizadas duas pesquisas com amostras representativas da 

população do país para investigação da incidência de diversos tipos de 

violência na infância e adolescência: a Pesquisa de Vitimização no 

Desenvolvimento (Developmental Victimization Survey - DVS) e a Pesquisa 

Nacional da Exposição de Crianças à Violência (National Survey of 

Children’s Exposure to Violence - NatSCEV) (Finkelhor et al., 2005, 2007; 

Turner et al., 2010a, 2010b). Em ambas, foram realizadas entrevistas 

telefônicas para aplicação do instrumento Questionário de Vitimização 

Juvenil (Juvenile Victimization Questionnaire - JVQ), que investiga 34 formas 

de violência contra a infância e juventude, que estão incluídas em cinco 

áreas gerais: crime convencional, maus-tratos, vitimização de irmãos, 

agressão sexual e vitimização indireta. 

A DVS, realizada nos anos 2002 e 2003, detectou que 71% da 

amostra apresentaram ao menos um tipo de abuso ou negligência (Finkelhor 

et al., 2005). O número médio de vitimizações para uma criança ou 

adolescente foi 3,0, e um indivíduo com uma vitimização tinha 69% de 

chance de experimentar outro tipo de violência durante um único ano 

(Finkelhor et al., 2005). Na amostra total, 22% eram vítimas de quatro ou 
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mais diferentes tipos de vitimização em um único ano (polivítimas) (Finkelhor 

et al., 2007). 

A NatSCEV, realizada em 2008, detectou que quase 66% da amostra 

foram expostos a mais de um tipo de vitimização, 30% sofreram cinco ou 

mais tipos e 10% experimentaram 11 ou mais formas de vitimização em 

suas vidas (Turner et al., 2010a). Nessa amostra, entre as crianças com 

menos de 2 anos (n=503), quase um terço (31,6%) havia experimentado 

direta ou indiretamente algum tipo de maus tratos, como abuso físico, 

sexual, exposição à violência familiar ou comunitária (Turner et al., 2010b). 

Os resultados dos dois levantamentos citados acima foram analisados 

conjuntamente, compondo uma amostra de 4053 indivíduos de 2 a 17 anos 

(Finkelhor et al., 2010). Nessa amostra, 66% das crianças e adolescentes 

foram expostos a mais de um tipo de maus tratos, 30% tiveram cinco ou 

mais tipos e 10% tiveram 11 ou mais diferentes tipos de vitimização em suas 

vidas; além disso, quanto maior a exposição a maus tratos, maiores as 

queixas de problemas emocionais e de comportamento (Turner et al., 

2010b). O mesmo foi verificado em outros estudos com vítimas de diversas 

formas de abuso (Trickettet al., 2011). A análise dos resultados dos dois 

levantamentos também indicou queda da incidência de abuso psicológico e 

emocional e de exposição à violência comunitária entre 2003 e 2008 

(Finkelhor et al., 2010). Apesar disso, a incidência de abuso físico e 

negligência por parte dos cuidadores não declinou, o que indica a dificuldade 

de prevenção e controle desse fenômeno (Finkelhor et al., 2010). 
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No Brasil, a violência na infância e adolescência ainda é pouco 

estudada (Abranches e Assis, 2011). Apesar de ter ganhado maior 

visibilidade na última década, pesquisas brasileiras com esse tema ainda 

são escassas pelas dificuldades de conceituação do fenômeno (Abranches e 

Assis, 2011). 

Apesar disso, sabe-se que violência familiar e maus tratos infantis 

constituem um problema expressivo de Saúde Pública (Ministério da Saúde, 

2012; Reichenheim et al., 2006). Segundo levantamento do Ministério da 

Saúde (2012) a respeito de 14.625 notificações de violência doméstica na 

infância e adolescência, as ocorrências mais frequentes na faixa etária até 9 

anos foram o abandono (36% dos registros) e a violência sexual (35% das 

notificações). Entre a faixa etária de 10 a 14 anos, as ocorrências mais 

frequentes foram violência física (13,3%) e sexual (10,5%). Na faixa de 15 a 

19 anos, as ocorrências mais frequentes foram violência física (28,3%), 

psicológica (7,6%) e sexual (5,2%). Em grande parte das ocorrências, os 

agressores são pais ou outros familiares, além de pessoas próximas das 

crianças e adolescentes, como amigos e vizinhos (Ministério da Saúde, 

2012).  

Em Porto Alegre, entre 1193 adolescentes estudantes da 8ª série, 

2,3% relataram ter sido vítimas de abuso sexual; 4,5% testemunharam 

algum tipo de violência sexual e 27,9% conheciam alguém que foi vítima 

desse tipo de violência (Polanczyk et al., 2003). Um importante estudo 

brasileiro detectou prevalência de 20% de punição física grave em crianças 

de famílias de uma comunidade de baixa renda brasileira, realizada por um 
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ou ambos os pais (Bordin et al., 2009). Além disso, 18,8% das crianças 

haviam testemunhado violência física conjugal (Bordin et al., 2009).  

Entre famílias inscritas no Programa Médico de Família de Niterói/RJ 

(programa de atendimento médico domiciliar em áreas de risco, como 

favelas), foram analisadas ocorrências de maus tratos em 278 crianças 

(Rocha e Moraes, 2011). A agressão psicológica ocorreu em 96,7% dos 

domicílios, o castigo corporal foi referido por 93,8% dos respondentes e a 

violência física menor (palmadas, empurrões, segurar com força) e grave 

(murros, surras, queimaduras, estrangulamento) foram praticadas em 51,4% 

e 19,8% dos casos, respectivamente (Rocha e Moraes, 2011). Ainda no Rio 

de Janeiro, um estudo com 385 crianças de 1 a 12 anos que viviam com 

padrastos atendidos por um ambulatório público de pediatria detectou que 

em 34% houve ocorrência de abuso físico (Alexandre et al., 2010). 

Alguns estudos nacionais também analisaram amostras específicas 

em que é esperado um índice de violência maior (Lorenzi et al., 2001; 

Bazon, 2008; Scivoletto et al., 2011). Na cidade de Caxias do Sul (RS), entre 

as crianças e os adolescentes atendidos no Ambulatório de Prevenção e 

Tratamento dos Maus Tratos na Infância e Adolescência, constatou-se um 

predomínio significativo de abuso sexual (59%), sendo que, desses casos, 

35% ocorreram em crianças de 6 a 9 anos de idade (Lorenzi et al., 2001). 

Uma pesquisa realizada em Ribeirão Preto (SP), que analisou 7.765 

notificações ao Conselho Tutelar, apontou a ocorrência de negligência 

(12,9%), violência física (10,8%), violência sexual (5,7%), abandono dos pais 

ou adultos responsáveis (4,5%), violência psicológica (3,2%) e outras 
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ocorrências de violência doméstica (2,3%) (Bazon, 2008). Em São Paulo, 

entre 351 crianças e adolescentes com vivência de rua, todos apresentaram 

histórico de negligência emocional e 58,4% relataram abuso físico ou sexual 

(Scivoletto et al., 2011). 

Devido ao alto índice de negligência e maus tratos em crianças e 

adolescentes brasileiros, intervenções legais protetivas são necessárias, 

entre elas o abrigamento (Silva e Aquino, 2005). Abrigos são instituições 

responsáveis por zelar pela integridade física e emocional de crianças e 

adolescentes que não tiveram seus direitos respeitados, seja por abandono 

social, pelo risco pessoal ou então pela negligência de seus responsáveis 

(Silva e Aquino, 2005).  

O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, do 

Conselho Nacional de Justiça, indica que cerca de 30 mil crianças e 

adolescentes vivem em instituições de abrigo no Brasil (Conselho Nacional 

de Justiça, 2011). Entre os principais fatores relacionados à 

institucionalização estão transtornos mentais da mãe, abuso de álcool de 

figuras cuidadoras e agressão (Gabatz et al.,2010). Apesar de o Estatuto da 

Criança e do Adolescente não considerar que dificuldades 

socieoeconômicas possam ser por si só causa de abrigamento (Conselho 

Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 2000), sabe-se 

que há casos em que crianças e adolescentes são abrigados por situações 

de extrema pobreza, que se configuram como situações de negligência de 

cuidados básicos necessários para o desenvolvimento infantil (Favero et al., 

2008; Oliveira e Milnitsky-Sapiro, 2007). 
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Com base nos estudos citados acima, nota-se que situações de maus 

tratos ocorrem em diversos países e culturas. Assim, torna-se imprescindível 

o estudo do impacto dessas situações no desenvolvimento da criança e do 

adolescente, para sua prevenção e tratamento nos diferentes contextos 

onde estão inseridos (Oliveira et al., 2010). 

 

1.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS DO ESTRESSE GERADO PELOS MAUS 

TRATOS 

 

Situações de maus tratos como negligência, abuso físico e abuso 

sexual na infância podem ser consideradas estressores precoces relevantes, 

pelo poder de interferir no desenvolvimento físico e cognitivo (Strathearn et 

al., 2001; Van der Kolk, 2003; Twardosz e Lutzker, 2010).  

Estresse é um termo usado para descrever experiências que 

requerem grande esforço emocional e psicológico para que o indivíduo se 

adapte a um novo estímulo e mantenha a sua estabilidade física e emocional 

(Selye, 1956; 1998). O termo estresse está relacionado à interação de um 

organismo com o seu ambiente e às respostas do organismo a tais 

estímulos, pois existem estímulos que exigem mudança e adaptação (Seyle, 

1998). 

Diante de uma nova situação (física ou psicossocial), o indivíduo é 

forçado a se adaptar para sobreviver (Seyle, 1998). Alostase é o termo 

usado para o processo de adaptação que visa a manter a estabilidade do 
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organismo (a sua homeostase) através de processos ativos, como o 

aumento da pressão arterial e frequência cardíaca (McEwen, 2002, 2008). 

Se a resposta alostática é prolongada e ineficiente, o organismo apresenta 

uma sobrecarga alostática, um estado que pode ser patológico para o 

organismo (McEwen, 2002). Ou seja, quando crônico, o estresse pode 

exacerbar as respostas fisiológicas, o que causa prejuízos ao indivíduo 

(McEwen, 2008).  

As principais reações fisiológicas relacionadas ao estresse são 

caracterizadas pelo aumento do hormônio liberador de corticotropina 

(corticotropine release hormone - CRH) e do hormônio adrenocorticotrófico 

(adrenocorticotropic hormone - ACTH), com consequente ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e sistema nervoso autônomo (Bradley et 

al., 2008), com liberação de adrenalina e cortisol (Lupien et al., 2009). Em 

casos de sobrecarga alostática, há desregulagem desses sistemas 

(McEwen, 2008). Mais especificamente, os maus tratos na infância 

influenciam tanto nos níveis de cortisol basal quanto na resposta do eixo 

HPA ao estresse adicional, dependendo do estado psiquiátrico do indivíduo, 

da adversidade atual, da idade, e, muito provavelmente, dos fatores 

genéticos (Tarullo e Gunnar, 2006, Widom e Brzustowicz, 2006).  

Estudos com ratos também indicam que o ambiente é importante no 

processo de desenvolvimento neuroquímico, especialmente em relação aos 

cuidados maternos (Caldji et al., 1998, 2000; Champagne et al., 2003), ou 

seja, a qualidade do cuidado materno imediatamente após o parto (lamber) 

nesses animais está associada às diferenças nas respostas 
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comportamentais e endócrinas (resposta do eixo HPA e sistema GABA- 

ácido gama-aminobutirico) frente a situações posteriores de estresse 

adicional (Caldji et al., 2000; Champagne et al., 2003). 

Apesar de alterações no eixo HPA serem reversíveis com cuidado 

adequado (Gunnar e Quevedo, 2008), o padrão alterado de produção de 

cortisol pode permanecer até a idade adulta em indivíduos que sofreram 

maus tratos (Carpenter et al., 2009).  

A cascata de eventos neurobiológicos e neuroquímicos consequentes 

ao estresse gerado por condições ambientais adversas é um fator de grande 

influência no desenvolvimento cerebral nos humanos, especialmente no 

período de maturação que ocorre na infância e adolescência (Grassi-Oliveira 

et al., 2008; McEwen, 2008). Na infância, o cérebro sofre rápidas mudanças 

micro-estruturais, principalmente entre o nascimento e os 5 anos de idade 

(Lebel et al., 2008). Nos primeiros 2 anos de vida o cérebro atinge 80% do 

peso adulto, quando se inicia o desenvolvimento da linguagem e das 

capacidades motoras (Giedd et al., 2008). Aos 6 anos, o cérebro atinge 95% 

do volume máximo (Lenroot e Giedd, 2006).  

O aumento cerebral não está relacionado diretamente à maturação, 

pois esta ocorre através de processos simultâneos, entre eles a 

sinaptogênese (produção de sinapses) e mielinização dos axônios (Durston 

e Casey, 2006). É um processo dinâmico de maior ativação de algumas 

áreas, diminuição ou desativação de outras e ativação de novas áreas 

cerebrais (Gogtay et al., 2004). 
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Embora o desenvolvimento ocorra predominantemente na infância, 

nota-se que a maturação cerebral continua durante a adolescência e até o 

início da idade adulta (aproximadamente vinte anos de idade) (Toga et al., 

2006; Lebel et al., 2008; Lebel e Beaulieu, 2011). A partir dos 12 anos, há 

um declínio no volume da substância cinzenta, ao mesmo tempo em que há 

aumento da substância branca, processos relacionados ao melhor 

funcionamento cognitivo (Casey et al., 2000; Shaw et al., 2006). Assim como 

ocorre no início da vida, na adolescência há eliminação de algumas sinapses 

(poda) e fortalecimento de outras, ao mesmo tempo em que há aumento da 

substância branca pela mielinização dos axônios (Giedd, 2008). 

Em relação às áreas cerebrais, há evidências de que o lobo occipital 

aumenta de forma linear ao longo dos anos, sem evidência significativa de 

declínio posterior, ao passo que o lobo temporal chega ao tamanho máximo 

aproximadamente aos 16,5 anos, com um ligeiro declínio em seguida (Casey 

et al., 2000; Gogtay et al., 2004). Os lobos frontais são áreas cuja maturação 

se inicia na infância e se estendem até a idade adulta (Fuster, 2002; Romine 

e Reynolds, 2005; Rubia et al., 2010); sendo as últimas áreas a se 

estruturarem funcional e estruturalmente (Patton, 1995).  

Tendo em vista esse processo dinâmico, o desenvolvimento cerebral 

e as capacidades cognitivas subsequentes tendem a sofrer prejuízos a curto 

e longo prazo devido à privação de cuidados e estimulação adequados 

(Perry, 2002; Van der Kolk, 2003; Tomalski e Johnson, 2010; Tomoda, 

2011). Em órfãos romenos institucionalizados, por exemplo, foi encontrada 

diminuição da metabolização de glicose em regiões órbito-frontais, frontais, 
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temporais (amígdala e hipocampo) e tronco cerebral, quando comparados 

com adultos e crianças não institucionalizadas (Chugani et al., 2001). Em 

1271 adultos jovens, foi encontrada redução de áreas cerebrais (giro 

temporal superior e cauda posterior do hipocampo esquerdo), associada à 

exposição à violência verbal entre os pais na infância (Choi et al., 2009). 

Há ainda outras diversas alterações estruturais importantes 

relacionadas aos maus tratos na infância e adolescência, como a diminuição 

do volume cerebral (Carrion et al., 2001), o desenvolvimento atenuado da 

parte esquerda do neocórtex, hipocampo e amígdala (Grassi-Oliveira et al., 

2008), além da redução do volume do hipocampo (Bremner et al., 1997, 

2003). 

A diminuição do volume do corpo caloso também é encontrada tanto em 

animais com histórico de privação (Sanchez et al., 1998; Franklin et al., 

2000) quanto em crianças e adolescentes vítimas de maus tratos (De Bellis 

et al., 1999; Oliveira et al., 2008; Grassi-Oliveira et al., 2008; Jackowski et 

al., 2008, 2009). A elevada exposição aos hormônios do estresse nessa 

estrutura pode suprimir a divisão das células gliais que produzem mielina, o 

que torna os axônios menos eficientes em conduzir os impulsos nervosos 

(Twardosz e Lutzker, 2010). 

A exposição aos maus tratos e aos fenômenos neuroendócrinos 

decorrentes também está associada ao aumento da irritabilidade nas áreas 

límbicas, disfunções do lobo frontal (Carrion et al., 2001), diminuição do 

tamanho de áreas pré-frontais (van Harmelen, 2010) e redução da atividade 

funcional do vermis cerebelar (Teicher et al., 2002a; Teicher et al., 2003; 
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Oliveira et al., 2008; Grassi-Oliveira et al., 2008). Em crianças vítimas de 

maus tratos, a hiperativação da amígdala está associada à hipervigilância 

(De Bellis, 2005; De Bellis e Thomas, 2003), como uma forma de melhorar a 

adaptação ao ambiente adverso, visando à sua proteção (Teicher, 2000). 

 

1.3 ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS EM VÍTIMAS DE MAUS 

TRATOS 

 

Como citado anteriormente, o cérebro é um órgão dependente de 

experiências vividas e é responsável pelo aprendizado, comportamentos e 

saúde (Gordon, 2003). Já que o estresse decorrente dos maus tratos está 

associado a alterações cerebrais, alterações cognitivas também podem 

surgir em vítimas de maus tratos (Oliveira et al., 2010).  

Para melhor entendimento da associação entre maus tratos e 

funcionamento cognitivo, é necessária a compreensão de algumas bases 

teóricas que explicam o funcionamento neuropsicológico no ser humano. 

Luria (1980) propõe a divisão do cérebro em três grandes unidades 

funcionais: 

1. a primeira unidade funcional regula os estados mentais, a vigília e 

tônus cortical, e corresponde à área de projeção que abrange a 

formação reticular; 
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2. a segunda unidade funcional recebe, processa e armazena 

informações sensoriais, e corresponde a áreas de projeção e 

associação parietais, occipitais e temporais primárias e secundárias;  

3. a terceira unidade funcional regula e verifica estratégias 

comportamentais e a própria atividade mental, e corresponde à área 

de sobreposição que abrange as porções pré-frontais e frontais do 

cérebro. 

As áreas de projeção estão relacionadas à sensibilidade e 

motricidade, ao passo que as áreas de associação e de sobreposição estão 

relacionadas às funções psíquicas complexas, como gnosias, linguagem, 

esquema corporal, memória e emoções (Luria,1980). Apesar de cada 

categoria ser considerada uma classe diferente de comportamento, elas 

podem ser consideradas interdependentes e atuam em conjunto para a 

execução de diversas atividades (Luria, 1980). 

A partir desse modelo, algumas funções neuropsicológicas têm sido 

delineadas para possibilitar uma melhor investigação do funcionamento 

cognitivo, sendo que a identificação de cada função e a maneira de 

investigá-las varia entre diversos autores (Lezak, 2004). No presente estudo, 

as funções exploradas correspondem às unidades funcionais descritas por 

Luria (1980), que serão divididas didaticamente abaixo: 

 

a.  Primeira Unidade Funcional: regulação de tônus e vigília: 

a1.  Percepção Visual: habilidade de detectar informações visuais 

(Lezak, 2004); 
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a2.  Spam Atencional: quantidade de informações que é possível 

armazenar em curto período de tempo (Lezak, 2004). 

b.  Segunda Unidade Funcional: processamento e armazenamento de 

informações: 

b1. Atividades Visoconstrutivas: capacidade de planejamento 

relacionada às habilidades de perceber, integrar, organizar e 

reproduzir informações viso-espaciais (Lezak, 2004); 

b2.  Memória: capacidade de reter informações e utilizá-las com 

finalidade adaptativa (Fuster, 1995). Será dividida em memória 

verbal e visual (Lezak, 2004). 

c.  Terceira Unidade Funcional: funcionamento executivo: 

A terceira unidade funcional descrita por Luria contempla as funções 

executivas do cérebro, que também pode ser definida como um sistema 

responsável pelo controle consciente do pensamento e ação (Zelazo e 

Muller, 2002), ou seja, um sistema composto de processos cognitivos 

superiores encarregados de otimizar e esquematizar outros processos 

(Rodríguez-Jiménez et al., 2006). A ênfase será dada nos seguintes 

processos: 

c1.  Controle Inibitório: capacidade de inibir respostas para as quais o 

indivíduo apresenta uma forte tendência ou então respostas a 

estímulos distratores que interrompam o curso eficaz de uma ação 

(Barkley, 2001 e Malloy-Diniz et al., 2008a); 

c2.  Memória Operacional: sistema temporário de armazenamento e 

monitoração de informações. (Malloy-Diniz et al., 2008a); 
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c3.  Flexibilidade Mental: capacidade de mudança de ações ou 

pensamentos de acordo com as demandas ambientais (Malloy-Diniz 

et al., 2008a); 

c4.  Capacidade de abstração/categorização: capacidade de 

agrupamento de elementos que compartilham determinadas 

propriedades, relacionada à capacidade de abstração (Malloy-Diniz 

et al., 2008a); 

c5.  Tomada de decisões: capacidade para realização de escolhas entre 

uma ou mais alternativas que envolvam algum nível de incerteza ou 

risco. (Malloy-Diniz et al., 2008a). 

Uma vez que existem diversos modelos para explicar o 

funcionamento neuropsicológico, e considerando também que as definições 

de maus tratos são diferentes em cada cultura, pesquisadores utilizam 

metodologias e baterias de testes diversificados para estudar o impacto de 

situações de maus tratos na cognição (Oliveira et al., 2010). A tabela 1 

apresenta os estudos encontrados na literatura (publicados nos últimos 22 

anos) que investigam a associação entre maus tratos, condições adversas 

(como histórico de abandono e vivência de rua) e dificuldades cognitivas, 

realizados com crianças e adolescentes. 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de 
maus tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos 

 

Estudo Amostra Instrumentos de 
avaliação cognitiva 

Avaliação 
do histórico 
de maus 
tratos 

Principais 
resultados 

Whitman et 
al. (1990) 
Transversal 
N=88 

Crianças com 
histórico de 
vivência de rua 
abrigadas com 
suas famílias 

Teste Slossom de 
Inteligência 
Revisado (The 
Slossom Intelligence 
Test- Revised -SIT); 
Teste de Vocabu-
lário por Imagens 
Peabody Revisado 
(Peabody Picture 
Vocabulary Test- 
Revised -PPVT-R); 
Teste Beery de 
Integração Viso-
Motora (Beery Test 
of Visual Motor 
Integration) 

Não utilizou 
instrumentos 
para 
avaliação de 
maus tratos 

Alto índice de 
dificuldades 
intelectuais e de 
linguagem 

Herrenkohl 
et al. (1995) 
Longitudinal 
N= 206 

Crianças avalia-
das em dois 
momentos: pré-
escola e primá-
rio, e separadas 
por grupos que 
sofreram abuso, 
negligência; ou 
sem esses 
históricos 

Escalas McCarthy 
de habilidade 
cognitiva (McCarthy 
scales of cognitive 
ability)  

Observação 
da interação 
entre criança 
e cuidadores 
e mensura-
ção de com-
portamentos 
negligentes e 
agressivos 

Pior 
funcionamento 
cognitivo 
relacionado a 
situações de 
negligência e 
agressividade 
verbal entre pais 
e filhos 

Bergman et 
al. (1997); 
Bergaman 
& Walker 
(1995) 
Longitudinal 
N=108 

Crianças e 
adolescentes 
com pais 
esquizofrênicos, 
pais com outros 
transtornos 
psiquiátricos e 
pais sem 
transtornos, com 
subgrupos que 
sofreram maus 
tratos 

Teste Bruininks- 
Oseretsky de 
Competência Motora 
(The Bruininks- 
Oseretsky Test of 
Motor Proficiency)  

Não utilizou 
instrumentos 
para 
avaliação de 
maus tratos 

Crianças que 
sofreram maus 
tratos 
apresentaram 
mais dificuldades 
intelectuais, 
motoras e de 
atenção, 
independentemen
te da condição 
mental dos pais 

Zima et al., 
(1997) 
Transversal 
N=169 

Crianças que 
viviam com seus 
pais em abrigos 
para moradores 
de rua 

Teste de 
Vocabulário por 
Imagens Peabody 
Revisado; Teste de 
linguagem 
Woodcock-Johnson 

Utilizou 
escala de 
avaliação do 
histórico de 
moradia de 
vivência na 
rua  

28% das crianças 
necessitavam de 
educação 
especial, 20% 
apresenaram 
problemas de 
aprendizado e 8% 
apresentaram 
Retardo Mental. 

continua 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de 
maus tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos 
(continuação) 

Estudo Amostra 
Instrumentos de 
avaliação 
cognitiva 

Avaliação do 
histórico de 
maus tratos 

Principais 
resultados 

San 
Augustin et 
al. (1999) 
Rubin et al. 
(1996) 
Transversal 
N=477 

Crianças 
abrigadas com 
suas mães 
devido a 
vivência de rua 
e crianças não 
abrigadas e 
sem esse 
histórico 

Matrizes 
Progressivas de 
Raven, Wide 
Range 
Achievement Test 
(WRAT) 

Não utilizou 
instrumentos 
para avaliação 
de maus tratos 

Resultados 
semelhantes nos 
testes de 
inteligência. 
Comprometimento 
de desempenho 
acadêmico em 
metade das 
crianças abrigadas 

Strathearn 
et al. (2001)  
Longitudinal 
N=352 

Bebês com 
peso 
extremamente 
baixo ao 
nascer, 
acompanhados 
por 4 anos 

Quociente geral de 
funcionamento 
cognitivo de 
Griffiths e Escalas 
McCarthy de 
habilidade cognitiva 

Registros em 
prontuários 

Negligência na 
infância está 
associada 
significativamente 
aatraso no 
desenvolvimento 
cognitivo. 

Mezzacapp
a et al. 
(2001)  
Transversal 
N=126 

Garotos de 6 a 
17 anos com 
queixas de 
problemas de 
comportamento, 
com e sem 
histórico de 
maus tratos 

WISC-R, 
The StopSignal 
task 
The Passive 
Avoidance 
Learning task 

Relatos de 
informantes 
(familiares e 
profissionais) 

Garotos com 
histórico de abuso 
apresentaram 
dificuldades no 
funcionamento 
executivo 

Beers, De 
Bellis 
(2002) 
Transversal 
N=30 

Crianças com 
Transtorno de 
Estresse Pós-
traumático 
(TEPT) e 
histórico de 
maus tratos e 
crianças sem 
esse histórico 
e sem 
transtornos 

Escala de 
Inteligência 
Wechsler para 
crianças (WISC), 
Teste Califórnia de 
aprendizagem 
verbal, Figuras 
Complexas de Rey, 
Trail Making test, 
Teste Benton de 
palavras 
controladas 
(COWA), Teste 
Wisconsin de 
classificação de 
cartas (WSCT), 
Teste de cores de 
Stroop 

Entrevista 
psiquiátrica 
clínica: 
episódios de 
maus tratos 
relatados por 
responsáveis 

Pior desempenho 
de crianças com 
TEPT em medidas 
de atenção, 
capacidade de 
abstração e 
funcionamento 
executivo 

continua 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de 
maus tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos 
(continuação) 

 

Estudo Amostra Instrumentos de 
avaliação cognitiva 

Avaliação 
do histórico 
de maus 
tratos 

Principais 
resultados 

Delaney-
Black et al., 
(2002)  
Longitudinal 
N=299 

Crianças de 
grandes 
cidades com 
risco de 
exposição à 
violência 

Teste de habilidades 
de leitura precoce 
(Test of Early Reading 
Ability) e Escala 
Wechsler de 
inteligência para 
crianças pré-escolares 
e primárias (WPPSI-R) 

Instrumento 
“Coisas que 
Vi e Ouvi” 
(Richters & 
Martinez, 
1990) 

Exposição à 
violência em 
crianças foi 
negativamente 
correlacionada aos 
escores de QI e 
leitura  

Koenen el 
al. (2003) 
Longitudinal 
N=1116 

Gêmeos 
monozigóticos 
e dizigóticos 
de 5 anos de 
idade com 
risco de 
serem 
expostos a 
violência 
doméstica 

WPPSI-R: subtestes 
Cubos e Vocabulário 

Entrevista 
Clínica 
padronizada 
(Multi-Site 
Child 
Development 
Project) 

Violência 
doméstica foi 
associada à 
diminuição de QI. A 
violência doméstica 
foi responsável por 
4% da variação no 
QI da criança, 
independentemente 
de influências 
genéticas 

Leslie et al., 
(2005) 
Transversal 
N= 1542 

Crianças em 
instituições de 
abrigo 

Teste Denver de 
Desenvolvimento, 
Escala do 
Desenvolvimento 
Infantil de Bayley 
(Bayley Scales of 
Infant Development- 
BSID-II), Escala 
Stanford-Binet de 
Inteligência- IV Edição 

Não utilizou 
instrumentos 
para 
avaliação de 
maus tratos 

86,7% das crianças 
apresentaram 
dificuldades físicas 
e/ou mentais. Mais 
de metade das 
crianças tinha 
resultados abaixo 
do esperado nas 
escalas de 
avaliações 
cognitivas 

Pears & 
Fisher 
(2005) 
Transversal 
N=153 

Crianças com 
suas famílias 
e crianças 
abrigadas 
com histórico 
de maus-
tratos, 
negligência, 
abuso físico e 
emocional 

NEPSY; WPPSI-R: 
subtestes Vocabulário 
e Cubos; Escala de 
linguagem pré-escolar 
3a.edição (Preschool 
Language Scale- Third 
Edition), Tarefa de 
Stroop (Stroop task), 
Tarefa de classificação 
de cartas (Card sort 
task) 

Não utilizou 
instrumentos 
para 
avaliação de 
maus tratos 

Melhor pontuação 
das crianças com 
suas famílias no 
funcionamento 
cognitivo geral, 
linguagem e 
funcionamento 
viso-espacial. 
Funcionamento 
sensório-motor, 
executivo, memória 
não diferiram 

continua 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de 
maus tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos 
(continuação) 

 

Estudo Amostra Instrumentos de 
avaliação cognitiva 

Avaliação do 
histórico de 
maus tratos 

Principais 
resultados 

Prasad et 
al. (2005) 
Transversal 
N=38 

Crianças in-
ternadas por 
abuso físico e 
crianças sem 
esse histórico 

BSID-II; Escala 
Stanford-Binet de 
Inteligência- IV 
Edição 

Não utilizou 
instrumentos 
para avaliação 
de maus tratos 

Piores 
pontuações no 
grupo de crianças 
abusadas em 
todos os aspectos 

Porter et al. 
(2005) 
Transversal 
N=48 

Crianças 
abusadas 
sexualmente e 
crianças não 
abusadas 

WISC-III: subtestes 
completar figuras, 
cubos, informação, 
vocabulário, código, 
Teste de Memória e 
Aprendizagem (Test 
of Memory and 
Learning TOMAL) 

Wolfe’s History 
of 
VictimizationFor
m (HVF, Wolfe, 
Gentile, & 
Bourdeau, 
1989) 

Pior desempenho 
das crianças 
abusadas em 
testes de 
inteligência, 
atenção e 
concentração; 
resultados de 
memória 
semelhantes 

Nelson et 
al. (2007) 
Longitudinal 
N=208 

Crianças com 
menos de 31 
meses de 
idade, criadas 
com família 
biológica, 
abandonadas 
e criadas em 
abrigos; e 
abandonadas 
e inseridas em 
famílias. 

BSID-II  
WPPSI-R  
 

Não utilizou 
instrumentos 
para avaliação 
de maus tratos 

Pior desempenho 
em crianças 
institucionalizada
s e ganhos 
significativos no 
desenvolvimento 
cognitivo com a 
colocação em 
famílias 
substitutas 

Nolin & 
Ethier 
(2007) 
Transversal 
N= 79 

Crianças com 
histórico de 
negligência 
isolada, 
negligência e 
violência física 
e sem histórico 
de ambas as 
situações 

Teste de destreza 
manual (Purdue 
Pegboard), Versão 
francesa-canaden-
se do NEPSY, Teste 
Califórnia de 
aprendizagem verbal 
para crianças, Teste 
Beery-Buktenica de 
integração viso-
motora (VMI), WISC: 
subtestes, completar 
figuras, cubos, 
semelhanças e 
aritmética 

Parent-Child 
Conflict Tactics 
Scales (Straus 
& Gelles, 1995) 
and the Child 
Abuse Potential 
Inventory 
(Milner, 1980) 

Heterogeneidade 
de déficits 
cognitivos com 
base em 
diferentes tipos 
de maus-tratos. 
Abuso físico mais 
nocivo que 
situações de 
negligência 
isolada 

continua 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de 
maus tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos 
(continuação) 

 

Estudo Amostra Instrumentos de 
avaliação cognitiva 

Avaliação do 
histórico de 
maus tratos 

Principais 
resultados 

Borges 
&Dell’Aglio 
(2009)*  
Transversal 
N= 26 

Crianças e 
adolescentes 
do sexo 
feminino com 
e sem 
histórico de 
abuso sexual 

Teste de Atenção 
Concentrada; 
subteste Dígitos – 
WISC III Teste de 
Aprendizado Áudio- 
Verbal de Rey 
(RAVLT) e Trail 
Making Test 

Relato da 
participante 

Os resultados 
indicaram um 
maior número de 
erros no grupo 
com histórico de 
abuso sexual 

Fishbein et 
al. (2009) 
Longitudinal 
N=553 

Crianças de 
10 a 12 anos, 
vítimas de 
violência 
comunitária 
e/ou familiar 

Matrizes Progressivas 
de Raven, Teste de 
Tomada de Decisões, 
Torre de Londres, 
Teste Stroop de 
Cores e palavras, 
Tarefa Logam de 
escolha 

Childhood 
Trauma 
Questionnaire 
(Bernstein et 
al. 1998, 2003) 

Estressores 
comunitários e 
abuso físico 
foram 
relacionados a 
dificuldades na 
resolução de 
problemas. A 
negligência foi 
relacionada a 
déficits no QI 

DePrince et 
al. (2009)  
Transversal 
N=110 

Crianças 
divididas em 
três grupos: 
com histórico 
de trauma 
familiar, com 
histórico de 
trauma não 
familiar e sem 
traumas 

WISC: Vocabulário e 
Cubos (QI estimado), 
Dígitos, Aritmética, 
Procurar Símbolos 

UCLA 
Posttraumatic 
Stress Disorder 
Reaction Index 
for DSM-IV 
(Pynoos et al., 
1998) 

Foi encontrado 
um tamanho de 
efeito médio para 
a relação de 
trauma familiar e 
desempenho 
executivo 

Pears et al., 
(2008)  
Longitudinal 
N=117 

Crianças 
entre 3 a 6 
anos 
inseridas em 
famílias 
substitutas 

WPPSI-R, NEPSY, 
Escala de linguagem 
pré-escolar 3ª.edição 
 

Relato dos 
responsáveis 
categorizados 
através de 
Maltreatment 
Classification 
System 
(Barnett et al., 
1993) 

Funcionamento 
cognitivo 
rebaixado estava 
relacionado 
ànegligência ou 
abuso físico (ou 
ambos) 

continua 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de maus 
tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos (continuação) 

 

Estudo Amostra Instrumentos de 
avaliação cognitiva 

Avaliação do 
histórico de 
maus tratos 

Principais 
resultados 

Mills et al., 
(2011) 
Coorte 
N=3796  

Crianças desde 
o nascimento 
até 14 anos, 
com risco de 
sofrerem maus 
tratos 

Wide Range 
Achievement Test 
(WRAT), Matrizes 
Progressivas de Raven

Registros em 
prontuários 

Abuso e 
negligencia na 
infância estavam 
associados 
adificuldades 
cognitivas e pior 
funcionamento 
acadêmico na 
adolescência 

Ogata 
(2011) 
Transversal 
N=48 

Adolescentes 
divididas em 4 
grupos: sem 
histórico de 
abuso (N=12), 
com histórico: 
abuso sexual 
(N=12), abuso 
físico (N=12) e 
negligência 
(N=12) 

WISC-III Registros em 
prontuários 

Garotas com 
histórico de 
abuso sexual 
tiveram 
pontuações 
mais altas no 
subteste 
Completar 
Figuras 

Spann et 
al. (2011)  
Transversal 
N=30 

Adolescentes de 
12 a 17 anos 

Teste Wisconsin de 
Classificação de 
Cartas 

Childhood 
Trauma 
Questionnaire 
(Bernstein et 
al. 1998, 
2003 

Abuso físico e 
negligência 
física estiveram 
associados 
adificuldades na 
flexibilidade 
cognitiva  

Trickett et 
al (2011)  
Transversal 
N=454 

303 crianças 
com histórico de 
maus-tratos e 
151 crianças 
sem esse 
histórico 

Peabody Picture 
Vocabulary Test 
Revised  

Registros em 
prontuários 

Crianças com 
histórico de 
maus tratos 
apresentaram 
menores 
pontuações 
referentes ao 
desenvolvimento 
cognitivo 

continua 
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Tabela 1 -  Aspectos neuropsicológicos relacionados a diversas formas de maus 
tratos em crianças e adolescentes nos últimos 22 anos (conclusão) 

Estudo Amostra Instrumentos de 
avaliação cognitiva 

Avaliação do 
histórico de 
maus tratos 

Principais 
resultados 

Oliveira et 
al. (2012)* 
Transversal 
N-150 

Crianças e 
Adolescentes 
vítimas de 
maus tratos 

Subtestes Cubos e 
Vocabulário- WISC III 

Registros em 
prontuários 

A amostra 
apresentou 
rebaixamento 
intelectual 

Bücker et 
al., (2012)* 
Transversal 
N=69 

33 crianças 
com histórico 
de maus 
tratos antes 
dos 4 anos 
de idade e 
36 crianças 
sem esse 
histórico 

Subtestes Cubos e 
Vocabulário e Dígitos - 
WISC III, WSCT e CPT 

Relatos dos 
participantes 

Pior 
desempenho 
do grupo de 
maus tratos 
nos testes 
Dígitos e CPT 
(erros por 
omissão), sem 
diferença no 
grupo de maus 
tratos nos 
testes WCST 

Enlow et al. 
(2012) 
Longitudinal 
N=206 

Crianças 
avaliadas 
aos 24, 64 e 
96 meses de 
idade 

Bayley Mental 
Development Scale, 
Wechsler Preschool and 
Primary Scale of 
Intelligence, Wechsler 
Intelligence Scale for 
ChildrendRevised 

Observação 
nas casas 
das crianças 
e entrevistas 
com as mães 
e 
categorização 
das formas 
de maus 
tratos 

Exposição a 
maus tratos 
associada ao 
declínio da 
pontuação nos 
testes de 
inteligência 

*estudos com amostras brasileiras 
 

 

De maneira geral, nota-se que situações de maus tratos estão 

associadas a déficits em diversas áreas do funcionamento cognitivo geral 

(Herrenkohl et al., 1995; Strathearn et al., 2001; Leslie et al., 2005; Pears e 

Fisher, 2005; Nelson et al., 2007; Pears et al., 2008; Prasad et al., 2008; 

Fishbein et al., 2009; Mills et al., 2011) e em funções neuropsicológicas 

específicas, entre elas inteligência (Bergman et al., 1997; Zima et al., 1997; 

Dellaney-Black, 2002; Koenen et al., 2003; Porter et al., 2005; Oliveira et al., 
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2012a), atenção (Bergman et al., 1997; Beers e De Bellis, 2002; Porter et al., 

2005; Borges e Dell`Aglio, 2009), funções visoespaciais (Pears e Fisher, 

2005), linguagem (Whitman et al., 1990; Pears e Fisher, 2005), memória (De 

Bellis et al., 1999) e funcionamento executivo (De Bellis et al., 1999; 

Mezzacappa et al., 2001; Beers e De Bellis, 2002; DePrince et al., 2009; 

Fishbein et al., 2009; Spann et al., 2011). 

A literatura também aponta que déficits cognitivos podem se manter 

até a idade adulta em vítimas de maus tratos na infância (Oliveira et al., 

2010). Isso ocorre nas funções relacionadas à memória verbal episódica 

(Bremner et al., 1997, 2004; Grassi-Oliveira et al., 2008; Shannon et al., 

2011), memória operacional (Lysaker et al., 2001; Shannon et al., 2011), 

controle inibitório e raciocínio matemático (Navalta et al., 2006) e velocidade 

de processamento de informações (Lysaker et al., 2001). Daí a importância 

do investimento na detecção precoce dessas situações adversas para o 

desenvolvimento infantil e na avaliação de suas consequências, visando ao 

desenvolvimento de intervenções voltadas para a reabilitação. 

 

1.4 MAUS TRATOS E QUADROS PSIQUIÁTRICOS 

 

Cada sujeito exposto a uma experiência traumática responderá de 

uma forma diferente, sendo que as variáveis que determinam se alguém 

evoluirá para um quadro psiquiátrico ou não são múltiplas e interagem de 

forma complexa (Corchs et al., 2011). Por exemplo, estudos recentes 

apontam a importância de aspectos genéticos no desenvolvimento de 
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transtornos mentais em crianças e adultos vítimas de maus tratos (Kaufman 

et al., 2004; Cicchetti et al., 2007; Bradley et al., 2008; Polanczyk et al., 

2009).  

De maneira geral, é verificada associação entre maus tratos e 

surgimento de transtornos mentais na infância, adolescência e idade adulta 

(MacMillan et al., 2001; Silva et al., 2010; Fujiwara, 2011; Perales, 2012), 

assim como elevada exposição a maus tratos em grupos de indivíduos com 

transtornos mentais diversos (Saleptsi et al., 2004; Arnow et al., 2004). No 

Brasil, um serviço de atendimento a crianças e adolescentes em situação de 

risco social e com histórico de maus tratos detectou presença de transtornos 

psiquiátricos em 88% dos 351 pacientes atendidos (Silva et al., 2010). Na 

Áustria, entre 40 adolescentes moradores de rua com histórico de maus 

tratos, 80% apresentavam algum transtorno psiquiátrico (Aichhorn et al., 

2008). Em adolescentes indianos moradores de rua, 70% da amostra 

apresentavam transtornos mentais (Bhat et al, 2012), ao passo que 47,9% 

de crianças e adolescentes inseridos em serviços de proteção norte-

americanos apresentaram problemas emocionais e comportamentais 

relevantes, e necessitariam de atendimento em saúde mental (Burns et al, 

2004). Ainda nos EUA, outro estudo apontou a presença de diagnósticos 

psiquiátricos em 41,8% de crianças e adolescentes também inseridos em 

programas de proteção, e essa taxa subiu para 52,1% em público 

adolescente envolvido em problemas judiciais (ambas as amostras com 

histórico de maus tratos). (Garland, 2001). No Cairo (Egito), entre 265 
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crianças que moravam em instituições de abrigo, 64,53% apresentavam pelo 

menos um diagnóstico psiquiátrico (El Koumi, 2012). 

As taxas de prevalência acima descritas podem ser consideradas 

altas, quando comparadas com aquelas encontradas em amostras não-

clínicas de diversos países. Em países desenvolvidos, a incidência de 

transtornos mentais na infância e adolescência varia de 10 a 20% (Hackett e 

Hackett, 1999). No Brasil, Fleitlich-Bilyk e Goodman (2004) encontraram 

prevalência de transtornos mentais de 12,7% em um grupo de 1251 crianças 

e adolescentes, estudantes de escolas públicas e privadas em zonas 

urbanas e rurais. Em uma amostra de 898 crianças e adolescentes que 

vivem em áreas urbanas desfavorecidas, os mesmos autores encontraram 

prevalência de transtornos mentais de cerca de 13,7% (Fleitlich e Goodman, 

2001). 

Devido à diversidade de fatores relacionados ao surgimento de 

transtornos mentais em vítimas de maus tratos, a literatura apresenta 

diversas metodologias na investigação do fenômeno (Oliveira et al., 2010), 

conforme descrito a seguir.  

 

1.4.1 Maus tratos e sintomas psiquiátricos: impulsividade, oposição, 

hiperatividade e desatenção 

 

Além de estarem associadas ao surgimento de dificuldades 

cognitivas, as alterações cerebrais relacionadas aos maus tratos também se 
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mostram associadas a diversos sintomas psiquiátricos, o que inclui sintomas 

de impulsividade e oposição (Yates et al., 2003; Teicher et al., 2004).  

Na maioria dos estudos, a impulsividade está relacionada a reações 

rápidas e não planejadas a estímulos internos, ou seja, está associada a 

comportamentos inadequados que tem consequências negativas para o 

indivíduo ou para o ambiente (Moeller et al., 2001; De Wit, 2009). Um 

modelo amplamente utilizado para descrição de comportamentos impulsivos 

é o modelo tríplice de impulsividade proposto por Barratt (Patton et al., 

1995). Nesse modelo, a impulsividade pode ser dividida três subtipos: 

impulsividade motora (caracterizada pelo agir sem pensar); impulsividade 

atencional (caracterizada pela falta de concentração) e impulsividade por 

não planejamento (orientação voltada para o presente e não para o futuro) 

(Patton et al., 1995). Entre as consequências negativas associadas à 

impulsividade, estão os comportamentos opositivos e violentos (Moelleret al., 

2001; Vigil-Colet et al., 2008; De Wit, 2009). 

Há evidências de que dificuldades neuropsicológicas contribuem para 

o surgimento de sintomas impulsivos e desafiadores em indivíduos sem 

histórico de maus tratos (Buchmann et al., 2011; Romer et al., 2009). Com 

relação a isso, tanto o QI rebaixado quanto dificuldades em funções 

executivas (como memória operacional), estão associados a sintomas de 

impulsividade (Romer et al., 2009; Buchmann et al., 2011). Porém, não 

foram encontrados estudos que avaliassem as associações entre o 

funcionamento neuropsicológico e os sintomas psiquiátricos em crianças e 

adolescentes submetidos a maus tratos.  
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Apesar de não haver estudos que avaliem diretamente a associação 

entre os sintomas impulsivos e o funcionamento cognitivo em vítimas de 

maus tratos, alguns autores abordam a associação entre maus tratos e 

comportamentos impulsivos e/ou violentos, tanto em amostras clínicas 

quanto não clínicas (Maas et al., 2008, Wekerle et al., 2009). Mersky e 

Reynolds (2007) encontraram, através de um estudo longitudinal, a 

associação entre maus tratos na infância e comportamentos delinquentes 

e/ou violentos. Nesse estudo, um ou mais episódios comprovados de maus 

tratos antes dos 12 anos foram positivamente associados a pelo menos um 

ato violento ou delinquencial na adolescência (Mersky e Reynolds, 2007). 

Mejia et al. (2006) também encontraram associação entre maus tratos e 

comportamento violento em adolescentes colombianos em um estudo 

transversal. 

Outro estudo transversal também encontrou associações entre 

violência sexual, negligência e comportamentos delinquenciais/violentos em 

adolescentes, independentemente de variáveis como gênero, condições 

socioeconômicas e religiosidade (Yun et al., 2011). A ocorrência de maus 

tratos na infância também esteve associada a comportamentos impulsivos, 

violentos e até mesmo suicidas na adolescência e idade adulta (Brodsky et 

al., 2001; Fehon et al., 2005; Braquehais et al., 2010). 

Em amostras de criminosos adultos, foram encontrados problemas de 

conduta na adolescência e comportamentos transgressores associados a 

eventos traumáticos na infância (Grella et al., 2005). Além disso, estudos 

apontam que agressores sexuais com transtornos sexuais diversos 
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apresentam maior impulsividade e histórico de abuso sexual na infância 

(Baltieri e Andrade, 2008). 

Outros estudos enfatizam a influência do ambiente no 

desenvolvimento de problemas de comportamento. Kukla et al. (2008) 

observaram que crianças com transtornos de conduta tinham mães com 

baixo nível educacional e com problemas psicológicos, ao passo que os pais 

apresentavam conflitos com a lei. Rey et al. (2000) também encontraram 

dificuldades no ambiente familiar em crianças com Transtorno Opositivo 

Desafiador (TOD) e Transtorno de Conduta (TC). Outros autores sinalizam 

fortes associações entre violência parental na infância e problemas 

escolares (como faltas e suspensões), além de problemas de 

comportamento na adolescência, sem que haja necessariamente um 

diagnóstico de TOD e TC (Kernic et al., 2003; Yates et al., 2003; McFarlane 

et al., 2003).  

Crooks et al. (2007) corroboram esses dados e enfatizam a 

importância de variáveis ambientais para o desenvolvimento de 

comportamentos violentos. Nesse estudo, ser do sexo masculino, sofrer 

maus tratos e sofrer carência afetiva em relação aos pais são fatores 

preditores do desenvolvimento de comportamentos violentos e delinquentes. 

Porém, também se detectou que estar em uma escola percebida como 

segura e estável diminui a tendência para o envolvimento em condutas 

delinquenciais (Crooks et al., 2007). Provavelmente, o ambiente seguro e 

estável, além de diminuir o nível de estresse, oferece outros modelos de 

resolução de conflitos que auxiliam na promoção de autocontrole, diminuindo 
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os níveis de agressividade (Bolsoni-Silva et al., 2002). Além disso, a 

população vítima de maus tratos pode apresentar sintomas psiquiátricos 

reforçados pelo ambiente em que vivem, ou seja, uma criança que vive nas 

ruas ou em uma instituição com pouco monitoramento pode adotar 

comportamentos hostis e estar adaptada àquele ambiente, porém, o mesmo 

comportamento será inadequado em uma sala de aula (Scivoletto et al, 

2009). 

A literatura também aponta associações significativas entre sintomas 

de TDAH na infância e abusos físicos e sexuais (Ford et al., 2000; Porter et 

al, 2005; Abramovitch et al., 2008; Ouyang et al., 2008), além da associação 

entre esses sintomas e exposição a violência doméstica (Vasconcelos et al., 

2005), a castigo corporal e a menor envolvimento emocional entre pais e 

filhos (Alizadeh et al., 2007). Ao mesmo tempo, o diagnóstico de TDAH pode 

ser considerado como um precursor do desenvolvimento de 

comportamentos anti-sociais na adolescência (Mannuzza et al., 2004), por 

também ser caracterizado como um transtorno com características 

impulsivas que geram agressividade (principalmente nos tipos hiperativo e 

combinado1) (Rohde et al., 2000).  

A incidência se sintomas de TDAH em vítimas de maus tratos 

corroboram estudos citados anteriormente (Bergman et al., 1997; Beers e De 

Bellis, 2002; Porter et al., 2005; Borges e Dell’Aglio, 2009), os quais 

identificaram que o estresse provocado pelas situações de abuso e maus 

                                                            
1 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4º Ed (DSM-IV) subdivide o 
TDAH em três tipos: a) TDAH com predomínio de sintomas de desatenção; b) TDAH com 
predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade; c) TDAH combinado (APA, 1994). 
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tratos influenciam no aparecimento de dificuldades de atenção e controle 

inibitório (Thompson e Tabone, 2010). Entre essas dificuldades, está o 

estado de hipervigilância, no qual a atenção espontânea fica aumentada em 

detrimento da atenção voluntária (De Bellis, 2005). Porém, assim como 

ocorre com comportamentos violentos, o ambiente estável também tem 

efeito benéfico para a melhora dos sintomas de TDAH (Linares et al., 2010). 

Apesar de a literatura apontar a associação entre maus tratos e 

comportamentos opositivos e impulsivos (com e sem o diagnóstico de 

TDAH), ainda surgem dúvidas se as crianças e adolescentes apresentam 

esses sintomas como consequência de maus tratos ou se os próprios 

sintomas os tornam mais expostos a situações de abusos (Abramovitch et 

al., 2008). Nesse sentido, Abidin e colaboradores (1992) observaram que 

crianças com TDAH contribuem para que haja maior estresse no ambiente 

familiar e, assim, são mais freqüentes as atitudes violentas contra os filhos. 

Apesar de existirem evidências a favor das duas hipóteses (Abidin et 

al.,1992; Abramovitch et al., 2008), são necessários mais estudos para 

investigações mais detalhadas sobre relações de causa e efeito.  

 

1.4.2 Outras alterações psiquiátricas em vítimas de maus tratos 

 

Em crianças vítimas de diversas formas de abuso, foram encontrados 

diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e transtornos 

de humor (Teicher et al., 2004). A literatura também apontou a associação 

entre maus tratos e sintomas depressivos e ansiosos em crianças (San 
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Agustin et al., 1999), assim como sintomas de dissociação relacionados aos 

traumas sofridos (Diseth, 2005; Weber, 2009). Em adolescentes vitimizados, 

foram encontrados diagnósticos de TEPT e traços de transtorno de 

personalidade borderline (Herbst et al., 2009).  

Em relação ao abuso sexual na infância, a literatura aponta 

evidências de que o acontecimento contribui para o desenvolvimento de 

diversos quadros psicopatológicos no próprio período de infância e 

adolescência (Kendler et al., 2000), entre eles episódios depressivos (Porter 

et al., 2005; Maniglio, 2010), TEPT (Porter et al., 2005) e abuso de 

substâncias (Maniglio, 2011). Resultados semelhantes foram encontrados 

em mulheres abusadas sexualmente na infância, ou seja, houve alta 

incidência na idade adulta de TEPT e transtornos de humor (Stein et al., 

1997; Navalta et al., 2006), assim como episódios depressivos (Anderson, 

2002; Cong et al., 2011), sintomas dissociativos (Stein et al., 1997; 

Anderson, 2002) e transtornos alimentares (Wonderlich et al., 2001). O 

abuso sexual também é considerado um fator de risco para a ocorrência de 

comportamentos de automutilação (Fliege et al., 2009; Nada-Raja et al., 

2011) em adolescentes e adultas vitimizadas. 

Outra metodologia para estudo da associação entre maus tratos e 

transtornos psiquiátricos é a investigação do histórico de vida em amostras 

clínicas específicas. Foram encontradas elevadas incidências de maus tratos 

associados aos seguintes diagnósticos na idade adulta: 1) Transtornos de 

personalidade em geral (Bierer et al., 2003), 2) Transtorno de personalidade 

bordeline (Zanarini et al., 2002; Minzenberg et al., 2006), 3) Transtornos por 
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uso de substância (Tucci et al., 2010), 3) Episódios depressivos (Brodsky et 

al., 2001; Tucci et al., 2010), 4) Transtornos alimentares (Bardone-Cone et 

al., 2008; Steiger et al., 2010), 5) Sintomas dissociativos relacionados a 

TEPT (Van Den Bosch et al., 2003) e à esquizofrenia (Schäfer et al., 2006; 

Sar et al., 2010). Em relação à esquizofrenia na idade adulta, verificou-se 

também que a existência de abusos na infância está associada a maiores 

déficits de memória nessa população (Shannon et al., 2011; Lysaker et al., 

2011). 

Um estudo com adultos portadores de transtornos esquizofreniformes 

observou que a exposição a eventos adversos na infância esteve fortemente 

relacionada ao agravamento de sintomas específicos (pensamentos 

suicidas, hospitalizações, angústia e transtorno de estresse pós-traumático), 

abuso de substâncias e dificuldades no funcionamento social (falta de 

moradia ou envolvimento com a justiça criminal) (Rosenberg et al., 2007).  

Kausch et al. (2006) encontraram alto índice de maus tratos (abuso 

físico, sexual e emocional) entre jogadores patológicos, sendo que estes 

também apresentavam alto índice de tentativas de suicídio e abuso de 

substâncias. Em criminosos, Swogger et al.(2011) encontraram associação 

entre maus tratos na infância e sintomas de depressão, de ansiedade 

generalizada e abuso de substâncias.  
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1.5 RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Em suma, nota-se que um grande número de crianças e adolescentes 

no Brasil e no mundo está exposta a situações de maus tratos, o que pode 

gerar diversas consequências no desenvolvimento cerebral e, 

consequentemente, no desenvolvimento cognitivo e mental. Apesar da 

existência de pesquisas internacionais na área, é comum encontrar 

limitações metodológicas, tais como a falta de um grupo de comparação e 

dificuldade de associação entre vivências de maus tratos e comportamentos 

desadaptativos relacionados à impulsividade, hiperatividade e oposição 

(Oliveira et al., 2010). A maioria das pesquisas sobre consequências da 

exposição aos maus tratos realizou avaliações de aspectos isolados em 

suas amostras (Oliveira et al., 2010), tanto de comportamento (McGee et al., 

2001; Tarren-Sweeney, 2008), quanto de questões cognitivas (Koenen et al., 

2003; Porter et al., 2005) e psiquiátricas (Afifi et al., 2008; Kelleher et al., 

2008), porém não analisaram a correlação entre todos esses aspectos 

simultaneamente. Além disso, nenhum estudo contemplou uma bateria de 

avaliação neuropsicológica ampla, que abordasse as três unidades 

funcionais descritas por Luria (1980). Outra limitação importante diz respeito 

à mensuração dos maus tratos sofridos: mais da metade dos estudos 

encontrados (n=15) não utilizou instrumentos que investigassem 

detalhadamente os tipos de maus tratos sofridos pelos participantes. 

Somente três dos estudos listados na tabela 1 foram desenvolvidos 

com amostras brasileiras. O primeiro se restringiu a meninas vítimas de 
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abuso sexual e não abordou outras formas de maus tratos (Borges e 

Dell’Aglio, 2009). O segundo abordou crianças e adolescentes submetidos a 

diversas formas de maus tratos, porém, avaliou somente o nível intelectual 

da amostra, sem contemplar avaliação de outras funções cognitivas, do 

histórico de maus tratos e sem apresentar dados de grupos de comparação 

(Oliveira et al., 2012a). O terceiro (Bücker et al., 2012) contemplou uma 

amostra de 69 crianças, porém, não houve mensuração objetiva das 

situações de maus tratos vivenciadas, e a bateria de testes 

neuropsicológicos foi limitada, pois não contemplou funções importantes 

como habilidades visoconstrutivas, memória e aprendizagem.  

Dessa maneira, são necessários estudos que contemplem a avaliação 

detalhada do histórico de vida e o funcionamento cognitivo e psiquiátrico no 

contexto brasileiro, já que as definições de maus tratos e as suas 

consequências variam entre culturas, assim como cada cultura pode 

influenciar no desenvolvimento cognitivo de maneira peculiar (Gomes et al., 

2002). Nesse sentido, as políticas públicas relacionadas aos maus tratos são 

diferentes em cada país (políticas de adoção e de institucionalização), e 

essas diferenças interferem nas condições de vida e, consequentemente, no 

desenvolvimento global das vítimas (UNICEF, 2004). 

Acredita-se então que o atual estudo poderá contribuir para a 

compreensão de associações entre maus tratos e funcionamento cognitivo. 

Além disso, poderá investigar a associação entre esses aspectos e sintomas 

que podem prejudicar significativamente o funcionamento social, ou seja, 

sintomas de oposição, impulsividade, hiperatividade e desatenção. Através 
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dos resultados encontrados no atual estudo, estratégias terapêuticas mais 

eficazes poderão ser desenvolvidas para esta população, que normalmente 

tem acesso limitado aos serviços de saúde e baixa aderência aos 

tratamentos oferecidos (Scivoletto et al., 2012). Desta forma, os resultados 

obtidos poderão contribuir para o planejamento de políticas públicas voltadas 

tanto à prevenção quanto para o tratamento de patologias associadas ao 

desenvolvimento neurobiológico alterado de crianças e adolescentes vítimas 

de maus tratos.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Objetivos 
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O objetivo principal desta pesquisa foi comparar o desempenho 

neuropsicológico (primeira, segunda e terceira unidades funcionais de Luria) 

e a presença de sintomas psiquiátricos (mais especificamente, sintomas de 

impulsividade, oposição, hiperatividade e desatenção) em adolescentes sem 

vivência de maus tratos e adolescentes com essa vivência em diversos 

níveis. 

Por objetivos específicos, pretendeu-se: 

1. Investigar possíveis associações entre intensidade das vivências 

de maus tratos com desempenho em funções relacionadas à 

primeira, segunda e terceira unidades funcionais (Luria, 1980);  

2. Estudar possíveis associações entre intensidade das vivências de 

maus tratos com sintomas psiquiátricos de impulsividade 

(atencional, motora e por falta de planejamento), oposição, 

hiperatividade e desatenção;  

3. Estudar possíveis influências de variáveis sociais (problemas 

relacionados a habitação e a condições econômicas, abrigamento, 

escolaridade) e clínicas (transtornos internalizantes e 

externalizantes, uso de medicação psiquiátrica e QI) no 

funcionamento neuropsicológico e nos sintomas psiquiátricos 

citados acima. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Hipóteses 
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A hipótese principal é que adolescentes com maior histórico de maus 

tratos apresentem pior funcionamento neuropsicológico e mais sintomas 

psiquiátricos de impulsividade (atencional, motora e por falta de 

planejamento), oposição, hiperatividade e desatenção.  

Além disso, acredita-se que:  

1.  a intensidade das vivências de maus tratos e pior funcionamento 

neuropsicológico estão correlacionados positivamente,  

2.  a intensidade das vivências de maus tratos e os sintomas 

psiquiátricos citados acima estão correlacionados positivamente,  

3.  variáveis sociais (Problemas relacionados a habitação e a condições 

econômicas, abrigamento, escolaridade) e clínicas (transtornos 

internalizantes e externalizantes, uso de medicação psiquiátrica e QI) 

apresentam influência em áreas do funcionamento cognitivo e nos sintomas 

psiquiátricos analisados.  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Métodos 
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4.1 AMOSTRA 

 

A presente pesquisa teve por integrantes adolescentes cadastrados 

em dois serviços de atendimento a crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social da cidade de São Paulo. O primeiro serviço 

foi o Programa Equilíbrio (PE), programa do Departamento e Instituto de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Prefeitura 

de São Paulo, implantado no município através do Decreto Municipal nº 

48.141, de 14 de fevereiro de 2007 (Scivoletto et al., 2010; Scivoletto et al., 

2011). O PE atende crianças e adolescentes em situação de risco social de 

São Paulo que são encaminhados pelas Varas da Infância e Juventude, 

Conselhos Tutelares e abrigos e que apresentem queixas de sintomas 

psiquiátricos e/ou dificuldades comportamentais, além de dificuldades 

socioeconômicas. As crianças e adolescentes atendidos se encontram em 

medida de abrigamento ou com suas famílias, sendo que, nesse último caso, 

apresentam dinâmicas disfuncionais ou estão em fase de reintegração 

familiar após abrigamento. No PE, são realizados atendimentos 

multidisciplinares periódicos (semanais, quinzenais ou mensais, de acordo 

com a necessidade de cada criança/adolescente) e acompanhamento 

longitudinal dos casos. O objetivo central é promover a reintegração 

sociofamiliar das crianças e adolescentes, através de atendimento 
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individualizado. As famílias também são convidadas a realizar 

acompanhamento com psicoterapeutas e assistentes sociais, quando não há 

impedimento judicial (para mais detalhes sobre o funcionamento do 

Programa Equilíbrio e sua implantação, consulte Scivoletto et al., 2011).  

O segundo serviço no qual os adolescentes foram recrutados foi o 

Centro de Crianças e Adolescentes (CCA), projeto da instituição Lar Sírio 

Pró-Infância em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 

Assistência Social (Lar Sírio, 2011). O CCA atende adolescentes no contra 

turno escolar, através de atividades de esportes, dança, coral, xadrez e 

grupos terapêuticos. A principal característica do CCA é prestar atendimento 

a público em vulnerabilidade social, ou seja, famílias que apresentem 

dificuldades relacionadas a desemprego, baixa renda entre outros problemas 

sociais que não necessariamente configurem quadros passíveis de 

abrigamento dos infantes. Dessa maneira, esperava-se encontrar nesses 

adolescentes características sóciodemográficas semelhantes às 

encontradas na população atendida pelo PE, porém, sem apresentar 

necessariamente histórico de maus tratos.  

O cálculo do tamanho necessário da amostra foi baseado na variável 

Cópia da Figura Complexa de Rey num modelo de regressão com 9 

preditores e R² = 0,145, sendo a diferença entre os grupos o interesse 

principal. Nesse cenário, fixando o erro tipo II em 20%,seria necessário no 

mínimo 96 indivíduos para encontrar significância. O teste da Cópia da 

Figura Complexa de Rey foi escolhido por avaliar aspectos considerados de 

grande importância para análise do perfil neuropsicológico da população 



 Métodos 53 
 

estudada. Os dados foram calculados com base em estudo preliminar com 

parte da amostra da presente pesquisa2 (Oliveira et al., 2012b). 

A amostra total foi composta por 108 adolescentes, que foram 

submetidos aos mesmos instrumentos e às mesmas condições gerais de 

avaliação (período do dia e ordem dos testes, descritos a seguir). Os sujeitos 

foram distribuídos em três grupos, de acordo com a intensidade de maus 

tratos relatada pelos adolescentes no Questionário de Traumas na Infância 

(QUESI), que será descrito posteriormente. Os adolescentes foram divididos 

em grupo de maus tratos leves (GMT1); grupo de maus tratos moderado ou 

severo (GMT2) e grupo de comparação (GC, sem histórico de maus tratos). 

Devido ao público atendido pelo PE, esperou-se recrutar nesse serviço 

adolescentes com histórico de maus tratos de diversas intensidades para 

composição dos Grupos de Maus tratos (GMTs). Por outro lado, esperou-se 

encontrar no CCA do Lar Sírio adolescentes sem histórico de maus-tratos ou 

então ocorrências em grau leve que não ocasionaram processos judiciais 

(como o abrigamento). Dessa maneira, esse grupo de adolescentes deveria 

compor o GC e GMT1. 

 

4.2  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Existe um grande número de variáveis que podem interferir no 

resultado das avaliações neuropsicológicas, como por exemplo, o uso de 

                                                            
2 Oliveira PA, Scarpari GK, Cunha PJ, Santos B, Scivoletto S. Cognitive deficits associated 
with trauma intensity in Brazilian maltreatedadolescents under multidisciplinary treatment. 
WPA Section on Epidemiology and Public Health Meeting: Sao Paulo, 14-17th March 2012b. 
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substâncias psicoativas (Cunha e Novaes, 2004; Rigoni et al., 2007), 

intercorrências pré e peri natais (Christ et al., 2003; Martinez-Biarge et al., 

2012) e história de traumatismo crânio-encefálico (Krivitzkyet al., 2011). 

Além disso, certos transtornos psiquiátricos afetam diretamente o 

funcionamento neuropsicológico e o contato com o ambiente necessário 

para a realização da bateria de testes, como Transtornos Psicóticos (Adad et 

al., 2000), Transtornos Globais do Desenvolvimento (Gadia et al., 2004), 

Retardo mental (Vasconcelos, 2004) e Episódios Depressivos Graves 

(McClintock et al., 2010). Apesar da impossibilidade de controle de todas as 

variáveis existentes, os critérios de inclusão e exclusão definidos para o 

ingresso nos grupos tiveram por prioridade minimizar a interferência destas 

variáveis.  

Para serem selecionados para compor o GMT, os adolescentes do PE 

deveriam ter entre 12 e 16 anos e terem apresentado vivência de maus 

tratos durante algum período da vida. Mais especificamente, deviam 

apresentar registros no prontuário de dois ou mais diagnósticos das áreas 

“Problemas Relacionados a Eventos Negativos de Vida na Infância” e 

“Outros Problemas Relacionados Com a Educação da Criança”, segundo as 

diretrizes diagnósticas da Décima Revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID 10) (OMS, 1993): remoção do lar na infância (Z61.1); padrão 

alterado de relações familiares na infância (Z61.2); eventos que originam a 

perda de autoestima na infância (Z61.3), problemas relacionados a pretenso 

abuso sexual de criança por pessoa dentro do grupo de suporte primário 

(Z61.4); problemas relacionados a pretenso abuso sexual de criança por 
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pessoa fora do grupo de suporte primário (Z61.5); problemas relacionados a 

pretenso abuso físico de criança (Z61.6); experiência pessoal 

amedrontadora na infância (Z61.7); hostilidade com relação a uma criança, 

transformada em bode expiatório (Z62.3); negligência emocional da criança 

(Z62.4) e suporte familiar inadequado (Z63.2). No CCA, a inclusão nos 

grupos era realizada de acordo com as pontuações no QUESI, já que não 

havia prontuário médico na instituição para análise dos diagnósticos.  

Os critérios de exclusão para os dois grupos foram os seguintes 

diagnósticos do DSM-IV: (1) Abuso e/ou dependência de substâncias 

psicoativas (capítulo 11); (2) Quociente intelectual estimado compatível com 

faixa limítrofe, retardo mental leve, moderado e grave (317, 318.0, 318.1, 

318.2, 319); (3) Transtornos globais do desenvolvimento (299.00, 299.80, 

299.10, 299.80, 299.80); (4) Transtornos psicóticos agudos e transitórios 

(295.XX, 293.XX); (5) Episódio depressivo grave, com ou sem sintomas 

psicóticos (296.33, 296.34). Além disso, foram excluídos indivíduos com (6) 

História de lesão cerebral perinatal; (7) História de traumatismo crânio-

encefálico (TCE) com perda de consciência por mais de uma hora ou outros 

distúrbios neurológicos.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS E QUESTÕES ÉTICAS 

 

Tendo em vista os critérios acima, foi de fundamental importância a 

realização de uma triagem detalhada, para evitar que adolescentes fossem 

inseridos sem apresentar o perfil desejado para a pesquisa. Devido à 



Métodos  

 
56

disponibilidade de profissionais capacitados no PE, inicialmente foi realizada 

uma triagem dos casos para o ingresso no GMT, juntamente com a equipe 

médica (psiquiatras e pediatra). Todos os diagnósticos foram inicialmente 

revistos pela psiquiatra coordenadora do grupo, Profa. Dra. Sandra 

Scivoletto, e posteriormente foi aplicada a Entrevista semi-estruturada para 

diagnóstico em psiquiatria da infância, versão presente e ao longo da vida 

(K-SADS- PL - descrito posteriormente) para avaliação diagnóstica dos 

componentes da amostra. 

Em relação ao CCA, primeiramente foi distribuída uma carta-convite 

para todos os adolescentes que tinham a faixa etária contemplada pelo 

projeto, juntamente com uma ficha cadastral. Essa carta explicava os 

objetivos e procedimentos da pesquisa, juntamente com os critérios de 

exclusão (anexo A). Quando as fichas eram devolvidas com informações 

básicas (data de nascimento, série, telefone, disponibilidade de horários), o 

responsável era contatado para apresentação, esclarecimentos, coleta de 

dados sobre o histórico clínico e aplicação de instrumentos para avaliação 

psiquiátrica (descritos posteriormente). 

Caso não fosse detectado nenhum dos critérios de exclusão nessas 

etapas, os adolescentes eram encaminhados para apresentação e aplicação 

da bateria de testes e escalas. Caso fosse revelada alguma informação que 

denotasse a presença dos critérios de exclusão 1 a 7 (listados 

anteriormente) em ambos os grupos, em qualquer fase da pesquisa, o 

adolescente era desligado do protocolo e encaminhado para tratamento em 

local adequado ao seu perfil. Em casos de descoberta de situações de maus 
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tratos nos adolescentes do CCA, o adolescente era inserido em um dos 

GMTs; e a equipe do Lar Sírio era notificada.  

Após a inserção de adolescentes do PE no GMT e aplicação do 

QUESI (descrita posteriormente), o adolescente também era excluído caso 

apresentasse negação do seu histórico de maus tratos. Ou seja, os 

resultados da escala eram comparados com os registros do prontuário 

(diagnósticos com capítulo Z da CID-10) para detectar possíveis 

discrepâncias. Caso ocorressem situações em que os responsáveis pelos 

adolescentes do CCA relatassem situações de maus tratos e houvesse 

negação dessas ocorrências no QUESI, também era prevista a exclusão da 

amostra (esse procedimento será detalhado no item 4.4.2). 

Em casos de exclusão ou desistência do adolescente e/ou família, era 

prevista a seleção de novos adolescentes para compor os grupos. Vale 

ressaltar que antes de ser iniciada a coleta de dados, os responsáveis e 

adolescentes dos dois grupos foram esclarecidos sobre os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e, caso houvesse concordância em participar, 

assinavam um termo de consentimento, livre e esclarecido (anexo B), 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HC-FMUSP. Os resultados 

das avaliações realizadas foram abordados em entrevistas devolutivas, que 

foram agendadas com os responsáveis e adolescentes.  
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4.4 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

4.4.1 Entrevista dirigida 

 

Para auxiliar na investigação de possíveis critérios de exclusão e 

auxiliar na caracterização da amostra, foi realizada uma entrevista semi-

dirigida com os responsáveis e adolescentes do CCA.  

No PE, essas informações foram coletadas com a família (caso 

houvesse formas de contato) ou então com os responsáveis legais, que 

compõem a equipe técnica dos abrigos.  

Foram questionados dados referentes a: 

1. Renda per capita; 

2. Composição familiar; 

3. Antecedentes psiquiátricos e psicológicos do adolescente; 

4. Antecedentes neurológicos do adolescente; 

5. Uso atual de medicações pelo adolescente; 

6. Presença de situações compatíveis com os diagnósticos das áreas 

“Problemas Relacionados a Eventos Negativos de Vida na 

Infância” e “Outros Problemas Relacionados com a Educação da 

Criança” (CID-10), mencionados anteriormente; (anexo C). 

Em relação à caracterização socioeconômica, a família recebeu o 

diagnóstico de “Problemas relacionados com a habitação e com as 

condições econômicas” (Z59) caso apresentasse renda per capita de até ½ 
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salário mínimo (situação de pobreza). Esse é um valor frequentemente 

utilizado para designar baixa renda em diversos programas sociais (Instituto 

de Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2010). No Programa 

Equilíbrio, quando não havia dados exatos sobre renda familiar por 

impossibilidade de contato com a família, o paciente recebia o diagnóstico 

Z59. Isso se deu porque a existência de dificuldades socioeconômicas é um 

critério para ingresso no Programa Equilíbrio.  

 

4.4.2 Avaliação do histórico de maus tratos 

 

A revisão dos prontuários para investigação dos diagnósticos das 

áreas “Problemas Relacionados a Eventos Negativos de Vida na Infância” e 

“Outros Problemas Relacionados com a Educação da Criança” foi utilizada 

na triagem dos pacientes do PE, ou seja, para inserção de adolescentes no 

GMT. Após isso, foi utilizado o Questionário sobre Traumas na Infância 

(QUESI) (Childhood Trauma Questionnaire) (Bernstein et al. 1998, 2003) 

para mensurar a intensidade de maus tratos vivenciada. O QUESI é um 

instrumento auto-aplicável para adolescentes a partir de 12 anos, que foi 

traduzido e validado por Grassi-Oliveira et al. (2006). Apresenta 28 itens 

sobre cinco componentes estressantes: abuso físico, abuso emocional, 

abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Cada item é lido e 

classificado em uma escala de 1 a 5 pontos (nunca, poucas vezes, às vezes, 

muitas vezes ou sempre), de acordo com a frequência das ocorrências, o 

que gera uma nota final (variável contínua). Essa nota final pode ser 
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classificada entre as seguintes faixas de abuso/negligência: (1) inexistente a 

baixa intensidade, (2) intensidade de baixa a moderada, (3) intensidade 

moderada a severa e (4) intensidade severa a extrema. O questionário 

também contém uma subescala para detectar subnotificação de 

experiências de abuso e negligência. Nela, a pontuação de 1 ou mais sugere 

possibilidade de subnotificação de maus tratos (Bernstein et al. 1998, 2003). 

Conforme já mencionado, os adolescentes do PE eram excluídos da 

pesquisa caso houvesse discrepância entre dados do prontuário e a 

pontuação no QUESI. Também eram excluídos adolescentes do CCA caso 

houvesse discrepância entre o relato dos pais e das respectivas pontuações 

no QUESI. Considerou-se negação do relato de maus tratos, caso o 

adolescente indicasse que certo tipo de maus tratos era inexistente (escolha 

da opção nunca em todos os itens da subescala investigada), porém, 

apresentasse o diagnóstico correspondente, conforme a tabela 2. 

 
Tabela 2 -  Diagnósticos Sociais e escala correspondente do Questionário sobre 

Traumas na Infância (QUESI) 
 
QUESI Diagnóstico 

Abuso físico Z61.6 Problemas relacionados aabuso físico alegado da criança 

Abuso 
emocional 

Z63.2 Suporte familiar inadequado 
Z61.7 Experiência pessoal amedrontadora na infância 
Z61.3 Eventos que originam a perda de autoestima na infância  

Abuso sexual Z61.4 Problemas relacionados a abuso sexual alegado de uma  
criança por uma pessoa de dentro de seu grupo 

Z61.5 Problemas relacionados a abuso sexual alegado de uma  
criança por pessoa de fora de seu grupo 

Negligência 
física 

Z59 Problemas relacionados a habitação e a condições 
econômicas 

Negligência 
emocional 

Z62.4 Negligência emocional da criança 
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4.4.3  Avaliação Neuropsicológica 
 

A bateria neuropsicológica desta pesquisa foi formada por testes que 

possibilitam a avaliação de diversas funções cognitivas. A tabela 3 apresenta 

um resumo sobre as principais informações dos testes na ordem de 

aplicação. No anexo D, estão descritas informações detalhadas sobre a 

aplicação de cada um deles.  

Tabela 3 -  Bateria de testes neuropsicológicos empregados para avaliação dos 
grupos de maus tratos e grupo de comparação 

 
Aspectos avaliados Instrumentos  Variáveis 

Nível Intelectual Estimado 

Vocabulário e Cubos – 
Subtestes da Escala 
de Inteligência 
Wechsler para 
Crianças 3a. edição 
(Wechsler, 2002). 

Classificação 
do QI através 
da pontuação 
(cubos + 
vocabulário) 

Primeira 
Unidade 

Funcional 

Rastreamento visual 

Teste Stroop de Cores 
e Palavras (Stroop, 
1935; Spreen e 
Strauss, 1998) 

Tempo de 
execução da 
tarefa 

Spam atencional 

Teste de Aprendizado 
Áudio-Verbal de Rey 
(Rey, 1941; Diniz et al. 
2000) 

Número de 
palavras da 
primeira 
evocação 

Segunda 
Unidade 

Funcional 

Funções 
Visoconstrutivas 

Figura Complexa de 
Rey (Rey, 1999) 

Pontuação na 
cópia da figura 

Memória e Aprendizagem 

Aprendizagem Verbal 

Teste de Aprendizado 
Áudio-Verbal de Rey 
(Rey, 1941; Diniz et al. 
2000) 

Número total 
de palavras da 
1a. etapa, após 
interferência e 
evocação 
tardia 

Memória Visual 

Evocação tardia da 
Figura Complexa de 
Rey (Rey, 1999) 

Pontuação na 
evocação da 
figura após 30 
minutos 

continua 
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Tabela 3 -  Bateria de testes neuropsicológicos empregados para 
avaliação dos grupos de maus tratos e grupo de comparação 
(conclusão) 

Aspectos 
avaliados 

 Instrumentos  Variáveis 

Terceira 
Unidade 
Funcional/ 
Funções 
Executivas 

A Capacidade de 
Abstração/categorização

Bateria de Avaliação 
Frontal, etapa 1 
(Cunha et al., 2010): 
Semelhanças 

Pontuação na 
1ª. etapa de 
avaliação 

Teste Wisconsin de 
Classificação de 
Cartas (Heaton et al., 
2004) 

Número de 
categorias 
completadas 

Atenção Seletiva- 
controle inibitório 

Teste Stroop de Cores 
e Palavras (Stroop, 
1935; Spreen e 
Strauss, 1998) 

Tempo(s) e 
número de 
erros na 3ª. 
etapa 

Bateria de Avaliação 
Frontal, etapa 5 
(Cunha et al., 2010): 
Go - No Go 

Pontuação na 
etapa de 
avaliação 

Memória operacional 

Teste Wisconsin de 
Classificação de 
Cartas (Heaton et al., 
2004) 

Perda de 
Setting 

Aritmética: escala 
WISC-III 

Pontuação 
ponderada 

Flexibilidade Mental 

Teste Wisconsin de 
Classificação de 
Cartas (Heaton et al., 
2004) 

Erros 
Perseverativos 

Tomada de Decisões 

Iowa Gambling Task 
(Bechara et al., 1994; 
Malloy-Diniz et al. 
2008b) 

Netscore 
(pontuação 
total) 
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4.4.4  Instrumentos de avaliação psiquiátrica 

 

Na presente pesquisa foi utilizado um instrumento para avaliação de 

transtornos psiquiátricos atuais, além de instrumentos para avaliação de 

sintomas psiquiátricos. Essa escolha se deu, pois, além da necessidade de 

exclusão de casos com diagnósticos compatíveis com critérios de exclusão, 

a população vítima de maus tratos pode apresentar sintomas não 

adaptativos relacionados ao ambiente em que vivem, sem necessariamente 

preencher critérios suficientes para caracterizar um determinado transtorno 

psiquiátrico (Scivoletto et al., 2009).  

Os instrumentos de avaliação psiquiátrica estão descritos abaixo. As 

entrevistas com os pais, necessárias em algumas escalas, foram 

respondidas por responsáveis do abrigo que tivessem condições de fornecer 

informações seguras, caso os responsáveis consanguíneos não estivessem 

acessíveis. 

 

Entrevista semi-estruturada para diagnóstico em psiquiatria da infância, 

versão presente e ao longo da vida (Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia for School-Age Children - K-SADS PL) (Kaufman et al., 1997) 

É um instrumento para diagnóstico psiquiátrico na infância e 

adolescência, validado para a utilização no Brasil por Mercadante e 

colaboradores (1995). É composto por entrevistas semiestruturadas para 

pais e cuidadores, crianças e adolescentes. É utilizada para diagnóstico 
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categorial de crianças de 6 a 18 anos, baseada nos critérios diagnósticos do 

DSM-III-TR e DSM-IV. Avalia episódios atuais e anteriores de transtornos do 

humor, transtornos de ansiedade, transtorno de conduta, uso e abuso de 

substância, entre outros. Esse instrumento foi utilizado para detecção de 

possíveis critérios de exclusão da pesquisa, além da caracterização da 

amostra. 

Para classificação dos diagnósticos detectados no K-SADS, utilizou-

se o modelo proposto por Krueger (1999), que divide os transtornos em 

internalizantes e externalizantes. Internalização é a propensão para 

expressar a angústia internamente; e os transtornos mais comuns nessa 

categoria são os transtornos de humor (por exemplo, transtorno depressivo 

maior e distimia) e transtornos de ansiedade (por exemplo, transtorno de 

ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação, transtorno 

de estresse pós-traumático, fobias, transtornos obsessivos-compulsivos) 

(Cosgrove et al., 2011). Por outro lado, a externalização descreve a 

propensão para expressar angústia através do comportamento; e os 

transtornos mais comuns nessa categoria são transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade, transtorno opositivo-desafiador, transtorno de 

conduta, entre outros (Cosgrove et al., 2011). 
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Escala de Swanson, Nolan e Pelham (SNAP IV) (Pliszka et al, 2001, Mattos 

et al, 2006) 

É um questionário de domínio público traduzido para o Português 

para ser respondido por pais ou professores para avaliação de sintomas de 

TDAH e transtorno opositivo-desafiador (TOD), de acordo com os critérios 

do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais - Quarta Edição 

(DSM-IV) (APA, 2004). O questionário é composto por 28 questões, que 

devem ser respondidas e pontuadas em uma escala de 0 a 4 pontos (nem 

um pouco, só um pouco, bastante e demais) que pode ser respondido por 

pais ou professores. Na presente pesquisa, os pais ou responsáveis legais 

responderam ao questionário e foram adotadas as notas de corte referentes 

aos quadros de desatenção, hiperatividade, quadros mistos (desatenção e 

hiperatividade) e quadros opositivos-desafiadores (Bussing et al, 2008, 

ADHD, 2011). 

 

Escala de Impulsividade de Barrat para adolescentes (BIS 11) (Patton et al., 

1995, Diemen et al., 2007) 

É um instrumento autoaplicável, para avaliação de três tipos de 

impulsividade: motora, de atenção e por falha de planejamento. O 

adolescente deve responder 30 questões que são computadas em uma 

escala de 1 a 4 pontos (raramente/nunca, às vezes, frequentemente e 

sempre/quase sempre). A BIS-11 foi traduzida para o Português e validada 

para o uso no Brasil, porém, não existem notas de corte definidas. Os 
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resultados obtidos no presente estudo foram comparados com amostras 

clínicas e não clínicas avaliadas de outros estudos, além da comparação das 

pontuações obtidas nos grupos que compõem a amostra (Diemen et al., 

2007). 

 

4.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A separação dos adolescentes nos três grupos foi feita de acordo com 

a pontuação no QUESI e os seus pontos de corte (Bernstein et al. 1998, 

2003). Como esses pontos de corte estão definidos apenas para as 

subescalas, foram somados os extremos de cada subescala (abuso físico, 

emocional e sexual e negligência física e emocional) para obter a 

classificação final: até 36 pontos, definiu-se o grupo sem maus tratos / grupo 

de comparação (GC); de 37 a 51, grupo de maus tratos leves (GMT1); e 52 

ou mais, grupo de maus tratos moderados a severos (GMT2). A verificação 

da concordância entre essa divisão e a origem do paciente (CCA ou PE) foi 

feita com o coeficiente kappa de Cohen. 

 A comparação das variáveis sociodemográficas e dos aspectos 

psiquiátricos entre os três grupos foi feita com o teste t para variáveis 

contínuas; e o teste qui-quadrado, para variáveis categóricas. A comparação 

das variáveis neuropsicológicas contínuas entre os três grupos foi feita com 

um modelo de ANCOVA (para variáveis categóricas) e Regressão Logística 

(para variáveis binomiais) controlando QI, escolaridade, uso de medicação 
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psiquiátrica, transtornos internalizantes e externalizantes e problemas 

relacionados com a habitação e com as condições econômicas (Z59). Para 

as variáveis categóricas, foi utilizado um modelo de regressão logística 

controlado pelas mesmas variáveis. Comparações dos grupos dois a dois 

post hoc foi feita utilizando o método de Bonferroni.  

A correlação entre as variáveis foi feita pela regressão linear simples. 

Primeiramente, foi realizada a correlação entre a pontuação total no QUESI 

e as variáveis, tanto neuropsicológicas quanto psiquiátricas, obtidas nas 

escalas BIS-11 e SNAP-IV. 

• 0.70 a 1,00: correlação forte; 

• 0.30 a 0.7: correlação moderada; 

• 0 a 0.30: correlação fraca. 

 As suposições de normalidade necessárias foram verificadas com o 

teste de Anderson-Darling e gráficos QQ. Todos os testes foram bicaudais e 

o erro tipo I foi fixado em 5%. Todas as análises foram feitas no pacote 

SPSS 14, exceto os testes de normalidade e coeficiente kappa feitos no 

pacote R 2.15. 

Em relação ao controle estatístico, a população vítima de maus tratos 

apresenta algumas características peculiares , como dificuldades intelectuais 

e maior chance de desenvolvimento de transtornos mentais (Oliveira et al., 

2010). Além disso, a literatura mostra que condições ambientais podem 

influenciar no surgimento de dificuldades comportamentais relacionadas à 

ocorrência de maus tratos, como por exemplo, as condições 
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socioeconômicas e escolares (Zielinski e Bradshaw, 2006). O controle 

estatístico foi adotado para analisar a influência dessas e outras variáveis 

descritas na literatura, conforme detalhado abaixo: 

 

- Variáveis Sociais 

-  Problemas relacionados com a habitação e com as condições 

econômicas (Z59): essa variável foi controlada devido ao poder de 

influência na qualidade do ambiente físico e psicossocial, que tem 

impacto no desenvolvimento de determinados sistemas neurais e 

funções cognitivas (Noble et al., 2007; Hackman et al., 2010, Fernald 

et al., 2012). Apesar de os pacientes do PE certamente apresentarem 

dificuldades socioeconômicas (critério de inclusão no Programa), no 

CCA o perfil socioeconômico poderia variar; 

-  Abrigamento: alguns estudos revelam mudanças no funcionamento 

cognitivo de crianças institucionalizadas após adoção, o que indica a 

importância do ambiente e da estimulação familiar. Já que a maioria 

dos adolescentes do PE vive em abrigos (Scivoletto et al., 2010) e os 

adolescentes do CCA moram com as suas famílias, o local de moradia 

(no momento da avaliação) também foi controlado; 

-  Escolaridade: a evasão escolar é comum em crianças e adolescentes 

submetidos a maus tratos (Faleiros et al., 2009). Os anos de 

escolaridade foram controlados na análise, pois baixa escolaridade 

indica menor estímulo para o processo de aprendizagem formal, o que 
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pode interferir no desempenho cognitivo (Burger, 2010; Welsh et al., 

2010). 

 

- Variáveis Clínicas 

-  Transtornos Psiquiátricos: como é comum o surgimento de transtornos 

psiquiátricos em vítimas de maus tratos (Bruskas, 2008; Scivoletto et 

al., 2011) e cada transtorno pode influenciar de maneira peculiar o 

funcionamento cognitivo (McClintock et al., 2010; Hughes e Ensor, 

2011), optou-se por controlar as variáveis relacionadas à presença de 

transtornos internalizantes e externalizantes; 

-  Uso de medicações psiquiátricas: O PE atende adolescentes com 

diagnósticos psiquiátricos diversificados (Scivoletto et al., 2011), ou 

seja, esperou-se encontrar uso de diversas medicações em parte da 

amostra. O uso de medicação psiquiátrica foi controlado 

estatisticamente, pois pode alterar o funcionamento cognitivo. Entre as 

alterações, estão a agitação e a ansiedade que possivelmente 

ocorrem em usuários de inibidores de recaptação de serotonina 

(Moreno et al., 2011), a latência para evocar lembranças, agitação e 

dificuldade de fluência verbal em usuários de antidepressivos 

tricíclicos (Moreno et al., 2011), efeitos de sedação relacionados ao 

uso de estabilizadores de humor (Lafer et al., 2011) e alterações 

motoras com o uso de antipsicóticos (Elkis e Neto, 2011). Além disso, 

o uso de estimulante do sistema nervoso central (Metilfenidato) pode 
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melhorar o desempenho cognitivo (Hellwig-Brida et al., 2011), assim 

como o uso de antipsicóticos de segunda geração tende a melhorar o 

controle da impulsividade (Elkis e Neto, 2011); 

-  Quociente Intelectual: Como o rebaixamento intelectual é esperado na 

população vítima de maus tratos e foi encontrado na população 

atendida pelo PE (Oliveira et al., 2012a), esse aspecto foi controlado. 

O QI é uma medida que engloba tanto habilidades verbais quanto não 

verbais essenciais para a compreensão e desempenho nos testes 

(Costa et al., 2004).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Resultados 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

Dos 220 pacientes que ingressaram no PE entre os anos de 2009 a 

2012, foram selecionados 72 que se enquadravam na faixa etária da 

pesquisa e não apresentavam nenhum critério de exclusão. Entre eles, 13 

pacientes foram excluídos e desligados do protocolo por apresentarem QI 

estimado abaixo da média, 13 se recusaram a participar da avaliação, 

faltaram ou desistiram durante o processo e 3 foram excluídos por negarem 

as situações de maus tratos, resultando em 43 pacientes. No CCA, 2 foram 

excluídos durante o processo de avaliação, pois foram descobertas 

informações compatíveis com critérios de exclusão (abuso de drogas pelos 

adolescentes) e 65 foram selecionados e completaram toda a bateria de 

avaliação. A amostra final foi composta por 108 adolescentes. Como citado 

no capítulo anterior, era esperado que os pacientes do PE compusessem os 

grupos GMT1 e GMT2, ao passo que os adolescentes do CCA 

compusessem o GC e, em alguns casos, o GMT1. Através do coeficiente 

kappa de Cohen, encontrou-se índice de concordância moderado em 

relação à formação desses grupos (0,54), conforme ilustrado na tabela 4. 
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Tabela 4 -  Distribuição dos adolescentes do Programa Equilibrio e Centro 
de Crianças e Adolescentes Lar Sírio nos grupos amostrais 

 
  GC GMT1 + GMT2 N 

Centro de Crianças e Adolescentes  47 18 65 

Programa Equilíbrio 7 36 43 

kappa = 0.54, GC: grupo de comparação, GMT1= maus tratos leves, GMT2: maus tratos 
severos 

 

A tabela 5 indica que os grupos GC, GMT1 e GMT2 não 

apresentaram diferenças significativas em relação à idade, escolaridade, 

gênero, etnia e lateralidade.  

Em relação ao local de moradia no momento da avaliação, a maior 

parte da amostra total morava com as suas famílias (n = 73, 67,6%), ao 

passo que o restante morava em abrigos (n = 35, 32,4%). A tabela 5 mostra 

que quanto maior o nível de maus tratos, menor a proporção de 

adolescentes que morava com as famílias, como era esperado, pois este é 

um dos critérios usados para determinar o afastamento da criança da sua 

família. Uma pequena amostra de adolescentes do CG (n = 6, 11%) morava 

em abrigos, ao passo que nos grupos GMT1 e GMT2 essa proporção foi 

maior (45,7% e 68,4%, respectivamente). Ressalta-se que nenhum dos 

adolescentes do CCA morava em abrigos, pois a seleção de adolescentes 

nessa instituição priorizou casos sem histórico de maus tratos.  

A tabela 5 também aponta maior prevalência de “Problemas 

relacionados com a habitação e com as condições econômicas” (Z59) nos 

grupos de maus tratos, embora esse diagnóstico também esteja presente no 

GC. Na tabela 5 também é apresentada a pontuação total do QUESI nos 
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grupos e as pontuações de subnotificação dos maus tratos, que serão 

utilizadas posteriormente. Notou-se que os grupos apresentaram diferenças 

significativas no item de subnotificação do abuso, ou seja, os grupos de 

comparação e maus tratos leves apresentaram maior tendência à 

subnotificação. 

 

Tabela 5 -  Características sócio-demográficas dos grupos amostrais 
 

 GC (N = 54) GMT1 (N = 35) GMT2 (N = 19) Valor-p
 Média DP Média DP Média DP ANOVA

Idade 13,08 1,31 13,15 1,28 13,37 1,21 0,696 
Escolaridade (em anos) 7,15 1,63 6,48 1,71 6,28 1,78 0,082 
QUESI 30,09 3,54 42,83 3,23 67,53 15,19 - 
QUESI subnotificação 3,04 1,30 2,74 1,09 1,11 1,05 < 0.001 

  N % N % N % 
Teste 
χ² 

Sexo       0,671 
Masculino 29 53,7 17 48,6 8 42,1  
Feminino 25 46,3 18 51,4 11 57,9  

Etnia       0,338 
Branco 29 53,7 12 34,3 9 47,4  
Negro 24 44,4 21 60,0 10 52,6  
Amarelo 1 1,9 2 5,7 0 0,0  

Lateralidade       0,348 
Destro 50 94,3 29 93,5 16 84,2  
Canhoto 3 5,7 2 6,5 3 15,8  

Local de permanência       < 0.001
Casa de família 48 88,9 19 54,3 6 31,6  
Abrigo 6 11,1 16 45,7 13 68,4  

Z59       < 0.001
Sim 20 37,0 31 88,6 18 94,7  
Não 34 63,0 4 11,4 1 5,3   

GC: grupo de comparação, GMT1: maus tratos leves, GMT2: maus tratos severos, QUESI: 
Questionário de Traumas na Infância, Z59: Problemas relacionados com a habitação e com 
as condições econômicas. 
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A tabela 6 indica os tipos de maus tratos presentes em cada grupo, de 

acordo com as notas de corte (Bernstein et al. 1998, 2003). Como é possível 

notar, os grupos de maus tratos apresentaram combinação de diversos tipos 

de maus tratos. O GC também apresentou algumas experiências de maus 

tratos, na maior parte das vezes relacionada à negligência e ao abuso 

emocional. O abuso sexual também foi notificado no GC, em dois casos, 

aspecto que será discutido posteriormente.  

 
Tabela 6 - Histórico de maus tratos dos grupos amostrais obtido pelo QUESI 
 
  GC (N = 54) GMT1 (N = 35) GMT2 (N = 19) 
  N % N % N % 
Negligência emocional       

Ausente a mínimo 46 86,8 11 31,4 2 10,5 
Leve a moderado 7 13,2 19 54,3 5 26,3 
Moderado a severo 0 0,0 3 8,6 2 10,5 
Severo a extremo 0 0,0 2 5,7 10 52,6 

Negligência física       
Ausente a mínimo 52 98,1 16 45,7 1 5,3 
Leve a moderado 1 1,9 11 31,4 3 15,8 
Moderado a severo 0 0,0 8 22,9 6 31,6 
Severo a extremo 0 0,0 0 0,0 9 47,4 

Abuso emocional       
Ausente a mínimo 48 88,9 13 37,1 3 15,8 
Leve a moderado 6 11,1 13 37,1 6 31,6 
Moderado a severo 0 0,0 6 17,1 1 5,3 
Severo a extremo 0 0,0 3 8,6 9 47,4 

Abuso físico       
Ausente a mínimo 50 92,6 20 57,1 3 15,8 
Leve a moderado 3 5,6 9 25,7 2 10,5 
Moderado a severo 1 1,9 3 8,6 4 21,1 
Severo a extremo 0 0,0 3 8,6 10 52,6 

Abuso sexual       
Ausente a mínimo 51 96,2 29 82,9 9 47,4 
Leve a moderado 1 1,9 2 5,7 2 10,5 
Moderado a severo 1 1,9 2 5,7 5 26,3 
Severo a extremo 0 0,0 2 5,7 3 15,8 

GC: grupo de comparação, GMT1: maus tratos leves, GMT2: maus tratos severos, QUESI: 
Questionário de Traumas na Infância  



 Resultados 77 
 

A tabela 7 apresenta dados referentes à presença de transtornos 

psiquiátricos e ao uso de medicações psiquiátricas no momento da 

avaliação. Como esperado, houve maior incidência de transtornos mentais 

nos GMTs, e essa diferença foi significante para transtornos psiquiátricos no 

geral e transtornos internalizantes e externalizantes. Se por um lado 20,4% 

dos pacientes do GC apresentaram diagnósticos, de outro, no GMT1 e 

GMT2 a proporção foi de 62,9% e 68,4%, respectivamente.  

De maneira geral, a prevalência de transtorno psiquiátrico nos grupos 

de maus tratos foi de 64,8%, ao passo que no grupo de comparação foi de 

20,4%. Os diagnósticos mais prevalentes foram Episódios Depressivos (GC 

= 6, 0,1%; GMT1 = 7, 0,2% e GMT2 = 4, 0,2%; p = 0,438) e Transtornos 

Hipercinéticos (GC = 4, 7,4%; GMT1 = 4, 11,4% e GMT2 = 2, 10,5%; p = 

0,813). Somente 1 adolescente do GMT2 (5,3%) apresentou diagnóstico de 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático.  

O uso de medicações psiquiátricas também aumentou conforme a 

gravidade de maus tratos e maior prevalência de transtornos psiquiátricos. 

Os grupos apresentaram diferenças significantes no número de medicações 

psiquiátricas utilizadas, ou seja, os grupos de maus tratos apresentaram 

maior uso de medicações, sendo que o maior número foi encontrado no 

GMT2, no qual a prevalência de transtornos psiquiátricos também foi maior. 
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Tabela 7 -  Transtornos Psiquiátricos, segundo avaliação pelo K-SADS-PL, 
e uso de medicações nos grupos amostrais 

 

 
GC 

(N = 54) 
GMT1 

(N = 35) 
GMT2 

(N = 19) Valor-p 

  N % N % N % Teste χ² 

Transtornos psiquiátricos 11 20,4 22 62,9 13 68,4 < 0,001 

Transtornos internalizantes 6 11,1 9 25,7 9 47,4 0,004 

Transtornos Bipolares 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,354 

Transtornos Depressivos 6 0,1 7 0,2 4 0,2 0,438 

Distimia 0 0,0 1 0,0 1 0,1 0,303 

Transtornos fóbico-ansiosos 1 0,0 0 0,0 1 0,1 0,395 

Transtorno obsessivo compulsivo 0 0,0 0 0,0 2 10,5 0,009 

Reações ao estresse grave /  
transtornos de adaptação 0 0,0 0 0,0 1 5,3 

0,097 

Transtornos do funcionamento social  0 0,0 0 0,0 2 10,5 0,009 

Outros transtornos comportamentais  
e emocionais * 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

Transtornos emocionais * 1 0,0 3 0,1 1 0,1 0,344 

Transtornos do funcionamento social * 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

Transtornos externalizantes 5 9,3 12 34,3 5 26,3 0,013 

Transtornos dos hábitos e dos impulsos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

Transtornos hipercinéticos 4 7,4 4 11,4 2 10,5 0,813 

Distúrbios de Conduta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,000 

Uso de medicação psiquiátrica 4 7,4 11 31,4 8 42,1 0,001 

Antiepiléptico 0 0,0 1 2,9 0 0,0 0,349 

Antidepressivo 4 7,4 8 22,9 7 36,8 0,009 

Antipsicótico 2 3,7 6 17,1 4 21,1 0,045 

Estabilizador de humor 0 0,0 4 11,4 0 0,0 0,013 

Número de Medicações  Média DP Média DP Média DP 
Valor-p 
ANOVA 

 0,15 0,56 0,54 0,85 0,58 0,84 0,015 

GC: grupo de comparação, GMT1: maus tratos leves, GMT2: maus tratos severos; KSADS-
PL: Entrevista semi-estruturada para diagnóstico em psiquiatria da infância * Transtornos 
com início habitualmente durante a infância ou a adolescência 
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A tabela 8 aponta o resultado do QI nos grupos amostrais. Como 

apresentado, obtiveram-se diferenças significantes do QI entre os grupos, 

com menor pontuação no GMT2. Também foi detectado que a presença do 

diagnóstico Z59 prejudicou o funcionamento intelectual (β = -4,105, ρ= -

0,219 p < 0,001). Além disso, salienta-se que houve correlação negativa, 

moderada e significante entre o QI e a pontuação total do QUESI (ρ = -

0,491, p< 0,001), o que enfatiza que quanto maior o histórico de maus tratos 

relatado, menor o QI estimado (β = -0.474). 

 

Tabela 8 -  Medidas de QI estimado nos grupos amostrais 
 
    QI estimado 

GC (N = 54) 
Média 110,07 
DP 12,48 

GMT1 (N = 35) 
Média 96,26 
DP 13,24 

GMT2 (N = 19) 
Média 93,42 
DP 12,33 

Valor-p grupo < 0,001 

GC: grupo de comparação; GMT1: maus tratos leves; GMT2: maus tratos severos, QI: 
quociente intelectual 
 

 

Conforme descrito no capítulo Métodos, no item “análise estatística”, 

foi utilizado controle de algumas variáveis sociais e clínicas que comumente 

são encontradas na população estudada e que poderiam exercer influência 

no desempenho nos testes e escalas. A tabela 9 apresenta dados referentes 

ao impacto dessas variáveis no desempenho nos testes e escalas cujas 

variáveis finais são contínuas. Em todos os testes apresentados, a 

associação entre as variáveis foi moderada (R² entre 0,09 e 0,49). 
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Tabela 9 -  Associação entre variáveis controladas e variáveis neuropsicológicas 
 

 R² Z59 Abrigo Escol. Tr. Int Tr. Ext Med QI 
1ª. Unidade Funcional         

Spam Atencional 
RAVLT 1ª evocação 

0,211      
 

β = 0,031 
p = 0,049 

Rastreamento Visual         

SCWT 1 Tempo 
 

0,280 
    β =5,244 

p = 0,031  
 

SCWT 1 Erros 
 

0,186 
β = 0,499 
p = 0,048 

  β = 0,610 
p = 0,042 

 β = -0,617 
p = 0,041 

 

2ª. Unidade Funcional         
Funções Visoconstrutivas 
FCR cópia 

0,434      
 

β = 0,147  
p < 0,001 

Memória Visual 
FCR evocação 

0,320      
 

β = 0,189  
p = 0,004 

Aprendizagem Verbal 
RAVLT: total etapa A 

0,392       β = 0,291 
p < 0,001 

Memória Verbal imediata 
RAVLT: pós interferência 

0,348      β= -1,835; p 
= 0,027 

β = 0,063 
p = 0,007 

Memória Verbal tardia 
RAVLT: evocação tardia 

0,408     β= -2,599 
p = 0,003  β = 0,059  

p = 0,005 

continua 
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Tabela 9 -  Associação entre variáveis controladas e variáveis neuropsicológicas (conclusão) 
  

 R² Z59 Abrigo Escol. Tr. Int Tr. Ext Med QI 
3ª. Unidade Funcional         

Capacidade de Abstração / 
Categorização 

        

FAB semelhanças 
0,210  β = -0,52 

p = 0,037 
    β = 0,015 

p = 0,032 

WCST categorias 
0,358 β = -1,14; 

p < 0,001 
 β = 0,22 

p = 0,001 
    

Atenção Seletiva/ Controle 
Inibitório 

        

SCWT 3 tempo 0,275     β = 9,87 
p = 0,035   

FAB go- no no 
0,249    β = 0,44 

p = 0,026 
 

 
 

Memória Operacional         
Aritmética 0,458     β = -2,41 

p = 0,005  β = 0,083 
p < 0,001 

WCST perda setting 0,198 β = 0,50 
p = 0,015 

β = 0,71 
p = 0,010 

     

Flexibilidade Mental         
WCST erros perseverativos 0,247  β = -2,71 

p = 0,035 
    β = -0,091 

p = 0,038 

Z59: Problemas relacionados com a habitação e com as condições econômicas. Escol: anos de escolaridade, QI: Quociente Intelectual, Tr. Int: 
Transtornos Internalizantes, Tr. Ext: Transtornos Externalizantes,Med: uso de medicação psiquiátrica, RAVLT: Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal 
de Rey; SCWT1: Teste Stroop de palavras e cores etapa 1, FCR: Figura Complexa de Rey, FAB: Bateria de avaliação frontal, WCST: Teste Wisconsin 
de Classificação de Cartas, SCWT3: Teste Stroop de palavras e cores etapa 3. 
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A presença do diagnóstico Z59 esteve associada ao pior desempenho 

em teste de percepção visual, capacidade de abstração / categorização e 

memória operacional. O fato de morar em abrigo esteve associado ao pior 

desempenho em capacidade de abstração / categorização e memória 

operacional. Porém, morar em abrigo esteve associado a melhor 

desempenho em flexibilidade mental. Por fim, a tabela 9 aponta que mais 

anos de escolaridade esteve associado a melhor desempenho na 

capacidade de abstração / categorização.  

A presença de transtornos internalizantes prejudicou o desempenho 

nos testes que avaliaram percepção visual (tabela 9). Por outro lado, 

indivíduos com transtornos internalizantes tiveram melhor desempenho em 

controle inibitório em comparação com os que não tem esses transtornos. A 

presença de transtornos externalizantes prejudicou o desempenho nos 

testes de percepção visual, memória verbal e medidas de funcionamento 

executivo relacionadas a controle inibitório e memória operacional. A tabela 

9 também aponta que indivíduos em uso de medicação psiquiátrica tiveram 

menos erros no teste em percepção visual, porém, apresentaram pior 

desempenho no teste de memória verbal.  

Conforme apresentado, o QI apresentou associação a medidas 

referentes a todas as unidades funcionais. Ou seja, os níveis mais baixos de 

QI estiveram associados a pior desempenho nas funções relacionadas a 

percepção visual, processamento e armazenamento de informações visuais 

e verbais e funcionamento executivo. Em relação ao funcionamento 

executivo, os níveis mais baixos de QI prejudicaram todas as funções 
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avaliadas na pesquisa, exceto a atenção seletiva / controle inibitório e a 

tomada de decisões. 

A tabela 10 indica que a presença de transtornos externalizantes 

esteve associada à maiores pontuações em impulsividade. Além disso, a 

presença de transtornos tanto internalizantes quanto externalizantes esteve 

associada à maiores pontuações em impulsividade motora. 

 
Tabela 10 - Associação entre variáveis controladas e pontuações na BIS-11 
 
 R² Tr. Int Tr. Ext 

Impulsividade    

BIS - 11 total 
0,237  β = 6,59;  

p = 0,029 

BIS - 11 motor 
0,274 β = 4,63;  

p = 0,007 
β = 4,01; 
 p = 0,001 

BIS-11: Escala de Impulsividade de Barrat, Tr. Int: Transtornos Internalizantes, Tr. Ext: 
Transtornos Externalizantes. 
 

As pontuações referentes à subescala de hiperatividade da SNAP-IV 

foram influenciadas pela escolaridade (OR = 0,69; p = 0,035) e local de 

permanência (OR = 4,23; p = 0,045). De maneira mais específica, os dados 

apontam que para cada ano frequentando a escola, diminuiu em 31% a 

chance de presença de sintomas de hiperatividade, além do fato de que 

morar em abrigos aumenta em quatro vezes a probabilidade de ocorrência 

desses mesmos sintomas. 

O QI estimado influenciou as pontuações de desatenção (OR = 0.912, 

p = 0.008) e tipo combinado (OR = 0.864, p = 0.006). Ou seja, cada ponto de 

QI adquirido representa 8,8% de chances a menos de o indivíduo apresentar 
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sintomas de desatenção. Além disso, cada ponto de QI adquirido representa 

13,4% de chances a menos de o indivíduo apresentar sintomas combinados 

de desatenção e hiperatividade. 

 

5.2 MAUS TRATOS E DESEMPENHO NEUROPSICOLÓGICO: 

UNIDADES FUNCIONAIS 

 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às unidades 

funcionais investigadas na pesquisa. São apresentados os dados de 

comparação entre os grupos após o controle estatístico das variáveis sociais 

e clínicas. 

A tabela 11 indica os resultados dos testes que avaliam a primeira 

unidade funcional. Não foram encontradas diferenças significantes entre os 

grupos nas medidas de spam atencional e rastreamento visual.  

 

Tabela 11 -  Desempenho dos grupos amostrais nos testes que avaliam a 
primeira unidade funcional 

 
  GC (N = 54) GMT1 (N = 35) GMT2 (N = 19) Valor p 

  Média DP Média DP Média DP Todos GC x 
GMT1 

GC x 
GMT2 

GMT1 
x 2 

Spam Atencional   
RAVLT 
1ª evoc 6,07 1,75 5,94 1,92 4,84 1,95 0,189 0,780 1,000 0,261 

Percepção Visual         
SCWT 1           

Tempo 20,38 1,17 18,69 1,35 20,72 1,89 0,537 1,000 1,000 1,000 
Erros 0,39 0,71 0,60 1,03 0,89 0,99 0,579 0,996 1,000 1,000 

GC: grupo de comparação; GMT1: maus tratos leves; GMT2: maus tratos severos; RAVLT: 
Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey; SCWT1: Teste Stroop de palavras e cores 
etapa 1 
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A tabela 12 indica que houve correlação negativa, leve e significante, 

entre a pontuação no QUESI e número de palavras da primeira evocação do 

teste RAVLT. Além disso, houve correlação positiva, moderada e 

significante, entre a pontuação no QUESI e o tempo para execução da 

primeira etapa do teste SCWT.  

 
Tabela 12 -  Correlação entre primeira unidade funcional e pontuação no 

QUESI 
 
    QUESI total  
  N = 108 Coef. Regressão 

RAVLT 
1ª evoc 

correlação -0,0249  
Valor-p 0,009 -2,027 

SCWT 1 tempo 
correlação 0,312  
Valor-p 0,001 0,573 

SCWT 1 erros 
correlação 0,172  

Valor-p 0,075 2,636 

QUESI: Questionário de Traumas na Infância; RAVLT: Teste de Aprendizagem Auditivo 
Verbal de Rey; SCWT1: Teste Stroop de palavras e cores etapa 1 
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A tabela 13 apresenta os resultados dos testes que avaliam a 

segunda unidade funcional de Luria - o processamento e armazenamento de 

informações. Em relação às funções visoconstrutivas (cópia da Figura de 

Rey) e memória visual (evocação da figura), houve diferença significante do 

GMT2 e dos demais grupos. Nas duas fases do teste, o GMT2 apresentou 

pior desempenho.  

Em relação à aprendizagem verbal (RAVLT), houve diferença 

significante entre o desempenho do GMT1 e GMT2 em todas as etapas do 

teste, mas não houve diferença em relação ao GC. Esse resultado pode ser 

atribuído à maior influência de outras variáveis nesse teste, conforme já 

exposto na tabela 9. Em todas as fases do RAVLT, o GMT2 apresentou pior 

desempenho. 

 

Tabela 13 -  Desempenho dos grupos amostrais nos testes que avaliam a 
segunda unidade funcional 

  
GC  

(N = 54) 
GMT1  

(N = 35) 
GMT2  

(N = 19) Valor-p 

  Média DP Média DP Média DP Todos GC x 
GMT1 

GC x 
GMT2 

GMT1 x 
2 

F. Visoconstr. / Mem visual     
FCR           

Cópia 34,35 2,37 32,44 4,52 27,33 8,26 < 0,001 1,000 0,004 < 0,001 
Evocação 22,29 7,64 19,52 7,87 12,31 7,68 < 0,001 1,000 0,002 0,004 

Aprendizagem / Mem. Verbal        
RAVLT           

T.etapa A 50,91 7,85 48,84 10,74 39,67 13,41 0,003 0,337 0,229 0,002 
Pós int. 11,21 2,59 10,68 3,04 8,39 3,74 0,016 0,207 1,000 0,021 
Evoc.Tardia 11,45 2,78 10,61 3,27 7,59 3,87 0,005 0,621 0,149 0,003 

GC: grupo de comparação; GMT1: maus tratos leves; GMT2: maus tratos severos; FCR: 
Figura Complexa de Rey; RAVLT: Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey; T etapa 
A: total de palavras evocadas na etapa A do teste; Pós int: total de palavras evocadas após 
apresentação da lista de interferência; Evoc tardia: total de palavras evocadas após 20 
minutos. 
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Conforme apresentado na tabela 14, houve correlação negativa e 

significante entre o desempenho dos testes do processamento e 

armazenamento de informações e pontuação no QUESI na amostra total. No 

teste que avaliava funções visoconstrutivas e memória visual, as correlações 

foram moderadas, ao passo que nos testes de aprendizagem verbal houve 

correlação leve. Isso indica que quanto maior a exposição a maus tratos, 

pior o desempenho nessas funções.  

 

Tabela 14 -  Correlação entre segunda unidade funcional e pontuação no 
QUESI 

 

  
QUESI total  

N = 108 
Coef. 

Regressão 

FCR Cópia  
Correlação - 0,402  
Valor-p <0,001 - 1,630 

FCR Evocação 
Correlação - 0,599  
Valor-p <0,001 - 0,805 

RAVLT: total etapa A  
Correlação - 0,293  
Valor-p 0,002 - 0,570 

RAVLT: pós interferência  
Correlação - 0,275  
Valor-p 0,004 - 1,698 

RAVLT: evocação tardia 
Correlação - 0,268  
Valor-p < 0,001 - 1,812 

QUESI: Questionário de Traumas na Infância; FCR: Figura Complexa de Rey; RAVLT: 
Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey 
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A tabela 15 apresenta os resultados dos testes que avaliam a terceira 

unidade funcional de Luria - o funcionamento executivo. De acordo com os 

dados apresentados, não houve diferença entre os grupos.  

Tabela 15 -  Desempenho dos grupos amostrais nos testes que avaliam a 
terceira unidade funcional (funcionamento executivo) 

 
  GC (N = 54) GMT1 (N = 35) GMT2 (N = 19) Valor-p 

  Média DP Média DP Média DP Todos GC x 
GMT1

GC x  
GMT2 

GMT1 x  
2 

Abstração / Categorização 
FAB: Semelhanças 1,81 0,86 1,45 0,85 1,56 0,86 0,179 1,000 0,238 0,338 
WCST: Categorias 3,19 1,09 2,74 1,03 2,61 0,70 0,772 1,000 1,000 1,000 
Atenção Sel / Contr. Inib. 
SCWT 3:Tempo 32,42 11,93 43,81 19,57 44,28 16,81 0,806 1,000 1,000 1,000 
SCWT 3: Erros 1,48 1,58 2,03 1,74 1,89 2,14 0,334 1,000 0,575 0,512 
FA:B Go–No Go 2,83 0,38 2,48 0,89 2,22 0,88 0,089 0,692 0,085 0,484 
Memória Operacional 
WCST: Perda de sett.  0,57 0,82 0,42 0,62 0,72 0,96 0,262 0,314 0,946 1,000 
Aritmética 10,68 3,30 8,67 3,20 7,39 2,55 0,560 1,000 1,000 0,854 
Flexibilidade Mental 
WCST: Erros persev. 9,11 4,13 11,97 6,00 11,28 5,71 0,593 1,000 1,000 0,949 
Tomada de Decisões 
IGT - tend geral 4,26 18,05 -4,26 16,32 4,22 13,07 0,192 0,538 1,000 0,344 

GC: grupo de comparação; GMT1: maus tratos leves; GMT2: maus tratos severos; SCWT3: 
Teste Stroop de palavras e cores etapa 3; FAB: Bateria de Avaliação Frontal; WSCT: Teste 
Wisconsin de classificação de cartas; IGT- tend geral: valor da tendência geral no Iowa 
Gambling Task 
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Apesar disso, a tabela 16 mostra que houve correlação significante 

entre pontuação do QUESI e desempenho em pelo menos um dos testes 

que avalia cada função executiva na amostra total, exceto tomada de 

decisões. Essa correlação foi fraca para capacidade de abstração, atenção 

seletiva / controle inibitório, flexibilidade mental; e foi moderada para 

memória operacional. Esses resultados indicam que quanto maior a 

exposição aos maus tratos, pior o desempenho nas funções executivas 

citadas acima.  

Tabela 16 -  Correlação entre terceira unidade funcional (funcionamento 
executivo) e pontuação no QUESI 

 

    
QUESI total 

N = 108 
Coef. 

Regressão 

Abstração / 
categorização 

FAB: Semelhanças 
correlação - 0,169  
Valor-p 0,080 - 1,257 

WCST número de 
categorias 
completadas 

correlação - 0,210  

Valor-p 0,029 - 2,120 

Atenção seletiva / 
Controle Inibitório 

SCWT 3 tempo 
correlação 0,298  
Valor-p 0,002 0,201 

SCWT 3 erros 
correlação 0,103  
Valor-p 0,292 0,641 

FAB: Go–No Go 
correlação - 0,261  
Valor-p 0,006 - 5,171 

Memória Operacional 

WCST número de 
perda de setting 

correlação - 0,032  
Valor-p 0,742 - 0,190 

Aritmética 
correlação - 0,359  
Valor-p <0,001 - 1,778 

Flexibilidade Mental 
WCST número de 
erros 
perseverativos 

correlação 0,193  

Valor-p 0,046 0,400 

Tomada de Decisões IGT Tendência 
Geral 

correlação - 0,153  

Valor-p 0,114 -0,010 

QUESI: Questionário de Traumas na Infância; FAB: bateria de avaliação frontal; WCST: 
Teste Wisconsin de Classificação de Cartas; SCWT: Teste Stroop de Cores e Palavras; 
IGT: Iowa Gambilng Task 
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5.3 MAUS TRATOS E SINTOMAS DE IMPULSIVIDADE, OPOSIÇÃO, 

HIPERATIVIDADE E DESATENÇÃO 

 

A seguir são apresentados os resultados referentes aos sintomas 

psiquiátricos investigados na pesquisa. São apresentados os dados de 

comparação entre os grupos após o controle estatístico das variáveis sociais 

e clínicas apresentadas anteriormente. 

Conforme mostra a tabela 17, houve diferença significante entre o GC 

e GMT2 na impulsividade relacionada à falta de planejamento e na 

pontuação total da BIS-11. Não foram encontradas diferenças significantes 

entre os grupos na escala SNAP-IV. Porém, foram encontradas diferenças 

significantes na proporção de indivíduos com TOD entre o GC e GMT2. 

Tabela 17 -  Desempenho dos grupos amostrais nas escalas para avaliação 
psiquiátrica 

 
  GC (N = 54) GMT1 (N = 35) GMT2 (N = 19) Valor-p 

  Média DP Média DP Média DP Todos GC x 
GMT1 

GC x 
GMT2 

GMT1 
x 2 

BIS-11           
Atenção 19,30 3,26 20,13 3,39 21,44 3,18 0,137 1,000 0,201 0,224 
Motor 20,81 3,94 23,16 5,17 24,72 4,01 0,374 1,000 0,485 1,000 
Planejamento 23,02 4,61 25,48 5,08 28,22 4,08 0,003 0,307 0,002 0,046 
Total 63,32 8,81 68,77 10,34 74,39 8,45 0,008 0,558 0,006 0,063 

 N % N % N %     
SNAP-IV           

TOD 2 3,7 8 22,9 8 42,1 0,103 0,177 0,037 - 
Hiperatividade 4 7,4 11 31,4 8 42,1 0,611 0,387 0,343 - 
Desatenção 4 7,4 6 17,1 5 26,3 0,918 0,681 0,817 - 
Combinado 2 3,7 8 22,9 5 26,3 0,784 0,619 0,981 - 

GC: grupo de comparação,;GMT1: maus tratos leves; GMT2: maus tratos severos; BIS-11: 
Escala de impulsividade de Barrat; SNAP-IV: escala de Swanson, Nolan e Pelham; TOD: 
Transtorno Opositivo-Desafiador 
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Conforme mostra a tabela 18, houve correlação positiva, moderada e 

significante entre a pontuação do QUESI e a pontuação total da escala BIS-

11, assim como pontuação nas escalas referente à impulsividade motora e à 

falta de planejamento. Também houve correlação significante entre a escala 

referente a aspectos atencionais, porém, em grau leve.  

Com relação à pontuação total obtida na SNAP-IV e as pontuações 

referentes a TOD, as correlações com a pontuação no QUESI foram 

positivas e significantes, em grau moderado. As correlações referentes à 

desatenção e tipo combinado foram positivas e significantes em grau leve. 

Não houve correlação entre QUESI e pontuações de hiperatividade. Esses 

resultados indicam que quanto maior a exposição a maus tratos, maior a 

intensidade dos sintomas psiquiátricos avaliados, referentes a impulsividade, 

comportamentos desafiadores e de oposição, desatenção e sintomas 

combinados de desatenção e hiperatividade. 
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Tabela 18 -  Correlação entre sintomas psiquiátricos e pontuação no QUESI 
 
   Total QUESI  Coef. 

Regressão   N = 108 

BIS-11 total 
Correlação 0,421  
Valor-p < 0.001 0,691 

BIS-11 atenção 
Correlação 0,254  
Valor-p 0,001 1,417 

BIS-11 motor 
Correlação 0,385  
Valor-p < 0.001 1,288 

BIS-11 planejamento 
Correlação 0,310  
Valor-p 0,001 1,045 

SNAP-IV total 
Correlação 0,339  
Valor-p < 0.001 0,365 

SNAP-IV TOD  
Correlação 0,426  

Valor-p < 0.001 0,856 

SNAP-IV desatenção 
Correlação 0,271  
Valor-p 0,005 0,799 

SNAP-IV hiperatividade  
Correlação 0,165  

Valor-p 0,092 0,666 

SNAP-IV combinado  
Correlação 0,263  
Valor-p 0,006 0,457 

BIS-11: Escala de impulsividade de Barrat; SNAP-IV: escala de Swanson, Nolan e Pelham; 
QUESI: Questionário de Traumas na Infância; TOD: Transtorno Opositivo-Desafiador 
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5.4 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

5.4.1  Caracterização da Amostra 

 

Os GMTs apresentaram notificação de diversas formas de maus 

tratos combinadas. Apresentaram maior prevalência de transtornos mentais, 

maior uso de medicação psiquiátrica, piores medidas de QI estimado, mais 

problemas relacionados com a habitação e com as condições econômicas 

(Z59) e maior número de adolescentes em abrigos.  

Com relação às variáveis sociais e clínicas, os principais resultados 

encontrados foram: 

Diagnóstico Z59: associado a pior desempenho em teste de percepção 

visual, memória operacional e capacidade de abstração / categorização;  

Abrigamento: associado a pior desempenho em capacidade de abstração / 

categorização e memória operacional; a melhor desempenho em 

flexibilidade mental e associado a mais sintomas de hiperatividade; 

Maior escolaridade (em anos): associada a melhor desempenho na 

capacidade de abstração / categorização e menos sintomas de 

hiperatividade; 

Transtornos internalizantes: associado a pior desempenho em percepção 

visual; melhor desempenho em controle inibitório e maiores pontuações de 

impulsividade motora; 
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Transtornos externalizantes: associado a pior desempenho nos testes de 

percepção visual, memória verbal, controle inibitório, memória operacional e 

maiores pontuações referentes à impulsividade (geral e motora); 

Medicação psiquiátrica: associadas a melhor desempenho em percepção 

visual e pior desempenho em memória verbal;  

Menores pontuações no QI: associadas a pior desempenho em medidas das 

três unidades funcionais; a mais sintomas combinados de hiperatividade e 

desatenção e sintomas isolados de desatenção. 

 

5.4.2  Maus tratos e desempenho neuropsicológico: unidades 

funcionais 

 

Mesmo com o impacto das variáveis controladas, os grupos de maus 

tratos apresentaram pior desempenho nas medidas da segunda unidade 

funcional (funções visoconstrutivas, memória visual, memória e 

aprendizagem verbal), porém, não foram encontradas diferenças 

significantes entre os grupos na avaliação da primeira (Rastreamento Visual 

e Spam Atencional) e da terceira unidades funcionais (controle inibitório, 

memória operacional, flexibilidade mental, capacidade de abstração / 

categorização, tomada de decisões). Apesar disso, foram encontradas 

correlações significantes que indicaram que quanto maior o relato de maus 

tratos, pior o desempenho em todas as unidades funcionais, em grau que 

variou entre leve e moderado. A correlação somente não foi encontrada para 

tomada de decisões. 
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5.4.3  Maus Tratos e Sintomas psiquiátricos de impulsividade, 

oposição, hiperatividade e desatenção 

 

Os grupos de maus tratos apresentaram mais sintomas de 

impulsividade e maior proporção de indivíduos que preenchiam critérios para 

o TOD, mesmo após o controle estatístico. Foram encontradas correlações 

significantes que indicaram que quanto maior o relato de maus tratos, pior os 

sintomas de impulsividade (geral, motora, de planejamento e atenção) e 

maiores as pontuações referentes a desatenção, sintomas combinados de 

desatenção e hiperatividade e comportamentos opositivos desafiadores. 
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O presente estudo teve por objetivo principal comparar o desempenho 

neuropsicológico e a presença de sintomas psiquiátricos em adolescentes 

sem vivência de maus tratos e em adolescentes com essa vivência. 

Também se procurou investigar possíveis correlações entre déficits 

cognitivos, sintomas psiquiátricos e intensidade das vivências de maus 

tratos.  

Através da análise realizada, foram obtidos dados relevantes sobre a 

associação entre maus tratos, funcionamento neuropsicológico e transtornos 

psiquiátricos. Primeiramente, será discutida a caracterização da amostra e, 

em seguida, serão discutidos os dados sobre o desempenho dos grupos 

amostrais nos testes e escalas aplicados e as correlações encontradas. 

 

6.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

6.1.1  Histórico de maus tratos 

 

A divisão da amostra em grupos foi um desafio metodológico 

encontrado nos estágios iniciais da pesquisa. A definição de maus tratos é 

variável no âmbito nacional e internacional (Abranches e Assis, 2011; 

Lampe, 2002), o que dificultou a escolha de um referencial teórico, seleção 

dos pacientes e a divisão dos grupos. Diversas situações de vitimização 

podem se configurar como maus tratos (OMS, 2006), e o próprio QUESI não 
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fornece uma nota de corte única, mas detecta a ocorrência dos subtipos dos 

maus tratos também definidos pela OMS (Bernstein e Fink, 1998; Bernstein 

et al., 2003). Apesar dessas dificuldades, as estratégias utilizadas no 

presente estudo (revisão dos prontuários, utilização de instrumento para 

quantificar exposição a estressores, por exemplo) possibilitaram a análise de 

uma população exposta a diversas formas de vitimização. Da mesma forma 

ao verificado em amostras de outros países, as situações de maus tratos da 

presente amostra não ocorreram de maneira isolada (Finkelhor et al., 2010), 

mas de forma combinada e em diversas intensidades.  

A divisão em 3 grupos amostrais por níveis de intensidade de maus 

tratos foi adotada pela dificuldade de seleção de sujeitos que não tenham 

passado por nenhuma experiência de negligência ou abuso na infância. Ou 

seja, em menor ou maior grau, todos os adolescentes tiveram experiências 

que consideravam abusivas ou negligentes. Além disso, caso fosse prevista 

a seleção de adolescentes em instituições de atendimento a população sem 

perfil de vulnerabilidade e risco social, o perfil socioeconomico e educacional 

seria demansiadamente diferenciado. Ou seja, variáveis socio-demográficas 

(estimulação através de escola e atividades extracurriculares, renda, entre 

outros) poderiam interferir nos resultados, dificultando a análise dos maus 

tratos em si.  

Apesar de o QUESI ser o intrumento que mais se aproximou da 

concepção de maus tratos da OMS e ser o mais utilizado no âmbito 

acadêmico pela sua confiabilidade, um aspecto discutível sobre sua 

utilização se refere ao item de subnotificação do abuso. Os autores da 
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escala definiram que um ou mais pontos nessa subescala sugere possível 

subnotificação dos maus tratos (falsos negativos) (Bernstein e Fink, 1998). 

Se esse critério for considerado à risca, todos os grupos apresentaram 

falsos negativos e, consequentemente, houve subnotificação de maus tratos 

em toda a amostra. Porém, o GC e GMT1 mostraram maior pontuação 

nesse tipo de resposta, o que pode sugerir maior dificuldade para 

reconhecer situações abusivas, talvez pela ausência de modelos para 

analisar de maneira crítica situações de violência mais sutis em sua 

realidade. Ainda assim, as diferenças encontradas mostram que, apesar de 

eventual subnotificação de eventos adversos em todos os grupos, os maus 

tratos estão associados a prejuízos evidentes no funcionamento 

neuropsicológico e mental.  

O menor número de adolescentes no GMT2 é um aspecto a ser 

discutido. Como já mencionado, esse resultado deve estar relacionado à 

dificuldade dos adolescentes avaliados em reconhecer as situações 

ocorridas como realmente abusivas / negligentes, provavelmente por falta de 

modelos saudáveis (Bandura, 1976). Além disso, o PE também atende 

alguns casos com históricos leves de maus tratos, em caráter preventivo 

(Scivoletto et al., 2010), ou seja, o atendimento multidisciplinar é realizado 

para que não haja agravamento dessas ocorrências e, consequentemente, 

maiores complicações no âmbito jurídico e de saúde mental (Scivoletto et, 

al., 2010). O caso dos sete adolescentes do PE que ingressaram no GC se 

enquadram nessa categoria, ou seja, eram casos em que houve tratamento 

preventivo para não ocorrer abrigamento, ou então casos em que o 
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abrigamento ocorreu logo após o início das situações de maus tratos (a 

exposição a estressores familiares foi interrompida precocemente). Também 

é possível que casos do PE expostos a situações mais graves de vitimização 

não tenham participado do estudo por apresentarem outras condições 

psiquiátricas e cognitivas que se enquadravam nos critérios de exclusão, 

como retardo mental, episódios depressivos graves e transtornos 

relacionados a uso de substâncias.  

Outro aspecto passível de discussão que exemplifica como a análise 

subjetiva influencia a execução do QUESI é a ocorrência de abuso sexual no 

GC. Nesses casos específicos eram relatados episódios em que parentes se 

insinuavam para os adolescentes ou até situações ocorridas dentro de meios 

de transporte (Frotteurismo). Essas situações eram analisadas com 

gravidade moderada a grave por adolescentes do CCA, ao passo que, nos 

pacientes do PE, a exposição a situações semelhantes não eram relatadas 

com tal nível de gravidade.  

Apesar das questões relacionadas com a análise subjetiva, a análise 

estatística encontrou um índice de concordância moderado em relação à 

formação dos grupos amostrais. Isso indica a validade da metodologia 

empregada para a divisão dos grupos, apesar das limitações discutidas 

acima.  
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6.1.2 Problemas relacionados com a habitação e com as condições 

econômicas, abrigamento e anos de escolaridade 

 

Outro aspecto esperado com relação à população estudada era a alta 

proporção de adolescentes abrigados nos grupos de maus tratos, assim 

como maiores dificuldades socioeconômicas nesses grupos. Apesar de 

maus tratos ocorrerem em todas as classes sociais3 (Gomes et al., 2002) e 

de o abrigamento ser uma medida protetiva em casos de atitudes 

negligentes e abusivas com relação a crianças e adolescentes, sabe-se que 

é alta a proporção de infantes abrigados por situações socioeconômicas 

precárias, relacionadas a desemprego de figuras cuidadoras e falta de 

moradia adequada (Favero et al., 2008, Oliveira e Milnitsky-Sapiro, 2007). 

Isso explica o fato de 6 adolescentes do GC morarem em abrigos. Além 

desse aspecto, as dificuldades econômicas tendem a gerar quadro de 

estresse em figuras parentais, que culmina em atitudes negligentes em 

relação aos filhos (Oliveira e Milnitsky-Sapiro, 2007).  

O CCA apresentou minoria da amostra (37%) com diagnóstico de Z59 

(pobreza e miséria). Isso indica que apesar de ser um programa designado 

para população em vulnerabilidade social, a renda per capita não é o único 

fator a ser considerado para designar essa condição. A definição pode estar 

relacionada a dificuldades que a família apresenta para realizar as suas 

tarefas básicas de socialização e de amparo aos seus membros, ou seja, 

                                                            
3Apesar de os maus tratos ocorrerem em todas as classes sociais, famílias de classes 
média e alta contam com mecanismos que lhes garantem o sigilo (Gomes et al., 2002). 



Discussão  

 
104

não necessariamente se configura como quadros de extrema pobreza 

(Petrini, 2003). 

Os resultados acerca do impacto negativo do diagnóstico Z59 em 

algumas áreas do funcionamento cognitivo (rastreamento visual, capacidade 

de categorização e memória operacional) corroboram achados prévios sobre 

associações entre pobreza e dificuldades de funcionamento executivo, mais 

especificamente, memória de trabalho e controle cognitivo (Noble et al., 

2005; Noble et al., 2007). Os fatores intrínsecos a essa relação ainda são 

desconhecidos, porém, deve-se levar em consideração que a pobreza está 

relacionada com fatores de impacto negativo no cérebro, como poucos 

cuidados pré-natais, estresse psicológico, dificuldades nutricionais, entre 

outros (Noble et al., 2005; Noble et al., 2007). 

A associação entre institucionalização, maior probabilidade de 

surgimento de sintomas de hiperatividade e pior desempenho em memória 

operacional e capacidade de abstração corrobora dados da literatura que 

descrevem o efeito maléfico de ambientes instáveis e estressantes para a 

piora de tais sintomas (Pires et al., 2012, Linares et al, 2010; Ayaz  et al., 

2012, Lorange et al., 2012). Apesar de o abrigamento ser uma forma de 

proteção diante de situações de violência no ambiente familiar, muitas 

dificuldades de promover um ambiente adequado para o desenvolvimento 

infantil ainda existem nessas intituições, mesmo após as diretrizes 

preconizadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente (Conselho Municipal 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 2000). Nesse sentido, 

muitos abrigos ainda apresentam cunho assistencialista em detrimento do 
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cuidado individualizado, promovem pouca convivência comunitária e 

apresentam grande rotatividade de educadores (Silva e Aquino, 2005; 

Siqueira e Dell'Aglio, 2006; Sequeira, 2009).  

Estudos recentes mostram a importância de suporte social adequado 

e de programas de tratamento individualizados (de acordo com o tipo de 

abuso sofrido e características comportamentais) como fatores importantes 

na promoção de resiliência em crianças e adolescentes vítimas de maus 

tratos (Ungar, 2012). Tendo em vista a realidade dos abrigos e as evidências 

científicas sobre fatores de resiliência na infância, os dados da presente 

pesquisa confirmam o efeito negativo da institucionalização para o quadro de 

hiperatividade e sugerem a necessidade de estudos que abordem se a 

melhoria do ambiente institucional tem efeitos positivos sob o 

comportamento de crianças e adolescentes. 

Por outro lado, é possível que esses adolescentes apresentassem 

mais sintomas de hiperatividade antes do abrigamento, quando estavam 

mais expostos a situações mais graves e frequentes de maus tratos. Como 

este é um estudo transversal, seriam importantes estudos longitudinais que 

comparassem os sintomas de hiperatividade ao longo do tempo. Assim, 

seria possível avaliar quanto o abrigamento de fato pode contribuir para 

diminuição do estresse e promoção de um ambiente menos adverso, o que 

contribuiria para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes.  

O resultado acerca do melhor desempenho em flexibilidade mental 

em adolescentes institucionalizados merece destaque. Um estudo prévio 

também mostra que crianças que passaram por experiências de negligência 
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(sem outras formas de abuso) apresentaram melhor desempenho em 

algumas funções executivas, como planejamento e resolução de problemas 

(Nolin e Ethier, 2007). Os autores desse estudo sugerem que determinadas 

situações de negligência poderiam propiciar o desenvolvimento precoce de 

algumas aptidões e habilidades, pela necessidade de sobrevivência (Nolin e 

Ethier, 2007). Da mesma maneira, é levantada a hipótese de que os 

indivíduos institucionalizados desse estudo tenham sido estimulados 

precocemente com relação à flexibilidade mental, primeiramente para 

sobrevivência ao ambiente adverso que ocasionou o abrigamento e, 

posteriormente, para adaptação à realidade institucional. Futuras pesquisas 

podem estudar essa hipótese com maior detalhamento e metodologia 

adequada.  

Com relação à associação entre menor escolaridade e piora dos 

sintomas de hiperatividade (mesmo considerando a influência leve do QI 

obtida nos testes de correlação) e piora do desempenho na capacidade de 

abstração / categorização, sabe-se que indivíduos que passaram maior 

tempo na escola tiveram maiores chances de serem monitorados, orientados 

e estimulados que indivíduos que passaram maior tempo em ambientes 

disfuncionais, como vítimas de maus tratos (Morrison et al., 2002). Ou seja, 

mesmo com as dificuldades existentes no sistema educacional brasileiro, as 

escolas podem representar ambientes mais seguros e protegidos para as 

crianças que vivem em famílias disfuncionais. 

Ao mesmo tempo, a existência de sintomas de hiperatividade 

aumenta o risco de baixo rendimento escolar (Loe e Feldman, 2007) e de a 
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própria criança ou adolescente se colocar em situações que lhes ocasionem 

maus tratos, devido aos comportamentos não-adaptativos característicos do 

quadro (dificuldade de manter a atenção, impulsividade, entre outros) 

(Prayez et al., 2012). Sendo assim, é possível que os indivíduos que 

apresentem menos sintomas consigam maior sucesso acadêmico e 

apresentem menos episódios de evasão.  

Tendo em vista a importância da estimulação escolar, estudos 

recentes apontam o sucesso de programas educacionais para melhora dos 

sintomas em crianças com o diagnóstico de TDAH (Tamm et al., 2012) e 

melhora do funcionamento executivo (Riggs et al., 2006; Diamond et al., 

2007). Além disso, as escolas tem sido apontadas como importantes 

serviços na promoção de resiliência e também para o desenvolvimento de 

programas de orientação aos pais, possibilitando o desenvolvimento de 

outras estratégias educacionais menos agressivas e, assim, diminuindo a 

ocorrência de maus tratos (Ungar, 2012). 

 

6.1.3  Transtornos psiquiátricos e uso de medicação 

 

A maior prevalência de transtornos psiquiátricos em geral, transtornos 

internalizantes, externalizantes e uso de medicações psiquiátricas nos GMTs 

corroboram dados da literatura, que apontam o impacto de situações de 

maus tratos na saúde mental (Aichhorn et al., 2008; Silva et al., 2010, 

MacMillan et al.,2001).  
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A prevalência de transtornos nos grupos de maus tratos encontradas 

no presente estudo (64,8%) foi alta, quando comparada a outras amostras 

não clínicas internacionais e nacionais (Hackett e Hackett, 1999; Fleitlich e 

Goodman, 2001; Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2004). Em comparação com 

crianças e adolescentes norte–americanos inseridos em programas de 

proteção devido a exposição a maus tratos ou envolvimento com condutas 

ilícitas, a prevalência de transtornos psiquiátricos nos GMTs foi alta (a 

porcentagem varia entre 41,8 a 52,1% nos grupos norte americanos citados) 

(Garland, 2001; Burns et al., 2004). Porém, em comparação com 

adolescentes indianos e austríacos moradores de rua e com histórico de 

maus tratos (prevalência de 70 e 80% respectivamente), a prevalência nos 

GMTs foi menor (Aichhorn et al., 2008; Bhat et al., 2012). Essas variações 

entre os estudos podem ocorrer devido às diferentes metodologias 

empregadas para avaliação dos transtornos mentais, e, além disso, 

pressupõe-se que a vivência de rua também possa estar associada a maior 

impacto negativo no desenvolvimento devido à coexistência de situações de 

desnutrição, abuso de substâncias entre outras condições de estresse não 

esperadas em situações de abrigamento (Parks et al., 2007). 

Comparado com os estudos prévios (Teicher et al., 2004; Porter et al., 

2005), os GMTs apresentaram baixa prevalência de diagnósticos 

relacionados a reações ao estresse grave e transtornos de adaptação. Esse 

achado deve estar relacionado com o fato de o diagnóstico de TEPT infantil 

ser pouco realizado e subestimado por profissionais que atuam diretamente 

com crianças e adolescentes vitimizados (Ziegler et al., 2005). Nesse 
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sentido, um estudo norte-americano detectou que apesar de 68,2% de 

crianças e adolescentes estarem expostos a traumas ao longo da vida (até 

os 16 anos de idade), apenas 0,4% receberam diagnóstico de TEPT, ao 

passo que 2,2% tinham sintomas parciais (Copeland, 2007).  

Um aspecto importante a ser considerado no diagnóstico específico 

do TEPT é o instrumento de avaliação empregado. O presente estudo 

utilizou o instrumento K-SADS-PL para detectar a presença de diagnósticos 

psiquiátricos. Poucos estudos na literatura utilizam escalas padronizadas 

para o diagnóstico de diversos transtornos. Por exemplo, Teicher e 

colaboradores (2004) utilizaram a avaliação clinica e Porter e colaboradores 

(2005) utilizaram escalas para detectar diagnósticos específicos citados 

acima. A diferença na metodologia de avaliação pode ocasionar resultados 

discrepantes do atual estudo em relação a vários outros encontrados na 

literatura. Além disso, na população abrigada, os informantes eram técnicos 

de abrigos (psicólogos e assistentes sociais), que muitas vezes não tinham 

conhecimento de todo o histórico anterior ao abrigamento. Dessa maneira, 

nem sempre estavam aptos para fornecer informações suficientes para o 

estabelecimento de diagnósticos psiquiátricos pregressos. Também por esse 

motivo os diagnósticos pregressos identificados pelo K-SADS PL não foram 

tabulados e utilizados na presente pesquisa. 

Em toda a amostra houve maior frequência de trantornos 

hipercinéticos e depressivos. A prevalência desses transtornos varia 

dependendo da idade contemplada no estudo, instrumento diagnóstico 

utilizado e fonte de informação (Pastura et al., 2005). Porém, de maneira 
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geral, são transtornos que estão entre os mais prevalentes na infância e 

adolescência (Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2002), assim como entre os mais 

prevalentes na população atendida pelo PE (Silva et al., 2010). 

O surgimento de quadros depressivos é esperado em população 

vítima de maus tratos (Teicher et al., 2004; Porter et al., 2005). Esse achado 

é de grande impacto, pois uma recente meta-análise de 16 estudos 

epidemiológicos (23.544 participantes) sugeriu que além de os maus tratos 

na infância estarem associados a um risco elevado de desenvolvimento de 

episódios depressivos recorrentes e persistentes, pacientes deprimidos 

vitimizados se beneficiam menos de tratamento (quando comparados a 

deprimidos não vitimizados) (Nanni, 2011). Ou seja, é necessário o 

desenvolvimento de intervenções efetivas, o mais precocemente possível, 

para essa população específica. 

Ainda em relação aos transtornos mais prevalentes na presente 

amostra, ressalta-se que o surgimento de transtornos hipercinéticos 

corrobora que o estresse provocado pelas situações de abuso e maus tratos 

influenciam no desenvolvimento de dificuldades atencionais pela 

hiperativação da amígdala, que provoca estado de hipervigilância (De Bellis, 

2005; Thompson e Tabone, 2010). Esta alteração deva ser necessária para 

que possam se proteger do ambiente hostil no qual vivem (De Bellis, 2005). 

O melhor desempenho em controle inibitório em indivíduos com 

transtornos internalizantes é um dos achados que requer maior discussão. 

Os episódios depressivos foram os mais prevalentes entre a categoria de 

transtornos internalizantes, e os prejuízos neuropsicológicos mais 
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comumente associados a esse quadro são relacionados à atenção4, 

flexibilidade mental, memória, velocidade de processamento e planejamento 

(Rozenthal et al., 2004; Laks et al., 1999; Porto et al, 2002). Os déficits no 

controle inibitório estão mais frequentemente associados a quadros em que 

há tentativa de suicídio (Koremblum et al, 2007), aspecto que não foi 

estudado com a amostra da pesquisa. O resultado encontrado pode estar 

relacionado à tendência de o indivíduo com transtornos internalizantes a 

permanecer mais voltado aos seus sintomas e apresentar maior apatia e 

anedonia, o que deve acarretar em maior inibição do comportamento em 

geral, refletindo-se em melhor desempenho nos testes que avaliam controle 

inibitório (Scivoletto e Tarelho, 2002). Com base nessa hipótese, são 

necessários estudos mais aprofundados que investiguem a associação entre 

transtornos internalizantes e controle inibitório. 

Em relação à impulsividade motora, é importante lembrar que 

adolescentes são normalmente mais impulsivos, pois as áreas cerebrais 

responsáveis ao controle da impulsividade ainda estão em formação. 

Quando existe algum transtorno psiquiátrico, internalizante ou externalizante, 

menos recursos cognitivos ficam disponíveis para controle dos impulsos, o 

que também explica as alterações psicomotoras verificadas nestes quadros 

(Rohde et al., 2000).  

O resultado acerca da influência de transtornos externalizantes no 

funcionamento cognitivo (rastreamento verbal, aprendizagem verbal, 

                                                            
4 Ressalte-se que na presente pesquisa foi encontrada associação entre transtornos 
internalizantes e mais erros em teste de rastreamento visual, que em alguns construtos 
teóricos é considerado uma medida de atenção (Rozenthal et al., 2004). 
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memória operacional) e em sintomas de impulsividade evidencia uma 

associação já descrita em alguns estudos, tanto com adolescentes com 

sintomas externalizantes (Bogg e Finn, 2010; Pastura et al., 2005) quanto 

com adultos com diversos quadros psicopatológicos externalizantes (Endres 

et al., 2011), Nesse caso, relações de causa e consequência também não 

podem ser estabelecidas, ou seja, não é possível determinar se o transtorno 

impactou essas funções cognitivas ou se o próprio prejuízo cognitivo já faz 

parte da caracterização do transtorno (Krueger, 1999). Além disso, 

problemas de conduta e de aprendizagem podem estar interligados, pois, o 

baixo rendimento escolar e ocupacional acentua a baixa autoestima da 

criança / adolescente e, assim, potencializa comportamentos impulsivos, 

opositivos ou de agitação em diversos contextos sociais (Roeser e Eccles, 

2000).  

Em relação ao uso de medicação psiquiátrica, foi encontrada uma 

associação benéfica para o rastreamento visual, porém, prejudicial na 

memória verbal. Como já citado no item 4.5, são encontradas alterações 

cognitivas associadas à medicação (Hellwig-Brida et al., 2011; Moreno et al., 

2011; Lafer et al., 2011; Elkis e Neto, 2011). Em alguns casos, a medicação 

é utilizada para que o indivíduo possa apresentar melhor desempenho 

cognitivo, como no uso de estimulantes do sistema nervoso central no 

tratamento de desatenção (Hellwig-Brida et al., 2011). Porém, em outros 

casos as alterações cognitivas decorrentes do uso de medicação são 

consideradas efeitos colaterais indesejáveis (Moreno et al., 2011; Lafer et 

al., 2011). São necessários estudos com cada categoria de medicação 
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utilizada para delinear os efeitos no funcionamento cognitivo e na 

sintomatologia psiquiátrica. 

 

6.1.4  Quociente Intelectual estimado 

 

Na presente amostra, os grupos de maus tratos apresentaram pior 

desempenho intelectual, sendo que a pior medida foi encontrada no GMT2. 

Em estudo prévio com a população atendida pelo PE, foi relatado que o QI 

de 150 pacientes atendidos se mostrava rebaixado, quando comparado com 

a distribuição de QI esperada para a população geral brasileira (Oliveira et 

al., 2012a). Porém, no estudo citado, não foi possível detectar a influência 

dos maus tratos para esse rebaixamento, nem quais variáveis psicossociais 

estavam diretamente associadas ao quadro (aspectos perinatais, suporte 

familiar inadequado, questões nutricionais, entre outros) (Oliveira et al., 

2012a).  

Apesar de não contemplar a análise do poder de influência de todas 

as variáveis psicossociais existentes, o presente estudo detectou que 

mesmo com a influência das condições socioeconômicas (Z59), a ocorrência 

de maus tratos está significativamente associada ao pior desempenho 

intelectual. Ou seja, o estresse gerado pelos maus tratos e consequentes 

alterações neuroendócrinas (Van der Kolk, 2003) devem afetar de alguma 

maneira o funcionamento cerebral, prejudicando então o desempenho 

intelectual. Esse dado é importante, pois, em algumas culturas, medidas 

mais altas de QI estão associadas a melhora da auto-estima, devido ao 
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sentimento positivo de autoeficácia (Jurecska et al., 2011). Por outro lado, o 

pior desempenho intelectual está associado à evasão escolar, o que pode 

comprometer o desempenho acadêmico e ocupacional (Tramontina et al., 

2002).  

Além desses fatores, notou-se que o pior desempenho intelectual 

influenciou negativamente o desempenho na maioria dos testes utilizados. O 

menor QI estimado nos grupos de maus tratos pode ter dificultado a 

compreensão e execução dos testes, pois é um índice que contempla 

habilidades gerais individuais de percepção, análise, raciocínio, entre outras 

habilidades utilizadas para a realização de quaisquer provas 

neuropsicológicas (Primi, 2003; Mello et al., 2011). Além disso, o pior 

desempenho intelectual também esteve associado a dificuldades 

relacionadas com spam atencional, processamento e armazenamento de 

informações, funções cognitivas essenciais para o aprendizado formal 

(escolar) e informal (cotidiano) (Lezak et al., 2004).  

Em relação ao funcionamento executivo, a literatura aponta que 

algumas funções não apresentam associações com medidas de QI, como 

tomada de decisões (Toplak et al., 2010), controle inibitório e auto-

monitoramento (Friedman et al., 2006). Porém, estudos encontraram 

associação entre medidas de memória operacional e QI (Ackerman et al., 

2002), assim como correlações entre QI e desempenho em fluência verbal e 

erros perseverativos do WCST (Ardila et al., 2000). O presente estudo 

encontrou influência do QI na maioria das funções executivas avaliadas, 
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exceto o controle inibitório e tomada de decisões, o que será discutido 

posteriormente. 

Apesar do QI e sintomas psiquiátricos serem analisados 

separadamente no presente estudo com finalidade didática, alguns estudos 

prévios apontam que são aspectos que estão interligados (Oosterlaan e 

Sergeant, 1996; Kooijmans et al., 2000; Buchamann et al., 2011). Porém, 

nenhum estudo avaliou as correlações e associações entre funcionamento 

intelectual e sintomas psiquiátricos em uma população de adolescentes 

brasileiros vítimas de diversas formas de maus tratos e com diferentes 

sintomas/transtornos psiquiátricos.  

Assim, conforme verificado por Buchamann e colaboradores (2011), o 

presente estudo detectou evidências de que o pior desempenho intelectual 

acarreta dificuldades tanto atencionais quando de impulsividade presentes 

no quadro de TDAH. Já que a medida de QI estimado influenciou grande 

parte das funções cognitivas avaliadas, pressupõe-se que o prejuízo 

cognitivo obtido nos GMTs em diferentes testes esteja associado à piora dos 

sintomas avaliados pela SNAP-IV. 

O fato de os sintomas psiquiátricos e cognitivos se mostrarem 

interligados também ganha sustentação através de estudos de neuroimagem 

com indivíduos com transtornos externalizantes. Em pacientes com TDAH, 

foi encontrada diminuição do volume de massa cinzenta no córtex temporal, 

occipital e na amígdala esquerda (Sasayama et al., 2010), além de 

alterações na anatomia do córtex pré-frontal, gânglios basais e córtex 

parietal (McAlonan et al., 2007). Um estudo de ressonância magnética 
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encontrou em indivíduos com transtornos do comportamento disruptivo, 

quando comparados a controles: (1) diminuição da média geral da 

espessura cortical, (2) afinamento do giro cingulado, córtex pré-frontal e 

ínsula e (3) diminuição da densidade de massa cinzenta nas mesmas 

regiões do cérebro (Fahim et al., 2011). Esses resultados sugerem que as 

alterações na ínsula desorganizam circuitos pré-frontais, diminuindo o 

controle inibitório do córtex pré-frontal sobre a raiva, agressão, crueldade e 

impulsividade (Fahim et al., 2011). Outro estudo também notou que meninos 

com transtorno de conduta tinham o volume de substância cinzenta em 

média 6% menor que o de um grupo controle, na região órbito-frontal 

esquerda e nos lobos temporais bilaterais, incluindo a amígdala e o 

hipocampo, regiões associadas a controle de emoções (Huebner et al., 

2008). As áreas citadas tem participação importante no bom desempenho 

nos testes utilizados na presente pesquisa. 

Algumas das áreas alteradas desses estudos coincidem com áreas 

alteradas em vítimas de maus tratos, como amígdala, hipocampo e áreas 

frontais (Charrney,1997; Grassi-Oliveira et al., 2008; Oliveira et al., 2010). 

Ou seja, a liberação de hormônios de estresse durante a exposição a maus 

tratos afetam as áreas cerebrais citadas e, consequentemente, podem 

causar dificuldades cognitivas relacionadas à regulação do comportamento 

e, consequentemente, o surgimento de sintomas externalizantes (Teicher et 

al., 2002b). 

De maneira geral, as dificuldades cognitivas prejudicam a 

compreensão adequada da realidade e, consequentemente, os 



 Discussão 117 
 

comportamentos compatíveis com ela (Lezak et al., 2004). Com base nos 

resultados obtidos, novos estudos poderiam investigar o impacto da 

estimulação cognitiva nos sintomas de TDAH e TOD, especialmente na 

população vitimizada, que geralmente apresenta prejuízos cognitivos 

significativos (Fishbein et al., 2009; Oliveira et al, 2010; Oliveira et al., 

2012a). Com base em estudos atuais, tais programas deveriam analisar de 

maneira individualizada a demanda de cada paciente, tendo em vista tanto 

características cognitivas quanto comportamentais (Matthys et al., 2012). 

 

6.2 MAUS TRATOS E FUNCIONAMENTO NEUROPSICOLÓGICO: 

UNIDADES FUNCIONAIS 

 

Em relação ao desempenho neuropsicológico da amostra, notou-se 

correlação - cuja intensidade variou de leve a moderada - entre quantidade 

de notificação de maus tratos e desempenho nos testes: quanto maior a 

notificação de maus tratos, maior o prejuízo neuropsicológico em todas as 

funções cognitivas avaliadas (exceto tomada de decisões). Esse resultado 

corrobora estudos longitudinais que encontraram associação entre pior 

desempenho cognitivo e ocorrência de certos tipos de abusos, negligência e 

exposição a violência parental (Strathearn et al., 2001; Delaney-Black et al., 

2002; Koenen et al.,2003; Fishbein et al., 2009). 

Apesar da ausência de diferença entre os grupos em medidas da 

primeira unidade funcional, os testes de correlação indicaram a associação 

entre notificação de maus tratos e menor spam atencional (assim como 
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encontrado por Bücker et al., 2012), além de menor velocidade de 

processamento de informações visuais. Essas funções são consideradas 

primárias, ou seja, o desempenho nas outras unidades funcionais dependem 

do bom desempenho nessas funções (Luria, 1980). Dessa maneira, o 

impacto negativo dos maus tratos nessas funções pode influenciar 

negativamente o desempenho em todas as outras unidades funcionais, o 

que poderá ser investigado em pesquisas futuras.  

Em relação ao desempenho em testes de armazenamento e 

processamento de informações (segunda unidade funcional), ressalta-se que 

o desempenho foi pior nos GMTs relacionados ao QUESI, mesmo com a 

interferência de outras variáveis. Isso indica maior dificuldade para 

memorizar e reter informações visuais e verbais, habilidades importantes 

para o desempenho escolar e adaptação social (Lezak et al., 2004).  

As evidências científicas sobre essas funções cognitivas em vítimas 

de maus tratos variam, talvez pelas diferenças em relação às características 

da população estudada e instrumentos utilizados nas pesquisas. Por 

exemplo, não foram encontrados estudos na literatura que utilizassem a 

FCR e RAVLT em vítimas de maus tratos. Porém, algumas pesquisas que 

avaliaram a memória e aprendizagem com outros testes (como a escala 

NEPSY) não encontraram diferenças entre os grupos experimentais (vítimas 

de maus tratos) e grupos controles (Pears e Fisher, 2005; Porter et al., 2005; 

Nolin e Either, 2007). Já uma recente pesquisa brasileira encontrou déficits 

significativos na memória em adolescentes com histórico de abuso sexual 

(Oliveira, 2010), e outra recente pesquisa norte americana encontrou 
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dificuldades na memória visual em crianças maltratadas que desenvolveram 

TEPT (De Bellis et al., 2010).  

As dificuldades de memória visual e verbal detectada nos GMTs e em 

outras amostras de vítimas de maus tratos (Oliveira, 2010; De Bellis et al., 

2010) podem estar relacionadas a mudanças estruturais no hipocampo em 

vítimas de abuso, porque esta é a principal estrutura responsável pela 

memória de curto e longo prazo (Bremner et al., 1997; Charrney, 1997; 

Grassi-Oliveira et al., 2008). Além disso, um dos sistemas mais afetados por 

estresse é o de memorização, pois a sobrevivência do indivíduo e da 

espécie depende de relembrar e evitar situações similares (Graeff, 2003). 

Sabe-se que o desenvolvimento das áreas responsáveis pela 

segunda unidade funcional (parietais, occipitais e temporais) se dá 

predominantemente na infância e se estende até a adolescência (Casey et 

al, 2000; Gogtay et al, 2004), períodos em que houve a exposição ao 

estresse gerado por maus tratos. Sendo assim, possivelmente essas áreas 

cerebrais apresentem alterações funcionais e/ou estruturais que prejudicam 

o desempenho nos testes, assim como detectado em outros estudos com 

vítimas de diversas formas de maus tratos (Chugani et al., 2001; Grassi-

Oliveira et al., 2008). 

Em relação a terceira unidade funcional, o funcionamento executivo, 

também houve correlação de leve a moderada entre pior desempenho na 

maioria das funções avaliadas (exceto tomada de decisões) e maior 

notificação de maus tratos, o que indica o impacto negativo dos maus tratos 

nessas funções. Esse resultado é importante pois as funções executivas 
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auxiliam na regulação do comportamento (Lezak et al., 2004) e estão 

associadas ao sucesso acadêmico (Jacobson et al., 2011) . 

De acordo com Pears e Fisher (2005) e diferentemente de outros 

estudos (Mezzacappa et al., 2001; Beers e De Bellis, 2002; DePrince et al., 

2009; De Bellis et al., 2009; Spann et al., 2011), os grupos amostrais não 

apresentaram diferenças significantes, ou seja, não foi notado pior 

desempenho nos grupos de maus tratos. Esse resultado deve ser analisado 

com cautela. Primeiramente, como já discutido, alguns autores apontam que 

o funcionamento intelectual e alguns aspectos do funcionamento executivo 

apresentam associações (Ardila et al., 2000; Ackerman et al., 2002), e a 

influência do QI nos testes de categorização/capacidade de abstração, 

memória operacional, flexibilidade mental e fluência verbal também foram 

encontrados no presente estudo. Ou seja, a ocorrência de maus tratos está 

associada a pior desempenho intelectual, e esse pior desempenho 

prejudicou as funções executivas citadas no presente estudo. Além disso, 

vale ressaltar que outras variáveis controladas (transtornos internalizantes e 

externalizantes, uso de medicação psiquiátrica, Z59, abrigamento, 

escolaridade) tiveram influência no desempenho nesses testes, como já 

exposto anteriormente. 

A ausência de correlações entre pontuações no QUESI e 

desempenho no IGT e ausência de diferença entre os grupos amostrais 

nessa variável é um aspecto importante a ser discutido. Primeiramente, é 

necessário explorar questões relacionadas ao desenvolvimento de áreas 

cerebrais relacionadas ao funcionamento executivo. Nesse sentido, apesar 
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de habilidades de memória operacional, atenção seletiva e controle inibitório 

(funções frias) se desenvolverem substancialmente na idade pré-escolar (3 a 

5 anos) (Diamond et al., 2007) e do pico de volume de massa cinzenta 

ocorrer com a idade de 9,5 anos nas meninas e 10,5 anos em meninos 

(Giedd, 2008), há evidências de que a capacidade de definir metas (funções 

quentes) começa a se mostrar relativamente madura a partir dos 12 anos de 

idade (Anderson, 2002). Ou seja, é esperado que adolescentes apresentem 

dificuldades em funções executivas mais complexas como a tomada de 

decisões, pois ainda dependem de estruturas que ainda estão em 

desenvolvimento. Esses achados justificam a ausência de diferenças entre 

os grupos no IGT, pois todos os indivíduos estão ainda em fase de 

desenvolvimento e teriam dificuldades no processo de tomada de decisão.  

 

6.3  MAUS TRATOS E SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS DE 

IMPULSIVIDADE, OPOSIÇÃO, HIPERATIVIDADE E DESATENÇÃO 

 

O aumento dos sintomas de impulsividade, desatenção e sintomas 

combinados de desatenção e hiperatividade corroboram outros estudos da 

literatura com populações vitimizadas (Yates et al., 2003; Teicher et al., 

2004). 

Em relação à impulsividade, os GMTs apresentaram pontuações mais 

altas na BIS-11, quando comparadas às pontuações obtidas no estudo de 

validação da escala para a população brasileira (62. 2, DP = 11,0) (Diemen 

et al, 2007). Esse resultado, somado à associação entre maus tratos e 
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impulsividade encontrada no presente estudo, evidencia que maus tratos 

podem potencializar as características impulsivas presentes na 

adolescência.  

A associação entre maus tratos e impulsividade por falta de 

planejamento indica maior dificuldade de adolescentes vitimizados na 

capacidade de estabelecer uma estratégia sequencial direcionada a atingir 

um objetivo (Lezak et al., 2004). Essa dificuldade pode impactar desde a 

execução de tarefas cotidianas simples até mesmo projetos de vida mais 

complexos (Lezak et al., 2004). 

Os resultados acerca dos sintomas de TOD corroboram a relação 

entre maus tratos e dificuldades comportamentais (Yun et al., 2011, Mersky 

e Reynolds, 2007), sendo que essas dificuldades podem perpetuar até a 

vida adulta caso não haja tratamento adequado (Fehon et al., 2005; Brodsky 

et al., 2001; Braquehais et al., 2010). Ressalta-se também que o mecanismo 

de defesa mais primitivo dos seres humanos é a agressividade - quanto mais 

insegura estiver a criança, maior a probabilidade de se mostrar agressiva 

(Luz, 2008). Ao longo do seu desenvolvimento, e quando estimulada 

adequadamente, a criança desenvolve outros recursos cognitivos que lhe 

permitem controlar melhor sua agressividade e resolver conflitos utilizando 

outras estratégias que não agressão física (Tremblay et al., 2004). O 

desenvolvimento destas habilidades está relacionado com o 

amadurecimento de áreas cerebrais responsáveis pelo controle de impulsos 

(regiões frontais e áreas límbicas) (Fahim et al., 2011). Quando se 

desenvolvem em ambiente adverso, essas áreas sofrem a ação de 
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hormônios do estresse em fases críticas do desenvolvimento, o que pode 

acarretar alterações no seu funcionamento, com consequente dificuldade no 

controle do comportamento (Carrion et al., 2001; van Harmelen, 2010).  

De maneira geral, tanto a carência de modelos de resolução de 

conflitos em ambientes hostis quanto os elevados níveis de estresse e as 

suas repercussões orgânicas podem impedir o desenvolvimento de 

habilidade de autocontrole e redução da agressividade, que já se manteria 

anormalmente elevada na adolescência (Scivoletto et al., 2009; Steeger e 

Gondoli, 2012). São necessários estudos em nossa realidade que 

investiguem se tratamentos voltados à aprendizagem de modelos de 

comportamento adaptativos têm eficácia para crianças e adolescentes 

vitimizados e com sintomas de TOD (Ducharme et al., 2000).  

Os resultados acerca dos sintomas de hiperatividade (ausência de 

correlações com QUESI e de diferenças entre grupos amostrais) podem 

estar relacionados com a maior influência de outras variáveis controladas 

nos resultados (escolaridade e local de permanência), além da existência de 

transtornos hipercinéticos no GC. Dessa maneira, houve menor influência 

dos maus tratos em si e maior influência de outras variáveis controladas, 

conforme já discutido anteriormente. 

A associação entre maior auto-relato de maus tratos e maior 

pontuação em desatenção e tipo combinado (desatenção e hiperatividade) 

corrobora estudos que encontraram dificuldades de atenção em vítimas de 

maus tratos (Beers e De Bellis, 2002; Porter 2005). Apesar do indivíduo se 

mostrar hipervigil (Teicher et al., 2000; De Bellis e Thomas, 2003; De Bellis, 
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2005), pode apresentar maior tendencia a distração e maior dificuldade de 

concentração frente a estímulos relevantes (Bücker et al., 2012). Dessa 

forma, podem surgir sintomas de desatenção, mas também de 

hiperatividade.  

Apesar de o presente estudo e da literatura apontarem a associação 

entre maus tratos e sintomas de oposição e sintomas combinados de 

hiperatividade e desatenção, não é possível afirmar se os adolescentes 

apresentam esses sintomas como consequência de maus tratos ou se os 

próprios sintomas os tornam mais expostos a situações de abusos 

(Abramovitch et al., 2008). Como já mencionado, crianças com TDAH 

contribuem para que haja maior estresse no ambiente familiar e, assim, são 

mais freqüentes as atitudes violentas contra os filhos. Apesar de existirem 

evidências a favor das duas hipóteses (Abidin et al., 1992; Abramovitch et 

al., 2008), são necessárias investigações longitudinais mais detalhadas 

sobre a associação entre esses fatores.  

De qualquer maneira, os resultados são alarmantes, pois o TDAH é 

considerado um fator de risco para baixo rendimento escolar (Loe e 

Feldman, 2007; Chalita et al. 2012), além de ser considerado precursor do 

desenvolvimento de comportamentos antissociais e agressivos na 

adolescência e idade adulta (Rohde et al., 2000; Mannuzza et al., 2004). 

 



 Discussão 125 
 

6.4 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Estudar crianças e adolescentes vitimas de maus tratos requer 

grandes esforços e traz algumas limitações. Primeiramente, não foi possível 

analisar as dificuldades cognitivas relacionadas a cada transtorno 

psiquiátrico encontrado, bem como a cada medicamento utilizado. Devido à 

alta incidência de transtornos mentais em vítimas de maus tratos e pacientes 

atendidos pelo PE (Silva et al., 2010), não foi possível selecionar toda a 

amostra sem transtornos mentais e sem tratamento medicamentoso. Apesar 

disso, o controle estatístico auxiliou a controlar o poder de influência dessas 

variáveis nos resultados, mostrando que o efeito das pontuações no QUESI 

manteve-se em algumas variáveis e que houve correlação significante entre 

intensidade de maus tratos e piora do desempenho neuropsicológico e 

sintomas psiquiátricos.  

Não foi possível detectar a idade precisa de ocorrência de cada tipo 

de maus tratos, assim como o histórico pessoal de transtornos psiquiátricos 

e tempo de abrigamento dos adolescentes. Crianças e adolescentes são 

encaminhados para o Programa Equilíbrio por equipes de abrigos ou então 

pela Vara da Infância e Juventude e Conselhos Tutelares, e os pacientes 

frequentemente apresentam histórico de fugas e abrigamentos em diversas 

instituições (Scivoletto et al., 2010; Scivoletto et al., 2011). Devido a 

dificuldades de comunicação entre essas instituições, a história de vida 

pessoal torna-se fragmentada e registrada inadequadamente, o que limita o 

acesso à informação sobre os antecedentes pessoais (Scivoletto, 2011). A 



Discussão  

 
126

identificação precisa da idade da ocorrência de abuso possibilitaria identificar 

períodos de maior vulnerabilidade da criança frente a determinados agravos 

ambientais, o que permitiria o desenvolvimento de medidas preventivas 

específicas de acordo com a faixa etária. 

Assim como houve dificuldade de acesso aos dados de histórico 

pessoal nas instituições, também houve dificuldade de acesso às famílias de 

origem. Já que os adolescentes se encontram abrigados ou estão em 

acompanhamento devido à disfuncionalidade do ambiente familiar, era 

esperado que muitas famílias não comparecessem, seja por impedimento 

judicial, seja por dificuldades socioeconômicas (local de moradia distante, 

falta de meios de comunicação), ou por apresentarem dificuldades 

psiquiátricas que impediam o acesso a informações confiáveis (Scivoletto et 

al., 2010). Mesmo com as dificuldades de acesso a informações e 

antecedentes destes adolescentes e da possibilidade de subnotificação de 

maus tratos devido aos aspectos subjetivos, os testes estatísticos mostraram 

o impacto dos maus tratos relatados pelos próprios pacientes no perfil 

cognitivo e psiquiátrico destes indivíduos. 

Outra limitação foi a análise parcial de questões socioeconômicas. No 

presente estudo foi realizada apenas a análise de renda per capita e não se 

consideraram outras variáveis, como condições de moradia, escolaridade 

dos pais, posse de bens materiais, entre outros. Isso ocorreu porque, além 

de não ser o objetivo principal da pesquisa, o acesso limitado às famílias de 

origem dos pacientes do Programa Equilíbrio impossibilitaria a coleta e 

posterior análise dos dados. 
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O presente estudo teve por objetivo investigar de maneira mais 

profunda aspectos relacionados a sintomas externalizantes. Sugere-se que 

futuros estudos contemplem investigação de sintomas e transtornos 

internalizantes, para ampliar o conhecimento na área.  

Com base nas limitações apontadas, ressalta-se a importância da 

continuidade das pesquisas com a população vítima de maus tratos. São 

necessários estudos longitudinais para acompanhar o desenvolvimento 

neuropsicológico e comportamental de crianças e adolescentes vitimas de 

maus tratos, para que associações possam ser estabelecidas entre os tipo 

de maus tratos, condições ambientais (abrigamento, condições 

socioeconômicas, desenvolvimento escolar) e as consequências para o 

desenvolvimento global. O acompanhamento longitudinal também poderia 

evitar que eventuais alterações cognitivas precoces fossem consolidadas, o 

que daria evidência científica para intervenções terapêuticas. 

Mesmo tendo um caráter transversal, os resultados da presente 

pesquisa apontam que adolescentes vítimas de maus tratos apresentam 

dificuldades cognitivas e sintomas e psiquiátricos ora relacionados com 

aspectos socioeconômicos, uso de medicação, abrigamento e menor 

escolaridade, ora relacionados com a alta exposição a maus tratos. Juntos, 

esses resultados ressaltam a necessidade de implementação de políticas 

públicas que promovam tratamento adequado em saúde mental para a 

população exposta a vulnerabilidade social, pobreza e maus tratos (Silva et 

al., 2010). Além disso, os resultados contribuem para a implementação de 

programas de estimulação cognitiva e reabilitação neuropsicológica que já 
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são adotados e pesquisados em outras populações clínicas e não clínicas de 

crianças e adolescentes (Noble et al., 2007, Chang et al., 2012, de Kloet et 

al., 2012), mas que ainda são temas pouco estudados na população vítima 

de maus tratos (Masten et al, 2012, Shonkoff, 2011). Formas de tratamento 

que englobem tanto questões cognitivas quanto psiquiátricas são 

importantes devido ao impacto negativo a curto e longo prazo de sintomas / 

transtornos psiquiátricos e dificuldades cognitivas na adaptação psicosocial 

dos sujeitos, ou seja, na capacidade de aprendizagem, qualidade de vida e 

adequação do comportamento social (Scivoletto e Tarelho, 2002; Klassen et 

al., 2004; Porche et al., 2011). 

Além disso, a literatura aponta que indivíduos expostos a diversas 

formas de maus tratos (emocional, físico e sexual) apresentam risco 

aumentado de revitimização ao longo da vida (Gilbert et al., 2009). Com isso, 

as consequencias negativas dos maus tratos tendem a piorar, além do risco 

para propagação da violência, devido ao seu caráter transgeracional (Stover, 

2005). Em termos de políticas públicas, a intervenção precoce também 

auxilia na redução de gastos, visto que na idade adulta o gasto com saúde 

mental em casos cronificados é elevado (Lund et al., 2001). Neste sentido, 

estudos apontam que habilidades de auto controle na infância predizem 

melhor saúde física e menor envolvimento com drogas e criminalidade na 

idade adulta, e assim, menos gastos públicos (Moffitt et al., 2011). Ao 

mesmo tempo, níveis mais altos de QI na infância também predizem 

melhores condições socio-econômicas futuras (Moffitt et al., 2011).  
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Além de enfatizar a necessidade de tratamento das vítimas, o 

presente estudo traz dados consistentes que ressaltam a necessidade de 

investimento em instituições responsáveis pelo cuidado e educação das 

vítimas, tais como os abrigos e as escolas. É necessário investimento na 

capacitação de técnicos dos abrigos, educadores e professores, para que 

haja manejo adequado das demandas da população atendida (Bazon e 

Biasoli-Alves, 2000), que usualmente apresenta dificuldades 

comportamentais de difícil manejo (Scivoletto et al., 2012). Além disso, o 

investimento financeiro reduziria a rotatividade dos profissionais 

responsáveis pela educação das crianças e adolescentes, garantindo mais 

estabilidade no ambiente e nos vínculos afetivos (Silva e Aquino, 2005). Um 

contexto de desenvolvimento mais estável e adequado, com políticas 

públicas que garantam o acesso aos serviços necessários para o 

atendimento adequado das crianças vitimas de maus tratos e suas famílias, 

é fundamental para a promoção de fatores ecológicos promotores de 

resiliência, que podem contribuir sobremaneira para a redução da violência 

futura (Ungar, 2012). 
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De acordo com a hipótese principal do estudo, conclui-se que 

adolescentes com histórico de maus tratos apresentam pior funcionamento 

neuropsicológico (funcionamento visoconstrutivo, memória visual e 

aprendizagem verbal), mais sintomas psiquiátricos de impulsividade (geral e 

por falta de planejamento) e mais sintomas de oposição. Além disso, 

concluiu-se que:  

1) a intensidade das vivências de maus tratos e déficits cognitivos estão 

correlacionados positivamente; 

2) a intensidade das vivências de maus tratos e os sintomas 

psiquiátricos relacionados a impulsividade, oposição, desatenção e 

sintomas combinados de desatenção e hiperatividade estão 

correlacionados positivamente; 

3) variáveis sociais (dificuldades socioeconômicas, abrigamento e 

menor escolaridade) e clínicas (presença de transtornos 

psiquiátricos, uso de medicação e níveis mais baixos de QI) 

apresentaram influência no desempenho neuropsicológico e na 

sintomatologia psiquiátrica avaliada, ou seja, na maioria das vezes, a 

presença das variáveis se mostraram associadas ao pior 

desempenho neuropsicológico e a mais sintomas psiquiátricos.  
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Estudos como esses são de extrema importância para o delineamento 

das políticas públicas no Brasil. Isso porque os fatores ambientais 

promotores de resiliência dependem do contexto cultural e até mesmo 

político-econômico onde a criança se desenvolve (Ungar, 2012). 
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Anexo A -  Carta convite distribuída aos adolescentes do CCA (Centro 
de Crianças e Adolescentes- Lar Sírio Pró-Infância) 
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Anexo B -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:..................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................... Nº .................... APTO: .................. 

BAIRRO:..................................................................... CIDADE .............................................. 

CEP:.................................... TELEFONE: DDD (............) ....................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ......................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ..................................................................... Nº .............. APTO: ..................... 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: ................................................ 

CEP: ............................................ TELEFONE: DDD (............)............................................... 

__________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Perfil neuropsicológico de adolescentes 
expostos a situação de estresse emocional precoce. 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Sandra Scivoletto 

CARGO/FUNÇÃO: Docente do Departamento de Psiquiatria da FMUSP. 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRM 72843 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Psiquiatria 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

  RISCO MÍNIMO  X  RISCO MÉDIO □ 

  RISCO BAIXO □     RISCO MAIOR □ 
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4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 

 
1-  O adolescente foi convidado para participar de uma pesquisa para entender se 
situações de estresse que duram um mês ou mais podem interferir no desenvolvimento 
psicológico e mental. Ele (a) poderá ou não ter sofrido situações de estresse na vida.  

2-  Será feita uma série de testes para entender como está sua atenção, memória, 
linguagem e pensamento, que deverá levar cerca de três horas. Os pais ou responsáveis 
pelo adolescente também serão entrevistados e isso durará mais ou menos uma hora. 

3-  O adolescente terá que fazer sozinho alguns exercícios de escrever, desenhar e 
também fará algumas atividades no computador.  

4-  O adolescente não sofrerá conseqüências negativas ou danos em sua saúde. 

5-  Os resultados dessa pesquisa irão ajudar a compreender melhor o funcionamento 
mental e psicológico de adolescentes e serão importantes para a prevenção e tratamento de 
adolescentes que passaram por estresse em algum tempo de suas vidas. 

6-  Para isso, é importante comparar os resultados dos exames de vários adolescentes 
que passaram por estresse na vida com os resultados dos que não passaram por isso. 
Assim, pode-se ter uma idéia mais clara dos problemas mentais e psicológicos que podem 
aparecer no adolescente que viveu situações de estressantes. 

7-  Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento 
de eventuais dúvidas, em qualquer momento. O pesquisador principal é a Dra. Sandra 
Scivoletto, que pode ser encontrada no endereço Rua Ovídio Pires de Campos, s/no. – Tel. 
(11) 3069-7650. Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 
3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 
cappesq@hcnet.usp.br.  

8-  Você e a o adolescente poderão deixar de participar da pesquisa em qualquer 
momento e o seu tratamento na Instituição não será prejudicado, ou seja, em caso de 
desistência você e o adolescente continuarão o tratamento normalmente. 

9-  É garantido que você e o adolescente não serão identificados na pesquisa, ou seja, 
não serão colocados nomes e outros dados que possam mostrar quem é o indivíduo que 
participou. As informações serão mantidas em segredo. 

10-  Você e o adolescente poderão saber os resultados da pesquisa, a qualquer momento 
do trabalho. 

11-  Você não precisará pagar ou gastar nenhuma quantia de dinheiro em qualquer fase 
da pesquisa, nem mesmo para fazer os testes e exames. Você também não receberá 
pagamento pela participação. Todas as despesas serão pagas pela equipe responsável 
pela pesquisa. 

12-  Caso o adolescente sofra ou acredite ter sofrido algum prejuízo causado pela 
pesquisa, receberá todos os cuidados médicos ou indenizações necessários em nossa 
Instituição. 

13-  As informações da pesquisa serão utilizadas para fins científicos. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo: “Perfil neuropsicológico de adolescentes 
expostos a situação de estresse emocional precoce.” 

Eu discuti com a Dra. Sandra Scivoletto, Dr. Paulo J. Cunha ou Psicóloga Paula Approbato 
de Oliveira sobre a minha decisão em autorizar a minha participação e do adolescente 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os testes e 
exames que serão feitos, seus riscos, assim como as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação do adolescente não 
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envolve pagamentos de despesas e que ele será acompanhado pela Instituição, caso seja 
encontrada alguma alteração nos exames. Concordo que o adolescente participe 
voluntariamente deste estudo e poderei mudar de opinião a qualquer momento, antes ou 
durante as atividades, sem problemas, prejuízos ou perda de qualquer benefício que ele (a) 
possa ter conquistado, ou no seu atendimento neste Serviço. 

 

________________________________ Data: ____/____/_______ 

Assinatura do Paciente       

________________________________ Data: ____/____/_______ 

Assinatura do representante legal      

________________________________ Data: ____/____/_______ 

Assinatura de testemunha       

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________ Data: ____/____/_______ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

OBS- o nome do projeto mudou após coleta de dados, mas os procedimentos 

permaneceram os mesmos.   
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Anexo C -  Diagnósticos das áreas “Problemas Relacionados a Eventos 
Negativos de Vida na Infância” e “Outros Problemas 
Relacionados com a Educação da Criança” (CID-10). 

 

Z59 Problemas relacionados com a habitação e com as condições econômicas: 

moradia inadequada, pobreza, alimentação inadequada.  

Z61.1 Remoção do lar na infância: admissão a um lar adotivo ou hospital ou outras 

instituições que causem "stress" psicossocial, ou recrutamento forçado para uma 

atividade fora do lar por um período prolongado. 

Z61.2 Padrão alterado de relações familiares na infância: chegada de uma nova 

pessoa na família levando a alterações adversas nas relações da criança.  

Z61.3 Eventos que originam a perda de auto-estima na infância: eventos que 

resultam numa auto-avaliação negativa pela criança tal como falha em tarefas com 

alto investimento pessoal; revelação ou descoberta de evento pessoal ou familiar 

estigmatizante ou vergonhoso e outras experiências humilhantes. 

Z61.4 Problemas relacionados com abuso sexual alegado de uma criança por uma 

pessoa de dentro de seu grupo: problemas relacionados com qualquer forma de 

contato físico ou exposição entre um membro adulto do domicílio da criança e a 

criança, que conduziu a um despertar sexual, quer a criança tenha ou não desejado 

envolver-se nos atos sexuais (ex: qualquer contato genital, manipulação ou 

exposição deliberada de seios e genitais).  

Z61.5 Problemas relacionados com abuso sexual alegado de uma criança por 

pessoa de fora de seu grupo: problemas relacionados com o contato ou tentativa de 

contato com os seios ou genitais da criança ou da outra pessoa, exposição sexual 

próxima ou tentativa de despir ou seduzir a criança, por uma pessoa 

substancialmente mais velha, de fora do círculo familiar, quer com base na posição 

ou "status" desta pessoa, quer contra a vontade da criança.  

Z61.6 Problemas relacionados com abuso físico alegado da criança: problemas 

relacionados com incidentes nos quais a criança foi traumatizada no passado por 

qualquer adulto no domicílio em uma extensão medicamente significativa (ex: 
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fraturas, equimoses importantes) ou que envolveram formas anormais de violência 

(ex: bater na criança com objetos duros ou agudos, queimar ou amarrar a criança). 

Z61.7 Experiência pessoal amedrontadora na infância: experiência que produz uma 

ameaça ao futuro da criança, tal como rapto, desastres naturais com ameaça à 

vida, trauma com ameaça à auto-estima ou segurança, ou testemunhar um trauma 

severo à pessoa amada. 

Z62.3 Hostilidade com relação a uma criança, transformada em bode expiatório: 

comportamento negativo dos pais especificamente focalizado sobre a criança como 

indivíduo, persistente com o tempo e extensivo a comportamentos de várias 

crianças (ex: acusar automaticamente a criança de quaisquer problemas no 

domicílio ou atribuir características negativas à criança). 

Z62.4 Negligência emocional da criança: os pais falam à criança de modo rejeitador 

ou insensível. Falta de interesse na criança, de simpatia para as dificuldades da 

criança e de elogio e encorajamento. Reação irritada a comportamento ansioso e 

falta de suficiente conforto físico e calor humano. 

Z63.2 Suporte familiar inadequado: cuidados inadequados que geram problemas no 

desenvolvimento físico e emocional 
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Anexo D -  Informações sobre a aplicação e correção dos testes 
neuropsicológicos 

 

Vocabulário, Cubos e Aritmética - subtestes da Escala de Inteligência Wechsler 

para crianças 3ª.edição – WISC III (Wechsler, 2002): O WISC-III é uma escala de 

inteligência para crianças e adolescentes, entre 6 a 16 anos, 11 meses e 30 dias. 

Contempla diversos subtestes, sendo eles verbais e de execução. No subteste 

Aritmética, o sujeito deve manipular informações mentalmente para resolver 

problemas matemáticos e responder oralmente, de acordo com o limite de tempo. 

Dessa maneira, é um teste que pode ser utilizado para avaliação de memória 

operacional. Os subtestes de Vocabulário e Cubos avaliam, respectivamente, nível 

de conhecimentos gerais e linguagem (funcionamento verbal) e desempenho 

visomotor-espacial (funcionamento não-verbal). Foram utilizadas na pesquisa as 

notas ponderadas nesses três subtestes. Além disso, a pontuação nos subtestes 

Cubos e Vocabulário foram utilizadas para a obtenção do QI estimado, uma medida 

confiável e que está diretamente correlacionada com o QI total (Wechsler, 2002, 

Mello et al., 2011).  

Teste Stroop de Cores e Palavras (SCWT) (Stroop, 1935, Spreen e Strauss, 1998): 

O teste tem como base a avaliação na velocidade de leitura de nomes e 

identificação de cores, sendo o nome das cores impressas de maneira incongruente 

em alguns momentos do teste. É dividido em três partes, sendo em cada uma delas 

realizada do tempo de duração através do cronômetro e a contagem de erros. 

Primeiramente o sujeito deve relatar as cores do cartão utilizando o menor tempo 

possível. Na segunda parte, é instruído a nomear a cor em que cada palavra foi 

escrita, sem se atentar para o conteúdo escrito do estímulo. Por exemplo, a palavra 

CADA é escrita na cor rosa, então, o indivíduo deve verbalizar a cor rosa, ao invés 

de ler a palavra “CADA”. Como última tarefa, os estímulos fornecidos são nomes de 

cores que não correspondem à impressão (por exemplo, está escrita a palavra 

AZUL, impressa na cor verde). O sujeito deve nomear a cor impressa no menor 

tempo possível. Sendo assim, deve manter a atenção focada na impressão em 

detrimento do conteúdo escrito (Stroop, 1935, Spreen e Strauss, 1998). No 

presente estudo os tempos de execução e erros na terceira etapa foram utilizados 

para comparação entre os grupos, com foco na avaliação de atenção dividida e 

controle inibitório.  
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Teste Wisconsin de Classificação de Cartas – WCST (Heaton et al., 2004): É um 

instrumento composto por 04 cartas-estímulo e 128 cartas-resposta, porém, no 

presente estudo foi utilizada a versão reduzida, composta por 64 cartas-resposta. O 

indivíduo deveria combinar as cartas-resposta com uma das quatro cartas-estímulo, 

conforme uma das seguintes categorias: cor, forma, número ou outra. As respostas 

são consideradas corretas quando estão de acordo com a categoria requerida 

inicialmente (cor). O examinador apenas verbaliza para o indivíduo se ele acertou 

ou errou. A cada dez acertos sucessivos o critério é mudado sem aviso prévio e o 

procedimento se repete até o término das cartas. A ordem dos critérios requeridos 

pelo examinador é: cor-forma-quantidade-cor (e assim por diante).  

Figura Complexa de Rey e Evocação tardia da Figura Complexa de Rey (Rey, 

1999). A tarefa consiste na realização de uma cópia de uma figura complexa. O 

teste se inicia quando essa figura é mostrada e é pedido para que o sujeito a copie 

em uma folha de papel. A fim de facilitar a compreensão da estratégia utilizada pelo 

examinando, utilizam-se lápis coloridos para facilitar a análise da seqüência de 

construção da cópia. Após a primeira aplicação é pedido para que o paciente 

desenhe novamente a figura sem que a figura seja novamente mostrada. Esse 

procedimento também é realizado após 30 minutos, ou seja, o examinando deverá 

desenhar novamente ser ver a figura e sem ser previamente avisado. As três 

figuras são pontuadas de acordo com o manual do teste, o que fornece medidas de 

avaliação de funções visoconstrutivas, memória visual (Oliveira, 1999). 

Teste de Aprendizado Áudio- Verbal de Rey (The Rey Auditory-Verbal Learning 

Test) (RAVLT) (Rey, 1941, Diniz et al., 2000): O examinador lê em voz alta 15 

substantivos e após isso, o sujeito deve verbalizar as palavras que se lembrar. Esse 

procedimento é realizado cinco vezes seguidas e a ordem de apresentação é 

padronizada em todos os ensaios. Após a conclusão dessa etapa, é lida uma nova 

lista de 15 palavras, que exercerá interferência nas palavras aprendidas 

anteriormente. Pede-se ao sujeito que evoque imediatamente tais palavras e após 

este processo, solicita-se ao examinando que verbalize a primeira lista novamente. 

Após 20 minutos, o examinado deve evocar, novamente, as palavras da primeira 

lista. Como tarefa final, o sujeito deverá reconhecer as palavras entre uma lista com 

50 palavras escritas. No presente estudo, as pontuações utilizadas foram o número 

de palavras evocadas do primeiro ao quinto ensaio (capacidade de aprendizagem 

verbal), número de palavras evocadas após a lista distratora e as palavras 
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evocadas após 20 minutos, para avaliação da capacidade de aprendizagem e 

memória verbal.  

Bateria de Avaliação Frontal (FAB)* (Cunha e Novaes, 2004): É uma escala 

composta por seis testes que avaliam funções executivas. Na presente pesquisa 

foram utilizadas as etapas 1 e 5, descritas abaixo.  

1- Semelhanças/capacidade de abstração (categorização): nomeação do 

aspecto semelhante entre elementos aparentemente diferentes (ex: banana e 

maçã são frutas) 

5- Go-No Go/suscetibilidade à interferência (distração): Após o aprendizado de 

executar movimentos frente a comandos específicos (bater na mesa uma vez 

quando o examinador bate duas e vice versa), a ordem dos movimentos se 

modifica. Nesta fase o participante deve inibir o que aprendeu previamente e 

controlar a tendência de repetir as regras aprendidas anteriormente. 

Iowa Gambling Task (Bechara et al.,1994, Malloy-Diniz et al., 2008). O teste 

consiste em um jogo utilizado para avaliação da tomada de decisões, importante 

aspecto do funcionamento executivo. É um jogo realizado no computador, em que o 

indivíduo pode ganhar ou perder dinheiro conforme escolhe entre 4 blocos de 

cartas (A, B, C e D), sendo que possui 100 chances para fazer suas escolhas. Dois 

dos blocos (A e B) fornecem, em geral, altas quantias de dinheiro, porém, o 

indivíduo pode perder um valor mais alto com as escolhas de cartas provenientes 

destes blocos. Nos outros dois blocos (C e D), o rendimento é mais baixo, porém, 

as perdas são menores. Sendo assim, A e B configuram escolhas imediatistas e de 

alto risco e C e D são escolhas com ganhos a longo de longo prazo e de baixo 

risco. Espera-se que os sujeitos passem a optar pelos itens C e D para obterem 

maior rendimento, ao invés de optarem pelo lucro imediato fornecido pelos blocos A 

e B. Uma pontuação final é obtida através da seguinte fórmula: [(C+D)–(A+B)], 

sendo os valores os números de escolhas por cada bloco de cartas. Esse valor é 

um indicativo de quanto o participante obteve desempenho vantajoso no jogo. 
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