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Maus tratos na infância são um grave problema de saúde pública e estão associados a 

prejuízos cognitivos, comportamentais e neurobiológicos, tanto imediatos como a longo 

prazo. No entanto, poucos estudos investigam aspectos específicos dos subtipos de maus 

tratos, como o abuso sexual. Este estudo objetivou investigar diferenças entre sintomas 

clínicos (de ansiedade, depressão e pós traumáticos) e comportamentos sexuais, em crianças e 

adolescentes do sul do Brasil, expostas e não expostas a abuso sexual. Participaram do estudo 

95 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. O primeiro grupo foi formado por 54 crianças 

expostas a abuso sexual (Grupo Abuso Sexual - GAS) e o segundo grupo foi composto por 41 

crianças com sintomas clínicos, porém não expostas a situações de maus-tratos (Grupo 

Sintomas Clínicos - GSC). O responsável legal pela criança respondeu a uma entrevista 

clínica, uma ficha de dados sociodemográficos e o instrumento Child Sexual Behavioral 

Inventory (CSBI). As crianças responderam a uma entrevista clínica semiestruturada e ao 

instrumento Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC). Foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos, com escores aumentados no GAS em relação ao GSC, em 

comportamentos sexuais (U=757,5 ; p=0,007 ; r=0,27) (Mediana: GAS 4 X GSC 2), sintomas 

pós-traumáticos (U=797 ; p=0,019 ; r=0,24) (Mediana: GAS 51 X GSC 47) e preocupações 

sexuais (U=407 ; p<0,001 ; r=0,54) (Mediana: GAS 57 X GSC 45). Este foi um estudo 

preliminar, logo outras análises correlacionais devem ser realizadas entre a severidade do 

abuso sexual e comportamentos sexuais presentes em subescalas dos instrumentos TSCC e 

CSBI somente no grupo abuso sexual (GAS), para um maior aprofundamento da investigação. 


