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Resumo 

Os maus tratos na infância são fatores de risco de vitimação de violência nas relações 

de intimidade. Neste contexto relacional específico, a violência pode causar graves danos 

psicológicos, sendo considerada uma questão de saúde pública e social a nível mundial. Com 

o foco na violência nas relações de intimidade, o estudo aqui apresentado teve como objetivo 

uma análise comparativa de vítimas e não vítimas de violência nas relações de intimidade, em 

relação à experienciação de maus tratos na infância. Adicionalmente, pretendeu-se examinar 

se os maus tratos na infância eram preditores da vitimação de violência nas relações de 

intimidade. A amostra foi constituída por 455 mulheres, sendo 184 vítimas de violência 

psicológica e física, 71 de violência sexual e 200 não apresentavam história de vitimação nas 

suas relações de intimidade. Verificou-se que as vítimas de violência nas relações de intimidade 

tendem a apresentar na sua infância história de abuso sexual, abuso emocional e negligência 

emocional em relação às não vítimas, sendo estes preditores de vitimação de violência nas 

relações de intimidade. Verificou-se igualmente que o abuso sexual na infância é preditor de 

vitimação de violência sexual. Já o abuso físico na infância é preditor de violência psicológica 

e física nas relações de intimidade. Os resultados obtidos permitem compreender do ponto de 

vista clínico algumas especificidades em torno do processo de vitimação, concretamente em 

relação à possível existência de continuidade das histórias de vitimação.  

Palavras-chave: Violência nas Relações de Intimidade, Vitimação, Mulheres 
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Abstract 

Child mistreatment are risk factors of victimization of intimate partner violence. In this 

specific relational context, the violence can cause serious psychological problems, being 

considered a social and a public health matter worldwide. With focus on violence in intimate 

partner violence, this study intended to investigate if adverse childhood experience are 

predictors of victimization of intimate partner violence. The sample was made of 455 women, 

being 184 victims of physical and psychological violence, 71 of sexual violence and 200 

nonvictims of intimate partner violence. It was found that intimate partner violence victims 

experienced higher levels of sexual abuse, emotional abuse and emotional neglect in childhood 

compared to nonvictims. These were also found to be predictors of victimization of intimate 

partner violence.  Moreover, child sexual abuse was found to be a predictor of victimization of 

sexual violence, while child physical abuse was found to be a predictor of victimization of 

psychological and physical abuse in intimate partner relationship. These results obtained allow 

to understand from the clinical point of view some specificities around the victimization 

process, specifically in relation to the possible existence of continuity of the victimization 

stories.   

Keywords: Intimate Partner Violence, Victimization, Women 
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A Relação Entre Maus Tratos na Infância e a Vitimação de Violência nas Relações de 

Intimidade 

A World Health Organization – WHO – (WHO, 2013) estimou que 30% das mulheres 

a nível mundial e 25.3% das mulheres europeias sofrem ou já sofreram, em certa altura das 

suas vidas, abusos físicos e /ou sexuais por parte do companheiro íntimo.  Em Portugal, entre 

o ano de 2013 e o de 2017 a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) registou cerca 

de 36.528 processos de apoio a pessoas vítimas de violência doméstica, traduzindo-se num 

total de 87.730 crimes. No ano de 2017, na taxa de criminalidade total cometida em Portugal, 

37.6% dos casos foram de maus tratos psicológicos e 26.8% foram de maus tratos físicos 

(APAV, 2018).  As investigações explicam a ocorrência de violência nas relações de intimidade 

(VRI) tendo por base fatores de risco desenvolvimentais, psicológicos e físicos (Moura, 2012).  

A família é considerada o primeiro contexto de aprendizagem e de desenvolvimento, onde são 

proporcionadas experiências relacionadas com a vida afetiva. Os estilos vinculativos 

constituem a base para a formação da personalidade social e gestão da vida íntima (Stith, Smith, 

Penn, Ward & Tritt, 2004 cit. in Viejo, Valenzuela & Ruiz, 2018). As experiências adversas na 

infância são eventos negativos que poderão ocorrer na infância, sendo qualquer ação ou inação 

intencional perpetrada pelos pais, cuidadores ou outros (e.g. indivíduos em contexto de 

responsabilidade, confiança ou poder) que ameace sobrevivência, a dignidade e o 

desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da criança ou jovem (Leeb, Paulozzi, Melanson, 

Simon, & Arias, 2008; WHO, 2017). Os maus tratos podem tomar a forma de abuso emocional, 

físico e/ou sexual (Anda, Buttchart, Felitti & Brown, 2010; CDC, 2010) e/ou negligência física 

e/ou emocional (Leeb, et al., 2008; WHO, 2002). Dados da literatura sugerem que um número 

significativo de crianças e adolescentes podem experienciar frequentemente este tipo de abusos 

por parte dos cuidadores (CDC, 2014; Finkelhor, Turner, Shattuck, & Hamby, 2015).  
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Do ponto de vista conceptual, entende-se por abusos psicológicos e emocionais 

qualquer ato cometido de forma propositada por parte dos cuidadores que convençam a criança 

ou jovem, por exemplo, que é inútil, imperfeito ou indesejado. Estes abusos podem ser 

contínuos ou episódicos (i.e. desencadeado por um determinado contexto ou situação) e podem 

incluir insultar, intimidar, aterrorizar ou qualquer comportamento prejudicial ou 

potencialmente prejudicial às necessidades desenvolvimentais da criança (Leeb, et al., 2008; 

WHO, 2016). Já os abusos físicos são definidos como qualquer uso de força física intencional 

aplicada pelo cuidador que provoque, ou possa vir a provocar, dano físico à criança ou jovem, 

tais como, bofetear, esmurrar, bater com um objeto, atirar objetos, abanar, prender ou morder 

(Barroso, 2010; Leeb, et al., 2008). No que diz respeito ao abuso sexual, este é determinado 

pelo envolvimento e/ou sujeição da criança ou jovem a atos não consentidos de natureza sexual, 

com ou sem contacto físico (Barroso, 2016; Leite & Barroso, 2016; Leeb, et al., 2008; WHO, 

2016). A negligência é considerada um mau trato passivo, caracterizando-se pela omissão ou 

falha por parte dos cuidadores perante as necessidades fundamentais da criança ou jovem 

(Leeb, et al., 2008). Assim sendo, a negligência psicológica ou emocional (WHO, 2017) define-

se por um desinteresse ou negação por parte dos cuidadores da responsividade emocional (e.g. 

ausência de resposta ao choro da criança) (Leeb, et al., 2008).   

As crianças e os adolescentes expostos a abusos  precoces  apresentam um maior risco 

de experienciar violência (Richards, Tillyer, & Wright, 2017; Widom, Czaja, & Dutton, 2008), 

principalmente sexual (Ports, Ford, & Merrick, 2015) ou de se tornarem perpetradores ao longo 

da sua vida (Franchek-Roa, Tiwari, Lewis-O’Connor, & Campbell, 2017; Fry, McCoy, & 

Swales, 2012; Widom, Czaja, & Dutton, 2013; Wilkins, Tsao, Hertz, Davis, & Klevens, 2014). 

Existem, no entanto, diferenças entre sexos (Franchek-Roa, et al., 2017), tendo algumas 

investigações (Capaldi, Knobel, Shortt, & Kim, 2012; Temple, Shorey, Tortolero, Wolfe & 

Staurt, 2013; Wong & Mellor, 2014; Zamir & Lavee, 2014) sugerido que, para o sexo feminino, 
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sofrer de adversidades na infância, nomeadamente maus-tratos, é um fator de risco de 

vitimação em todas as tipologias de abuso da violência nas relações de intimidade (VRI), 

mesmo em idade adulta (Watt, Guidera, Hobkirk, Skinner & Meade, 2017). Apesar de tanto os 

rapazes como as raparigas poderem ser alvo de abusos na infância, as mulheres tendem a ser 

mais vezes vítimas de abuso físico nas relações de intimidade, especialmente a revitimização 

na forma de abuso físico pelo parceiro (Black, et al., 2011; Desai, Arias, Thompson, & Basile, 

2002).  

A VRI consiste num conjunto de abusos – psicológicos, físicos e/ou sexuais (García-

Moreno, et al., 2015) – perpetrados pelo(a) parceiro(a)/namorado(a)/cônjuge atual ou de um 

relacionamento passado (Ahmad, Aziz, Anjum & Mir, 2018; Beydoun, Beydoun Kaufman, Lo 

& Zonderman, 2012; Breiding, Basile, Smith, Black, & Mahendra, 2015). Pode ocorrer entre 

casais heterossexuais ou homossexuais e não requer intimidade sexual (CDC, 2018). É um 

fenómeno cíclico e apresenta, tipicamente, três fases: o aumento de tensão; o ataque violento; 

e, por último, a fase de reconciliação (Massena, et al., 2016). Este processo tende a aumentar 

de frequência, intensidade e perigosidade ao longo do tempo (Massena, et al., 2016). Numa 

relação de intimidade poderá ocorrer abuso psicológico, anteriormente ou simultaneamente ao 

abuso físico ou sexual (NCADV, 2015).  

Inspirando-se na teoria de aprendizagem social (Bandura, 1977), Kalmuss (1984) 

defende a teoria da transmissão intergeracional, como suporte explicativo na relação entre os 

abusos na infância e ser vítima de VRI na idade adulta. O mesmo pode ser sustentado por 

estudos no âmbito da neuropsicologia, sugerindo-se que adversidades na infância e 

experiências traumáticas são considerados stressores com forte impacto (Shonkoff, & Garner, 

2012), e podem causar mudanças arquitetónicas no cérebro, mecanismos epigenéticos e 
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envelhecimento celular precoce. Ou seja, a adversidade poderá alterar a carga alostática1 do 

indivíduo afetando a sua saúde ao longo da vida (Franchek-Roa, et al., 2017). As mudanças 

neurobiológicas do cérebro acima descritas permitem assim explicar a relação entre 

experienciar abusos na infância e a VRI (Franchek-Roa et al., 2017).  É importante salientar 

que nem todas as pessoas que sofrem de abusos na infância se tornam perpetradores ou vítimas 

de VRI, uma vez que ao longo do desenvolvimento podem existir fatores protetores 

relacionados com a resiliência (Franchek-Roa et al., 2017), nomeadamente fatores individuais 

(e.g. estratégias de coping); familiares (e.g. coerência); e comunitários (e.g. relações com os 

pares) (Afifi, & MacMillan, 2011). Por outro lado, o potencial perpetrador pode procurar e 

conseguir identificar adequadamente as vulnerabilidades da possível parceira que sofreu de 

abusos na infância (Cale, Tzoumakis, Leclerc, & Breckenridge, 2016).  

Compreender as diversas causas de violência e o porquê de alguns indivíduos estarem 

sujeitos a um maior risco de experienciarem violência ao longo da sua vida é fundamental. 

Desta forma, os profissionais (e.g. psicólogos, assistentes sociais e polícias) podem 

compreender melhor esta problemática e prevenir as formas de violência, durante as diversas 

fases de vida da potencial vítima (Ports, et al., 2015). 

O estudo aqui descrito teve como objetivo proceder a uma análise comparativa de 

vítimas e não vítimas de VRI, em relação à experienciação de maus tratos na infância (abuso 

emocional, abuso físico, abuso sexual, negligência emocional e negligência física). Outro 

objetivo foi o de analisar diferenças entre as variáveis em estudo de maus tratos na infância 

(abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligência emocional e negligência física) para 

cada variável em estudo da VRI (abuso físico e psicológico e abuso sexual). Tencionou-se 

 
1 Produção excessiva ou inadequada de cortisol, catecolaminas e citocina, isto é, o organismo não 

consegue manter a alostase – estabilidade (McEwen, Gray, & Nasca, 2015). 
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averiguar se os diferentes tipos de abusos na infância são preditores da vitimação de VRI, mais 

especificamente no abuso psicológico e físico e no abuso sexual.  

Face aos objetivos propostos e de acordo com os dados encontrados na literatura, 

esperava-se que as vítimas de VRI mostrassem significativamente mais abusos na infância, em 

todas as dimensões, do que as não vítimas de VRI. Assim sendo, previu-se que os abusos 

sofridos na infância fossem preditores de vitimação de violência nas relações de intimidade. 

Antecipou-se que a dimensão do abuso sexual na infância fosse significativamente mais 

elevada nas vítimas de abuso sexual de VRI e que a dimensão do abuso físico fosse 

significativamente mais elevada nas vítimas de violência psicológica e física de VRI. Ou seja, 

previu-se que o abuso sexual na infância fosse preditor de vitimação de abuso sexual de VRI e 

que o abuso físico na infância fosse preditor de vitimação de abuso psicológico e físico de VRI. 
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Método 

Participantes 

No presente estudo participaram no total 1275 mulheres, sendo 1192 heterossexuais, 23 

eram homossexuais e 60 referiram ter outra orientação sexual. Eram de nacionalidade 

portuguesa 1250 e 60 eram de outra nacionalidade. Por razões de uniformização das 

características da amostra, com implicações teóricas importantes, não foram incluídos na 

amostra total os dados das mulheres não portuguesas e não heterossexuais. De seguida, através 

da Escala de Desejabilidade Social de 20 itens (EDS-20) que apresentou, neste estudo, uma 

consistência interna razoável (α de Cronabch = .78), procedeu-se à eliminação das respostas 

das mulheres que pontuaram acima do ponto de corte (média + 2 desvio padrão (DP)) 

permanecendo, assim, 1141 mulheres. As participantes foram então dividas por três grupos: 

vítimas de violência psicológica e física (VPF; n=184); vítimas de violência sexual (VS; n=71); 

e mulheres não vítimas (NV; n=886). Importa salientar que este grupo (NV) foi reduzido para 

200, de forma aleatória2, para que o tamanho da amostra do grupo de vítimas e não vítimas 

fossem equivalentes; obtendo-se, assim, um total de 455 participantes. A idade do grupo NV 

encontra-se compreendida entre os 18 e os 69 anos (M=26.11; DP=7.80), a idade do grupo 

VPF entre os 18 e 60 anos (M=28.70; DP=8.18) e a idade do grupo VS entre os 18 e os 66 anos 

(M=28.32; DP=9.63); as restantes características sociodemográficas encontram-se descritas na 

tabela 1.  

 

 

 

 
2 Este procedimento de aleatorização foi realizado através do SPSS, inicialmente transferiu-se 

para uma nova base de dados, todos os dados pertencentes às mulheres não vítimas e 

posteriormente seguiu-se os seguintes comandos: Data - Select Cases - Random Samples of 

Cases.   
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Tabela 1. 

Características sociodemográficas da amostra (n=455) 

 NV (n=200) 
Vítimas de VRI 

VPF (n=184) VS (n=71) 

Habilitações 

Literárias 

9.ºano 1% 0.5% - 

12.ºano 18% 21.2% 18.3% 

Licenciatura 50% 47.8% 42.3% 

Mestrado 29% 27.7% 35.2% 

Doutoramento 1.5% 1.6% 2.8% 

Outra 0.5% 1.1% 1.4% 

Relação de 

intimidade atual 

Encontra-se 73% 70.1% 62.0% 

Não se encontra 27% 29.9% 38% 

 

Instrumentos 

Na presente investigação foi utilizado um Questionário Sociodemográfico, construído 

com o intuito de obter informações alusivas a dados pessoais da participante, como a idade, 

orientação sexual, nacionalidade, região do país que é originária, hábitos aditivos (consumo de 

álcool e drogas/substâncias psicoativas), habilitação literária, se se encontrava numa relação 

íntima e a duração da mesma.  

Questionário de Avaliação de Trauma de Infância - Forma Breve (CTQ-SF), tem 

origem na versão longa de 70 itens desenvolvida por Bernstein, Ahluvalia, Pogge e 

Handelsman em 1997 e a curta de 28 desenvolvida por Bernstein et al. em 2003. Adaptado para 

a população portuguesa por Dias, et al. (2014) é um instrumento de autoavaliação de exposição 

a situações de maltrato, ocorridas até aos 15 anos de idade. É constituído por 28 itens que 

descrevem experiências de infância e são classificados de acordo com a frequência que 

ocorreram, numa escala de Likert de 5 pontos (1 = nunca até 5 = sempre). A cotação é invertida 

no caso dos itens que descrevem uma infância agradável (2, 5, 7, 13, 19, 26 e 28). Contem 
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ainda um indicador geral de exposição a abuso na infância, que resulta da soma da cotação das 

subescalas e um índice de negação, avaliando a exposição a cinco tipos de abuso – abuso 

emocional, abuso físico, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Para o 

presente estudo o CTQ-SF revelou uma boa consistência interna global com um α de Cronbach 

de 0.82. Em relação à análise da consistência interna por dimensão revelou um α de Cronbach 

de 0.85 no abuso emocional, 0.80 no abuso físico, 0.94 no abuso sexual, 0.49 na negligência 

física (não se utilizou esta subescala nas análises estatísticas) e 0.87 na negligência emocional.  

A Escala de Desejabilidade Social de 20 Itens (EDS-20) – instrumento de autorrelato da 

desejabilidade social com 20 itens de resposta dicotómica “Sim”/“Não”. Todos os itens, à 

exceção do item 4, são invertidos e pode ser aplicado a sujeitos com mais de 16 anos 

(adolescentes, adultos e idosos), para fins de investigação e avaliação psicológica na 

comunidade e em contextos clínicos e forenses. Torna-se num instrumento muito útil na 

apreciação do nível de sinceridade das respostas dadas pelos sujeitos e, por conseguinte, da 

validade dos resultados em outros instrumentos utilizados (Almiro, et al., 2016).  

 Por último, foi aplicada a Checklist de Comportamentos Agressivos - Violentómetro – 

escala de autorrelato de comportamentos de agressão dividido em duas partes – “Já fiz...” (30 

itens) e “Já me fizeram...” (29 itens). Este questionário foi aplicado com o intuito de diferenciar 

as vítimas de violência psicológica e física (resposta positiva na parte “Já me fizeram…” nos 

itens onze, doze, dezanove e vinte), as de violência sexual (resposta positiva na parte “Já me 

fizeram…” no item vinte-cinco) e as não vítimas (resposta negativa aos itens onze, doze, 

dezanove, vinte e vinte-cinco).  

Procedimento 

Numa primeira fase obteve-se aprovação do conselho de ética da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. De seguida, procedeu-se a recolha dos dados, realizada de forma 

online no contexto nacional (continente e ilhas). Embora tendo óbvias vantagens, devido às 
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limitações que os estudos online possuem (e.g., não existir um entrevistador para tirar dúvidas 

que possam surgir), foi realizada um estudo piloto, em que dez indivíduos, neutros ao estudo, 

responderam ao questionário analisando se as perguntas são claras, percetíveis e concisas. Não 

houve qualquer dificuldade demonstrada na perceção das perguntas por parte dos participantes 

do estudo piloto. Assim sendo, avançou-se para a recolha efetiva dos dados.  

Estratégias de análise de dados 

A presente investigação apresenta um cariz metodológico quantitativo e transversal, 

uma vez que o conjunto de medições foi realizado num único momento. Inicialmente procedeu-

se à codificação do protocolo e à elaboração de uma base de dados para posterior análise através 

do programa estatístico SPSS - Statistical Package for Social Sciences -, na sua versão 25.0 

para o sistema Windows 10. De acordo com os autores originais dos instrumentos, procedeu-

se à inversão de itens no CTQ. Depois de verificar a consistência interna da escala EDS-20 

eliminou-se os dados das mulheres que somaram mais do que o ponto de corte (M+2DP). 

Procedeu-se ao reconhecimento de outliers através de histogramas e de boxplots, no entanto, 

optou-se por não retirar os outliers, uma vez que analisando os casos extremos notou-se que os 

dados eram genuínos e foi do interesse desta investigação estudar estes casos. De forma a 

verificar os pressupostos de normalidade dos dados de cada grupo (VPF, VS, NV) foram 

observados os valores de assimetria (skeweness) e achatamento (kurtosis), analisou-se de 

seguida, a informação estatística relativamente ao teste de Kolmogorov-Smirnov, os gráficos 

de histogramas e os Q-QPlots (Pallant, 2011). Não se verificou os pressupostos de normalidade 

em nenhum grupo, ou seja, a distribuição apresentou elevada assimetria e achatamento nos três 

grupos, tendo em conta que nesta situação o n de cada grupo não é suficientemente grande para 

o teorema do limite central funcionar (Field, 2013). Com base nesta informação, realizou-se 

testes não paramétricos/testes adstribucionais para a análise estatística (Marôco, 2018). 
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Adicionalmente, foram calculados os valores do α de Cronbach para estimar a confiabilidade 

dos instrumentos.  

De seguida procedeu-se à realização da análise estatística dos dados que se iniciou pela 

elaboração de uma análise descritiva, envolvendo o cálculo de frequências, médias e desvio-

padrão. Após a análise descritiva, e com o intuito de perceber se os maus tratos na infância são 

preditores de ser vítima de VRI na idade adulta, realizaram-se a análise de comparação das 

medianas das pontuações nas subescalas do CTQ entre vítimas (junção dos grupos VPF e VS) 

e não vítimas (NV), através do teste Mann-Whitney. Com o objetivo de estudar a diferença 

entre as tipologias de VRI, realizaram-se a análise de comparação das medianas das pontuações 

nas subescalas do CTQ entre VPF, VS, através do teste Mann-Whitney.  Calcularam-se o 

tamanho do efeito para cada uma das análises estatísticas acima mencionadas.  

Após analisar se existiam diferenças significativas entre os grupos de vítimas e não 

vítimas e posteriormente entre os grupos de VPF e VS em relação às dimensões de abuso na 

infância em estudo (variáveis independentes), realizaram-se regressões logísticas para as 

dimensões que apresentaram diferenças significativas. Tornou-se, para tal, pertinente a criação 

de variáveis dummy para as variáveis dependentes em estudo – vítima de VRI; vítima de 

violência psicológica e física de VRI; e vítima de violência sexual de VRI. Contudo, antes de 

realizar as regressões logísticas verificou-se a multicolinearidade das variáveis independentes 

(VI) através de correlações de Pearson e do fator de inflação de variância – VIF (Field, 2013).  

Não se verificou multicolinearidade entre as VI avançou-se com as regressões logísticas (tabela 

2).  
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Tabela 2. 

Diagnóstico de multicolinearidade das variáveis independentes (n=455) 

 Correlações de Pearson Estatística de Colinearidade 

 1 2 3 4 Tolerância VIF 

1. Abuso físico  -    .66 1.51 

2. Abuso Sexual .23** -   .92 1.09 

3. Abuso Emocional .56** .26* -  .43 2.34 

4. Negligência Emocional  .48** .20** .71** - .49 2.04 

Valores de significância: *p< .05., **p< .01 
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Resultados 

Análises de comparação dos níveis de abusos sofridos na infância entre vítimas e vão 

vítimas  

Relativamente à diferença entre vítimas e não vítimas de VRI nesta amostra, para a 

subescala do CTQ abuso sexual, as vítimas (Mdn = 242.16) diferem significativamente das não 

vítimas (Mdn = 209.94), U = 21888.50, z = -3.82, p < .001, r = -.18; em relação à subescala 

CTQ abuso emocional, as vítimas (Mdn = 253.33) diferem significativamente das não vítimas 

(Mdn = 195.71), U = 19041.00, z = -4.68,  p < .001, r = -.22; em relação à subescala do CTQ 

negligência emocional, as vítimas (Mdn = 244.89) diferem significativamente das não vítimas 

(Mdn = 206.46), U = 21192.50, z = -3.12, p < .01, r = -.15; por fim, em relação à subescala 

abuso físico, não se verificou diferenças significativas entre vítimas (Mdn = 231.57) e não 

vítimas (Mdn = 223.45), U = 24589.50, z = -.80, p = .42, r = -.04.  

Análises de Regressão Logística – Relação entre abusos na infância e vitimação de VRI 

Como os grupos não diferiram significativamente em relação ao abuso físico na infância 

não se realizou uma regressão logística para esta dimensão. Foram assim realizadas regressões 

logísticas diretas para cada uma das variáveis independentes (abuso sexual, abuso emocional e 

negligência emocional na infância) para analisar o impacto que cada um destes fatores têm nas 

vítimas de violência nas relações de intimidade. O abuso sexual na infância é um preditor 

estatisticamente significativo, χ2(1, n=455) = 11.71, p < .005, indicando que este modelo 

conseguiu distinguir entre os indivíduos que reportam ser vítimas e não vítimas. Este modelo 

explica entre 2.50% (Cox e Snell R2) e 3.40% (Nagelkerke R2) da variância de ser vítima e 

classificou corretamente 56.00% dos casos. Este preditor apresenta uma odds ratio de 1.15, ou 

seja, as vítimas de abuso sexual na infância têm 1.15 vezes mais de probabilidade de sofrer de 

VRI. O abuso emocional na infância é um preditor estatisticamente significativo, χ2(1, N=455) 

= 18.46, p < .001, indicando que este modelo conseguiu distinguir entre os indivíduos que 
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reportam ser vítimas e não vítimas. Este modelo explica entre 4.00% (Cox e Snell R2) e 5.30% 

(Nagelkerke R2) da variância de ser vítima e classificou corretamente 60.70% dos casos. Este 

preditor apresenta uma odds ratio de 1.12. Ou seja, as vítimas de abuso emocional na infância 

têm 1.12 vezes mais probabilidade de sofrer de VRI. A negligência emocional na infância, 

também é um preditor estatisticamente significativo, χ2(1, N=455) = 12.88, p < .001, indicando 

que este modelo conseguiu distinguir entre os indivíduos que reportam ser vítimas e não 

vítimas. Este modelo explica entre 2.80% (Cox e Snell R2) e 3.7% (Nagelkerke R2) da variância 

de ser vítima e classificou corretamente 54.10% dos casos. Este preditor apresenta uma odds 

ratio de 1.09. Ou seja, as vítimas de abuso emocional na infância têm 1.09 vezes mais de 

probabilidade de sofrer de VRI. A tabela, tabela 3 demonstra a razão probabilística para cada 

preditor referidos acima. 

Tabela 3. 

Regressões Logísticas prevendo a probabilidade de ser vítima de VRI (n=455) 

 B S.E. Wald df p 
Odds 

Ratio 

95.0% C.I for Odds 

Ratio 

Lower Upper 

Abuso Sexual .14 .05 8.42 1 .00* 1.15 1.05 1.27 

Abuso Emocional .11 .03 16.63 1 .00* 1.12 1.06 1.18 

Negligência Emocional .08 .02 12.03 1 .00* 1.09 1.04 1.14 

Significância de *p<.01 

Teste Paramétrico Mann-Whitney - Análises de comparação dos níveis de abusos 

sofridos na infância nas tipologias de VRI  

Relativamente à diferença entre as tipologias da VRI, para a subescala do CTQ abuso 

emocional, não se verificou diferenças significativas entre VPF (Mdn = 126.70) e VS (Mdn = 

131.37), U = 6292.50, z = -.46, p = .65, r = -.03; em relação à subescalas CTQ negligência 

emocional, também, não se verificou diferenças significativas entre VPF (Mdn =128.02) e VS 

(Mdn =127.95), U = 6528.50, z = -.01, p = .99, r = -4.39e-4; em relação à subescala CTQ abuso 
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sexual, as vítimas de VS (Mdn = 143.66) diferem significativamente das vítimas de VPF (Mdn 

= 126.70), U =5420.00, z = -2.78, p < .01, r = -.17; e, por fim, em relação à subescala CTQ 

abuso físico as vítimas de VPF (Mdn =133.16) diferem significativamente das vítimas VS (Mdn 

= 114.62), U =5582.00, z = -2.20, p < .03, r = -.14.  

Análises de Regressão Logística – Relação entre abusos na infância e tipologias de VRI 

Como os grupos VPF e VS não diferiram significativamente em relação ao abuso 

emocional e à negligência emocional na infância, não se realizou uma regressão logística para 

estas dimensões. Foram realizadas regressões logísticas diretas para cada uma das variáveis 

independentes (abuso sexual e abuso físico na infância) para analisar o impacto que cada um 

destes fatores têm nas diferentes tipologias de VRI. Para o grupo VS, o abuso sexual na infância 

é um preditor estatisticamente significativo, χ2(1, n=455) = 8.42, p < .005, indicando que este 

modelo conseguiu distinguir entre os indivíduos que reportam ser vítimas de violência sexual 

na VRI e os que reportam não vítimas. Este modelo explica entre 1.80% (Cox e Snell R2) e 

3.20% (Nagelkerke R2) da variância de ser vítima de abuso sexual na VRI e classificou 

corretamente 84.20% dos casos. As vítimas de abuso sexual na infância têm 1.11 vezes mais 

de probabilidade de sofrer de abuso sexual na VRI. O abuso físico na infância não se mostrou 

um preditor estatisticamente significativo para o grupo de VS na VRI. Para o grupo VPF, o 

abuso físico na infância é um preditor estatisticamente significativo, χ2(1, N=455) = 12.42, p < 

.001, indicando que este modelo conseguiu distinguir entre os indivíduos que reportam ser 

vítimas de violência psicológica e física na VRI e os que reportam não vítimas. Este modelo 

explica entre 2.70% (Cox e Snell R2) e 3.60% (Nagelkerke R2) da variância de ser vítima de 

abuso psicológico e físico na VRI e classificou corretamente 62.00% dos casos. Este preditor 

apresenta uma odds ratio de 1.17. Ou seja, as vítimas de abuso sexual na infância têm 1.17 

vezes mais de probabilidade de sofrer de abuso sexual na VRI. O abuso sexual na infância não 

se mostrou um preditor estatisticamente significativo para o grupo de VPF na VRI.
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Discussão 

O presente estudo teve como objetivo analisar a existência de diferenças significativas 

entre vítimas e não vítimas de VRI em relação a diferentes tipos de maus tratos na infância – 

abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligência emocional e negligência física (sendo 

que, esta última dimensão não foi usada por falta de consistência interna da mesma). 

Adicionalmente, pretendeu-se analisar a diferença entre as variáveis em estudo de abuso na 

infância, nomeadamente abuso emocional, abuso físico, abuso sexual e negligência emocional 

para cada grupo de VRI, especificamente, abuso físico e psicológico e abuso sexual. 

Tencionou-se averiguar o efeito preditor dos tipos de abusos na infância na vitimação de VRI, 

mais especificamente para cada grupo de VRI (VPF e VS).  

Face aos objetivos propostos e de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, 

esperava-se que as vítimas de VRI mostrassem significativamente mais abusos na infância do 

que as não vítimas de VRI, em todas as dimensões. Isto implicaria que os abusos sofridos na 

infância fossem preditores de vitimação de VRI. Verificou-se diferenças significativas entre 

vítimas e não vítimas de VRI em relação às dimensões de abuso emocional, abuso sexual e 

negligência emocional da subescala do CTQ. Por outras palavras, as vítimas de VRI reportam 

mais abusos nas dimensões anteriormente referidas do que as não vítimas de VRI. Verificou-

se, através das regressões logísticas, que tanto o abuso emocional, o abuso sexual e a 

negligência emocional na infância são preditores estatisticamente significativos de ser vítima 

de VRI. Vários estudos apontam que os abusos (Atmaca, & Gençöz, 2016; Caron, Lafontaine, 

& Bureau, 2017; Herrero, Torres, & Rodríguez, 2018; Iratzoqui, 2017; Kong, Roh, Easton, 

Lee, & Lawler, 2016; Li, Zhao, & Yu, 2019), mais especificamente os emocionais (Richards, 

et al., 2017; Till-Tentschert, 2017) e os sexuais (Barrios, et al., 2015; Yoshihama, & Horrocks, 

2010; Ihongbe, & Masho, 2017; Jennings, Richards, Tomsich, & Gover, 2015; Till-Tentschert, 

2017) e/ou a negligência na infância (Cale, et al., 2016; Widom, et al., 2013) são fatores de 
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risco de vitimação de VRI na idade adulta, principalmente nas mulheres. No entanto, não se 

verificaram diferenças significativas em relação ao abuso físico entre vítimas e não vítimas de 

VRI. Este resultado não foi ao encontro aos dados obtidos por outros investigadores, uma vez 

que vários estudos (Afifi, Mota, Sareen, & MacMillan, 2017; Barrios, et al., 2015; Li,et al., 

2019; Richards, et al., 2017; Till-Tentschert, 2017; Widom, et al., 2008), afirmam que o abuso 

físico na infância se encontra significativamente associado à vitimação de VRI.  No entanto, o 

estudo de Renner e Whitney (2012), também não encontrou associação entre o abuso físico na 

infância e a vitimação na VRI.  Este resultado pode dever-se ao facto do castigo físico 

(considerado pela UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) e 

WHO como uma forma de abuso físico) poder ser entendido como normativo e continuar a ser 

socialmente aceite em Portugal (Malta, 2012).  

Os resultados obtidos no estudo de Abajobir, Kisely, Williams, Clavarino e Najman 

(2017) mostra que o abuso e a negligencia emocional na infância está associado com 

experienciar violência emocional nas relações de intimidade. Contudo, no presente estudo não 

se verificaram diferenças significativas entre VPF e VS em relação ao abuso emocional e a 

negligência emocional na infância, nas diferentes tipologias de abuso na VRI. Estes resultados 

podem dever-se à junção de duas tipologias de VRI (psicológica e física) no mesmo grupo.  

Em relação à dimensão do abuso sexual na infância existe uma diferença significativa 

entre as vítimas de VS e de VPF, ou seja, as vítimas de VS referem ter sofrido 

significativamente mais de abusos sexuais na infância do que as vítimas de VPF. Através da 

regressão logística realizada, verificou-se que o abuso sexual sofrido na infância é um preditor 

estatisticamente significativo de ser vítima de abuso sexual na VRI. Este resultado vai ao 

encontro da literatura que defende a existência de uma forte ligação entre o abuso sexual sofrido 

na infância e o abuso sexual na idade adulta (Aakvaag, Thoresen, Wentzel-Larsen, & Dyb, 

2016; Simmel, Postmus, & Lee, 2012; Werner, et al., 2016; Wong, & Mellor, 2014). Till-
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Tentschert (2017) encontrou uma forte ligação entre os abusos sexuais sofridos na infância e 

posterior vitimação, não apenas sexual, mas também física na VRI. Contudo no presente estudo 

o abuso sexual na infância não se mostrou um preditor estatisticamente significativo para o 

grupo de VPF na VRI. 

Al-Modallal (2016) e Till-Tentschert (2017) referem que o risco de sofrer de abusos 

físicos do parceiro aumenta em função de ter sofrido abusos físicos na infância. Os resultados 

do estudo atual mostram que as vítimas de VPF diferiram significativamente das vítimas de 

VS, ou seja, as vítimas de VPF reportam ter sofrido significativamente mais abusos físicos na 

infância do que as vítimas de VS. No entanto, o abuso físico na infância não se mostrou um 

preditor estatisticamente significativo para violência sexual na VRI, não corroborando os 

resultados de Till-Tentschert (2017) que mostram que a probabilidade de sofrer de abuso sexual 

na VRI aumenta de 23% se a mulher experienciou abuso físico na infância.  

Em suma, estes resultados demostram a existência de uma associação significativa entre 

os abusos sofridos na infância, à exceção dos abusos físicos, e a revitimização nas relações de 

intimidade na idade adulta. Contudo, é necessário salientar que mesmo sendo resultados 

estatisticamente significativos não podemos generalizar para a população uma vez que a 

amostra não é representativa e os odds ratio não são elevados. Apesar da etiologia, dos 

programas de prevenção e intervenção existentes, a VRI continua a ser um problema social 

(Franklin, & Kercher, 2012) na atualidade. Os resultados deste estudo têm implicações 

importantes na prevenção de VRI na população, uma vez que demonstram que a prevenção de 

VRI pode passar pela prevenção de abusos na infância. Como Franklin e Kercher (2012) 

indicam, apesar de nem todas as crianças que sofrem de abusos na infância se tornam vítimas 

ou perpetradores de violência nas relações de intimidade, seria importante realizar um 

diagnóstico e criar um modelo adequado de intervenção com estas crianças - identificar e 

modificar atitudes e comportamentos desadaptativos que resultam das experiências adversas 
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vividas. E, também realizar programas de intervenção com crianças nas casas abrigo, 

programas de prevenção nas escolas tanto sobre VRI como os abusos na infância e programas 

de prevenção com os pais/cuidadores/futuros pais sobre as consequências das experiências 

adversas na infância.  

Limitações  

Embora os resultados deste estudo desempenhem um papel importante na prevenção de 

VRI, ao longo do estudo foram surgindo algumas limitações. O fato de os dados terem sido 

recolhidos a partir de um questionário disponibilizado através de uma plataforma online, 

mesmo sendo uma amostra aleatória da população, acarreta como referido nos procedimentos 

algumas limitações. Outra limitação é o facto de não existir o relato de ambos os indivíduos 

relativamente à experienciação violência na relação de intimidade. Importante também 

ressalvar que o fator retrospetivo indicador de abusos sofridos na infância pode porventura ser 

uma limitação a este estudo, tendo em conta que os investigadores têm vindo a aperceber-se 

que os indivíduos tendem a minimizar estes abusos sofridos (Ellsberg, Winkvist, Peña, & 

Stenlund, 2001). No entanto, Hardt e Rutter, (2004) referem que existe uma maior tendência 

em obter falsos negativos, sendo que os falsos positivos são mais raros de se encontrar. 

Estudos futuros 

Devido à escassez de estudos neste âmbito com a população portuguesa, torna-se 

importante não apenas estudar e perceber o comportamento de vítimas, de agressores e, 

também de vítimas agressores. Com o intuito de perceber melhor as características destes 

indivíduos, para que num futuro exista métodos intervencionais mais eficazes.  

Recorrer a instituições responsáveis por atuar e intervir nesta problemática, de forma a 

que haja um cruzamento de dados mais acentuado, permitindo assim, uma recolha de 

amostragem mais diversificada e heterogenia.
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Resumo 

A vitimação de mulheres jovens e adultas é um problema significativo com sérias 

repercussões na saúde pública e na sociedade. Vários estudos demonstraram que os maus tratos 

na infância são fatores de risco de depressão e vitimação de violência nas relações de 

intimidade na idade adulta. Nesta linha, algumas investigações sugerem que as mulheres com 

sintomatologia depressiva são mais suscetíveis a uma subsequente exposição de violência nas 

relações de intimidade moderada a severa. Com este racional em mente, o presente estudo teve 

como objetivo analisar se a depressão exerce um efeito mediador na relação entre maus tratos 

sofridos na infância (concretamente, abuso emocional, abuso sexual e negligência emocional) 

e ser vítima de violência na violência nas relações de intimidade. A amostra foi constituída por 

455 mulheres, sendo 255 vítimas de VRI e 200 não vítimas. Os resultados demonstraram que 

o abuso sexual, o abuso emocional e a negligência emocional na infância são preditores de 

sintomatologia depressiva. Para além disto, verificou-se que a depressão exercia um efeito 

mediador na relação entre o abuso sexual na infância e a vitimação de violência nas relações 

de intimidade. Os resultados deste estudo têm implicações importantes na prevenção de 

violência nas relações de intimidade na população, em que demonstram que prevenir abusos 

sexuais na infância poderia diminuir a prevalência de sintomatologia depressiva e também a de 

vitimação de violência nas relações de intimidade.   

Palavras-chave: Violência nas Relações de Intimidade, Vitimação, Mulheres 
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Abstract 

The victimization of women is a significant problem with big consequences on public 

health and the society worldwide. Several studies have demonstrated that mistreatment – sexual 

and emotional abuse and emotional neglect – in childhood are risk factors for depression and 

victimization of intimate partner violence in adulthood. In this line, some investigation suggests 

that women with depressive symptomology are more susceptible to a subsequent moderate to 

severe exposition of IPV. With this rational in mind, the present study aimed to analyze if 

depression mediates the relationship between child mistreatment (sexual abuse, emotional 

abuse and emotional neglect) and victimization of IPV. The sample was made of 455 women, 

being 255 victims of intimate partner violence and 200 nonvictims. The results have shown 

that sexual abuse, emotional abuse, and emotional neglect are predictors of depressive 

symptomatology. Moreover, it was found that depression mediates the relationship between 

childhood sexual abuse and victimization of intimate partner violence. The results of this study 

have important implications in the prevention of the intimate partner violence, showing that 

preventing childhood sexual abuse could decrease the prevalence of depressive symptomology 

and of intimate partner violence victimization.  

Keywords: Intimate Partner Violence, Victimization, Women  
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Efeito Mediador da Depressão na Relação Entre Maus Tratos na Infância e Vitimação de 

Violência nas Relações de Intimidade 

A vitimação de mulheres jovens e adultas é um problema significativo com elevadas 

consequências (Fusco, Jung, & Newhill, 2016) a nível mundial (García-Moreno, et al., 2015; 

Savall, et al, 2017) na saúde pública (Islam, et al., 2017) e na sociedade (García-Moreno, et al., 

2015; WHO, 2013). A investigação de Richards, Tillyer e Wright (2017) e a de Widom, Czaja 

e Dutton (2008) demonstraram que quando numa idade precoce existiu exposição a 

experiências adversas (e.g. sofrer de maus tratos pelos pais/cuidadores), o risco de sofrer de 

violência na idade adulta aumenta. A literatura tem vindo a demonstrar que os abusos na 

infância são fatores de risco de vitimação de VRI na idade adulta, principalmente em mulheres 

(Atmaca, & Gençöz, 2016; Caron, Lafontaine, & Bureau, 2017; Herrero, Torres, & Rodríguez, 

2018; Iratzoqui, 2017; Kong, Roh, Easton, Lee, & Lawler, 2016; Li, Zhao, & Yu, 2019). 

Nomeadamente, os abusos emocionais (Richards, et al., 2017; Till-Tentschert, 2017), os 

sexuais (Barrios, et al., 2015; Ihongbe, & Masho, 2017; Jennings, Richards, Tomsich, & Gover, 

2015; Till-Tentschert, 2017; Yoshihama, & Horrocks, 2010) e/ou a negligência na infância 

(Cale, Tzoumakis, Leclerc, & Breckenridge, 2016; Widom, Czaja, & Dutton, 2013).  

Investigações recentes têm vindo a demonstrar que o abuso sexual na infância 

(Fergusson, McLeod, & Horwood, 2013; Kendler, & Aggen, 2014; Keyes et al., 2012; Klein, 

et al., 2013; Lindert, et al., 2014), o abuso emocional na infância (Christ, et al., 2019; Hovens, 

et al., 2012; Keyes et al., 2012; Martins, Baes, Tofoli, & Juruena, 2014; Shapero et al., 2014) 

e a negligência emocional na infância (Hovens, et al., 2012; Infurna et al., 2016; Spinhoven et 

al., 2010) são fatores de risco para a sintomatologia depressiva na idade adulta. A World Health 

Organization (WHO, 2018) afirma que a depressão é um problema de saúde pública a nível 

mundial, sendo uma perturbação mental comum, que afeta mais de 300 milhões de pessoas, 

em todas as idades. As mulheres padecem de um maior número de sintomas depressivos em 
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relação aos homens, esta disparidade é ainda mais elevada em Portugal do que nos outros países 

da União Europeia, em que a percentagem de mulheres que reportam depressão crónica atinge 

os 17% enquanto que a percentagem de homens é de cerca de 6% (Eurostat, 2014)  

Segundo a American Psychiatric Association (APA) existem diversos fatores de risco 

em quadros de depressão (APA, 2014). Estes podem ser fatores temperamentais (i.e., 

neuroticismo), ambientais (e.g. experiências adversas na infância), genéticos e fisiológicos; e 

modificadores de curso (e.g. uso de substâncias). As experiências adversas na infância são 

eventos negativos que as crianças podem experienciar (e.g. abuso e negligência).  

Vítimas de abusos psicológicos e/ou sexuais na idade adulta, quando comparadas com 

indivíduos sem experiências de VRI, estão mais suscetíveis a desenvolver uma série de 

consequências negativas para a saúde mental (Beydoun et al., 2012; Devries et al. 2013), 

estando mais sujeitas a sofrer de depressão (Graham, Bernards, Flynn, Tremblay, & Wells, 

2012; Wong & Mellor, 2014). A suscetibilidade e a gravidade dos sintomas depressivos podem 

aumentar se a vítima sofreu, em simultâneo, diferentes tipologias de abuso (Dillon, Hussain, 

Loxton & Rahman, 2013). Vários estudos encontraram associação entre VRI com a 

sintomatologia depressiva (Beydoun et al., 2012; Devries et al. 2013; Dillon, et al., 2013; 

Rogers, & Follingstad, 2014; Wong & Mellor, 2014). Simultaneamente, vários estudos 

mostraram que pessoas com perturbações psicológicas tendem a ter maior risco de se tornarem 

vítimas de violência (Have, Graaf, Weeghel, & Dorsselear, 2014). A escolha da mulher na 

seleção de um parceiro pode ser afetada devido a perturbações psicológicas, com tendência 

para selecionar ou permanecer com parceiros com maior risco de perpetrarem VRI (Tsai, 

Weiser, Dilworth, Shumway, & Riley, 2015). Mulheres com alta sintomatologia depressiva 

têm 1.86 vezes mais probabilidades de exposição subsequente a VRI moderada a severa 

(Lehrer, Buka, Gortmaker, & Shrier, 2006). 
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Certos estudos têm vindo a investigar variáveis que possam ser mediadoras da relação 

entre experiências adversas na infância e a violência nas relações de intimidade. Tais como a 

perturbação de stress pós-traumático (Machisa, Christofides e Jewkes 2017; Messing, La Flair, 

Cavanaugh, Kanga, & Campbell, 2012); vinculação e esquemas precoces desadaptativos (Gay, 

Harding, Jackson, Burns, & Baker, 2013); abuso de substâncias (Machisa et al., 2017). 

Machisa, et al., (2017) também investigaram e demonstraram que a depressão exerce um efeito 

mediador3 na relação entre maus tratos na infância e VRI nas mulheres. Os autores alertam 

para a necessidade de se realizar mais investigações entre estas variáveis para encontrar mais 

evidências desta mediação com o intuito de identificar potenciais áreas para a prevenção de 

violência e aperfeiçoar a intervenção. Com base nestes achados decidiu-se aprofundar esta 

investigação, diferenciando os tipos de maus tratos na infância. Através dos resultados obtidos 

no estudo empírico I, os maus tratos na infância que serão analisados neste estudo são o abuso 

sexual, o abuso emocional e a negligência emocional, uma vez que foram as variáveis que 

mostraram ser preditoras de VRI na idade adulta. Por conseguinte, o presente estudo tem como 

objetivo analisar se a depressão exerce um papel mediador na relação entre maus tratos sofridos 

na infância – abuso emocional, abuso sexual e negligência emocional - e ser vítima de violência 

nas relações de intimidade na idade adulta. Ou seja, tenciona-se averiguar se a depressão 

explica: a relação entre abuso sexual e VRI; a relação entre abuso emocional e VRI; e a relação 

negligência emocional e VRI.  

Face aos objetivos propostos e conforme a pesquisa bibliográfica realizada, espera-se 

que a depressão tenha um efeito mediador positivo e significativo entre as experiências 

emocionais adversas sofridas na infância e a VRI e, também, entre os abusos sexuais sofridos 

na infância e a VRI. 

 
3 O efeito mediador é determinado por uma terceira variável (mediadora) que explica/é 

responsável pela relação entre uma variável independente e uma variável dependente (Field, 

2013).  
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Método 

Participantes 

No presente estudo participaram no total 1275 mulheres, sendo 1192 eram 

heterossexuais, 23 eram homossexuais e 60 de outra orientação sexual; 1250 eram da 

nacionalidade portuguesa e 60 eram de outra nacionalidade. Por razões de uniformização das 

características da amostra, com implicações teóricas importantes, não foram incluídos na 

amostra total os dados das mulheres não portuguesas e não heterossexuais. De seguida, através 

da Escala de Desejabilidade Social de 20 itens (EDS-20) que apresentou, neste estudo, uma 

consistência interna razoável (α de Cronabch = .78) procedeu-se à eliminação das respostas 

mulheres que pontuaram acima do ponto de corte (média + 2 desvio padrão (DP)) ficando assim 

com 1141 mulheres. As participantes foram então dividas por dois grupos: vítimas de violência 

nas relações de intimidade (VVRI; n=255) e mulheres não vítimas (NV; n=886). Importa 

salientar que este grupo (NV) foi reduzido para 200, de forma aleatória4, para que o tamanho 

da amostra do grupo de vítimas e não vítimas fossem equivalentes; obtendo-se assim um total 

de 455 participantes. A idade do grupo VVRI encontra-se compreendida entre os 18 e os 66 

anos (M=28.59; DP=8.59) e a idade do grupo NV entre os 18 e os 69 anos (M=26.11; 

DP=7.80); as restantes características sociodemográficas encontram-se descritas na tabela 1.   

 

 

 

 

 

 
4 Este procedimento de aleatorização foi realizado através do SPSS, inicialmente transferiu-se 

para uma nova base de dados todos os dados pertencentes às mulheres não vítimas e 

posteriormente seguiu-se os seguintes comandos: Data - Select Cases - Random Samples of 

Cases.   
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Tabela 1. 

Características sociodemográficas da amostra (n=455) 

 NV (n=200) Vítimas de VRI 

Habilitações Literárias 

9.ºano 1% 0.4% 

12.ºano 18% 20.4% 

Licenciatura 50% 46.3% 

Mestrado 29% 29.8% 

Doutoramento 1.5% 2% 

Outra 0.5% 1.2% 

Relação de intimidade 

atual 

Encontra-se 73% 67.8% 

Não se encontra 27% 32.2% 

 

Instrumentos 

Na presente investigação foi utilizado um Questionário Sociodemográfico, construído 

com o intuito de obter informações alusivas a dados pessoais da participante, como a idade, 

orientação sexual, nacionalidade, região do país que é originária, hábitos aditivos (consumo de 

álcool e drogas/substâncias psicoativas), habilitação literária, se se encontrava numa relação 

íntima e a duração da mesma.  

Questionário de Avaliação de Trauma de Infância - Forma Breve (CTQ-SF), tem 

origem na versão longa de 70 itens desenvolvida por Bernstein, Ahluvalia, Pogge e 

Handelsman em 1997 e a curta de 28 desenvolvida por Bernstein et al. em 2003. Adaptado para 

a população portuguesa por Dias, et al. (2014) é um instrumento de autoavaliação de exposição 

a situações de maltrato, ocorridas até aos 15 anos de idade. É constituído por 28 itens que 

descrevem experiências de infância e são classificados de acordo com a frequência que 

ocorreram, numa escala de Likert de 5 pontos (1 = nunca até 5 = sempre). A cotação é invertida 

no caso dos itens que descrevem uma infância agradável (2, 5, 7, 13, 19, 26 e 28). Contem 

ainda um indicador geral de exposição a abuso na infância, que resulta da soma da cotação das 
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subescalas e um índice de negação, avaliando a exposição a cinco tipos de abuso – abuso 

emocional, abuso físico, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Para o 

presente estudo o CTQ-SF revelou uma boa consistência interna global com um α de Cronbach 

de 0.82. Em relação à análise da consistência interna por dimensão revelou um com α de 

Cronbach de 0.85 no abuso emocional, 0.80 no abuso físico, 0.94 no abuso sexual, 0.49 na 

negligência física (não se utilizou esta subescala nas análises estatísticas) e 0.87 na negligência 

emocional.  

O Inventário Breve de Sintomas 18 (BSI 18), originalmente desenvolvido por Derogatis 

em 2001 (cit. in Nazaré, Pereira, & Canavarro, 2017) e traduzido e validado posteriormente 

por Nazaré, Pereira e Canavarro em 2017 para a população portuguesa constitui um método de 

rastreio do distress psicológico aplicável a populações comunitárias e clínicas. Composto por 

três dimensões (somatização, depressão, ansiedade) e pelo Índice de Gravidade Global (IGG) 

que se obtém somando a pontuação dos dezoito itens e corresponde ao nível geral de distress 

psicológico da pessoa.  Instrumento de autorrelato constituído por 18 itens, no qual é pedido 

ao indivíduo para classificar o grau em que cada problema o afetou durante a última semana 

(e.g. “Sentiu que não tem valor”), numa escala tipo Likert cotado desde “Nunca” (0) a 

“Sempre” (4), pontuações mais elevadas refletem psicossintomatologia mais intensa. No 

presente estudo o instrumento BSI 18 apresentou no global uma boa consistência interna com 

um α de Cronbach de 0.94 e em relação à análise da consistência interna por dimensão revelou 

um α de Cronbach de 0.82 na somatização, 0.89 na depressão e 0.86 na ansiedade. 

 A Escala de Desejabilidade Social de 20 Itens (EDS-20) – instrumento de autorrelato 

da desejabilidade social com 20 itens de resposta dicotómica “Sim”/“Não”. Todos os itens, à 

exceção do item 4, são invertidos e pode ser aplicado a sujeitos com mais de 16 anos 

(adolescentes, adultos e idosos), para fins de investigação e avaliação psicológica na 

comunidade e em contextos clínicos e forenses. Torna-se num instrumento muito útil na 



50 
 

apreciação do nível de sinceridade das respostas dadas pelos sujeitos e, por conseguinte, da 

validade dos resultados em outros instrumentos utilizados (Almiro, et al., 2016).  

 Por último, foi aplicada a Checklist de Comportamentos Agressivos - Violentómetro – 

escala de autorrelato de comportamentos de agressão dividido em duas partes – “Já fiz...” (30 

itens) e “Já me fizeram...” (29 itens). Este questionário foi aplicado com o intuito de diferenciar 

as vítimas de violência psicológica e física (resposta positiva na parte “Já me fizeram…” nos 

itens onze, doze, dezanove e vinte), as de violência sexual (resposta positiva na parte “Já me 

fizeram…” no item vinte-cinco) e as não vítimas (resposta negativa aos itens onze, doze, 

dezanove, vinte e vinte-cinco).  

Procedimento 

Numa primeira fase obteve-se aprovação do conselho de ética da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. De seguida, procedeu-se a recolha dos dados, realizada de forma 

online no contexto nacional (continente e ilhas). Embora tendo óbvias vantagens, devido às 

limitações que os estudos online possuem (e.g., não existir um entrevistador para tirar dúvidas 

que possam surgir), foi realizada um estudo piloto, em que dez indivíduos, neutros ao estudo, 

responderam ao questionário analisando se as perguntas são claras, percetíveis e concisas. Não 

houve qualquer dificuldade demonstrada na perceção das perguntas por parte dos participantes 

do estudo piloto. Assim sendo, avançou-se para a recolha efetiva dos dados.  

Estratégias de análise de dados 

A presente investigação apresenta um cariz metodológico quantitativo e transversal, 

uma vez que o conjunto de medições foi realizado num único momento. Inicialmente procedeu-

se à codificação do protocolo e à elaboração de uma base de dados para posterior análise através 

do programa estatístico SPSS - Statistical Package for Social Sciences -, na sua versão 26.0 

para o sistema Windows 10. Com o objetivo de limpar a amostra de dados insignificantes para 

esta investigação procedeu-se a eliminação dos dados dos indivíduos não portugueses e não 
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heterossexuais. De acordo com os autores originais dos instrumentos, procedeu-se à inversão 

de itens no CTQ, no RPQ e no BSI. Depois de verificar a consistência interna da escala EDS-

20 eliminou-se os dados das mulheres que somaram mais do que o ponto de corte (M+2DP). 

De forma a estimar a confiabilidade dos instrumentos foram calculados os valores do α de 

Cronbach.   

De seguida procedeu-se à realização da análise estatística dos dados que se iniciou pela 

elaboração de uma análise descritiva, envolvendo o cálculo de frequências, médias e desvio-

padrão. Após a análise descritiva, e com o intuito de perceber se a depressão exerce um efeito 

de mediação na relação entre os maus tratos na infância e ser vítima de VRI na idade adulta, 

realizou-se uma análise de correlação entre as variáveis em estudo – abuso sexual na infância, 

abuso emocional na infância, negligência emocional na infância, depressão e ser vítima de VRI. 

De seguida, através do PROCESS versão 3.3 foram testados três modelos de mediação para a 

depressão (DEP). 
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Resultados 

Análises de Correlação  

Tabela 2. 

Matriz de correlação - mostra associações positivas e estatisticamente significativas entre as 

variáveis em estudo (n=455)  

 1 2 3 4 5 

1. Abuso Sexual -     

2. Abuso Emocional .26** -    

3. Negligência Emocional  .18** .67** -   

4. Depressão .14** .36** .30** -  

5. Vítima de VRI .18** .22** .15** .12* - 

Valores de significâncias: **p< .01; *p< .05.   

Análises de Mediação 

A negligência emocional, abuso emocional e abuso sexual foram selecionadas como 

variáveis independentes, a possibilidade de ser ou não vítima de violência foi definida como 

variável dependente e a depressão foi considerada variável mediadora. Todas as análises de 

mediações abaixo descritas foram investigadas de acordo com o método de Hayes (Field, 

2013).  

Papel Mediador da Depressão 

O abuso sexual apresenta um efeito significativo e positivo na depressão (b= .242, SE= 

.084, p< .005) e a depressão apresenta um efeito positivo significativo na possibilidade de ser 

vítima de violência nas relações de intimidade (b= .047, SE= .019, p< .05).  A relação entre o 

abuso sexual e a possibilidade de ser ou não vítima de violência apresenta-se enfraquecida após 

a inserção da variável mediadora (b= .132, SE= .049, p< .01), evidenciando o papel mediador 

da depressão.  Os resultados indicaram um efeito indireto significativo do abuso sexual sobre 

a possibilidade de ser ou não vítima através da presença de uma maior depressão (b = .011, SE 
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= .006, IC 95% [.002, .025]). Deste modo, o desenvolvimento de maiores índices de depressão 

medeia a relação positiva entre o abuso sexual e a possibilidade de ser vítima, de tal forma que 

a presença de maiores níveis de depressão aumentam a vulnerabilidade para ser vítima aquando 

de um maior índice de abuso sexual na infância (Figura 1).  

 

O abuso emocional apresenta um efeito positivo e significativo na depressão (b= .498, 

SE= .059, p< .001). No entanto, não se verifica um efeito mediador da depressão na relação 

entre o abuso emocional e a possibilidade de ser ou não vítima (IC 95% [-.007, .037]). Deste 

modo, maiores índices de depressão não explicam a relação positiva e significativa entre o 

abuso emocional e a possibilidade de ser vítima.  

A negligência emocional apresenta um efeito positivo e significativo na depressão (b= 

.356, SE= .055, p< .001). Não se verifica um efeito mediador da depressão na relação entre a 

negligência emocional e a possibilidade de ser ou não vítima (b = .014, SE = .008, IC 95% [-

.000, .030]). Ou seja, maiores índices de depressão não explicam a relação positiva e 

significativa entre a negligência emocional e a possibilidade de ser vítima. 

 

Abuso Sexual VRI 

DEP 

Figura 1 – Efeito total, direto e indireto para a relação entre abuso sexual na infância e vitimação de VRI 

mediado por depressão.  

O efeito direto entre o abuso sexual na infância e ser ou não vítima de VRI, depois da inserção da variável 

depressão apresenta-se entre parênteses (n=455). Significâncias: *<.05, **≤.01, ***≤.001 

 

.141**(.132**) 

.047* .242** 
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Discussão 

O presente estudo teve como objetivo analisar a se a depressão exerce um papel 

mediador na relação entre maus tratos sofridos na infância – abuso emocional, abuso sexual e 

negligência emocional - e ser vítima de violência nas relações de intimidade na idade adulta. 

Ou seja, tencionou-se averiguar se a depressão desempenha um papel mediador na relação entre 

abuso sexual e VRI; na relação entre abuso emocional e VRI; e negligência emocional e VRI.  

Face aos objetivos propostos e de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, 

esperava-se que a depressão tivesse um efeito mediador positivo e significativo entre os tipos 

de maus tratos na infância e a VRI. Por outras palavras, esperava-se que a depressão explicasse 

a relação entre às dimensões de maus tratos (abuso emociona, negligência emocional e abuso 

sexual) e ser vítima de VRI.  

Verificou-se que as experiências adversas na infância estudadas estão positiva e 

significativamente associadas com a sintomatologia depressiva. Ou seja, as experiências 

adversas na infância são fatores de risco de depressão, estes resultados são consistentes e vão 

ao encontro da literatura (APA, 2014; Christ, et al., 2019; Fergusson et al., 2013; Hovens, et 

al., 2012; Infurna et al., 2016; Kendler, & Aggen, 2014; Keyes et al., 2012; Klein, et al., 2013; 

Lee, 2015; Lindert, et al., 2014; Martins, et al., 2014; Mandelli, Petrelli, & Serretti, 2015; 

Shapero et al., 2014; Spinhoven et al., 2010).  

Os resultados demonstraram a existência de um efeito mediador da depressão na relação 

entre o abuso sexual na infância e a possibilidade de ser vítima de VRI. Neste sentido, esta 

relação parece ser melhor explicada pela presença de níveis mais elevados de depressão, que 

aumenta a vulnerabilidade para ser vítima de VRI aquando de um maior índice de abuso sexual 

na infância. Esta mediação demonstra que a relação entre abuso sexual na infância e a VRI, 

que tem vindo a ser evidenciada por diversos estudos (Barrios, et al., 2015; Yoshihama, & 

Horrocks, 2010; Ihongbe, & Masho, 2017; Jennings, et al., 2015; Till-Tentschert, 2017), 



56 
 

poderá não ter uma relação estritamente direta. Ou seja, a depressão explica, de forma parcial, 

a relação entre o abuso sexual na infância e a vitimação de VRI na idade adulta. É do 

conhecimento científico que o abuso sexual na infância é um fator de risco para a 

sintomatologia depressiva (Fergusson, et al., 2013; Kendler, & Aggen, 2014; Keyes et al., 

2012; Klein, et al., 2013; Lindert, et al., 2014). Poucas estudos investigaram a relação entre a 

sintomatologia depressiva e posterior vitimação de VRI. Contudo, Lehrer, et al. (2006) 

demonstraram que a depressão é um fator de risco para a vitimação de VRI na idade adulta. 

Existem determinados critérios de diagnóstico, nomeadamente humor deprimido (que podem 

se expressar através de sentimentos de desesperança), anedonia, agitação psicomotora, 

sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldades em pensar ou indecisões e 

pensamentos recorrentes de morte (APA, 2014). Estes critérios podem ser manifestos de certas 

características que estão associadas à depressão, tais como, autoestima diminuída, pouca 

satisfação de vida, e dificuldades interpessoais (Lehrer, et al., 2006), sendo que estas 

características podem ser procuradas pelo potencial perpetrador (Cale, et al., 2016). Para além 

disso, Barnett (2000) refere que mulheres vítimas com histórico de sintomatologia depressiva 

tendem a ter menor capacidade de sair de uma relação abusiva. Assim, estas podem ser algumas 

das razões pela qual a depressão mostrou exercer um efeito mediador entre o abuso sexual na 

infância e a vitimação na VRI. É, no entanto, importante salientar que podem existir certos 

fatores relacionados com a resiliência que podem exercer uma função protetora (Franchek-Roa 

et al., 2017), nomeadamente fatores individuais (e.g. estratégias de coping); familiares (e.g. 

coerência); e comunitários (e.g. relações com os pares) (Afifi, & MacMillan, 2011). A 

depressão é uma perturbação heterogénea e complexa, que pode necessitar de uma oferta 

diversificada de possibilidades de tratamento (Vogelzangs, et al., 2012). Por isso uma maior 

compreensão da relação depressão-VRI (Lehrer, et al., 2006) e do efeito mediador que a 

depressão exerce sobre a relação entre o abuso sexual na infância e a possibilidade de vitimação 
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na VRI podem contribuir na identificação de jovens em risco de vitimação de VRI e na sua 

prevenção.  

Este estudo demonstra que a depressão exerce um efeito mediador na relação entre o 

abuso sexual na infância e a vitimação de VRI. Simultaneamente, diversas investigações 

afirmam que a VRI afeta negativamente a saúde mental das vítimas (Beydoun et al., 2012; 

Devries et al. 2013; Graham, et al., 2012; Machisa, et al., 2017; Wong & Mellor, 2014). Os 

resultados deste estudo têm implicações importantes na prevenção de VRI na população, sendo 

que demonstram que prevenir abusos sexuais na infância poderia diminuir a prevalência de 

sintomatologia depressiva e, também a de vitimação de VRI. A prevenção de vitimação de VRI 

também poderia passar pela intervenção precoce com vítimas de abuso sexual na infância, 

tendo como um dos focos a prevenção de sintomatologia depressiva. Desta forma, seria 

fundamental realizar programas de prevenção de abusos na infância, uma vez que são fatores 

de risco de depressão e esta perturbação tem uma grande prevalência a nível mundial. Seria, de 

tal forma importante implementar programas de intervenção/prevenção de depressão 

adequados a crianças abusadas sexualmente.  

Limitações  

Embora os resultados deste estudo desempenhem um papel importante na prevenção de 

VRI, ao longo do estudo foram surgindo algumas limitações. O fato de os dados terem sido 

recolhidos a partir de um questionário disponibilizado através de uma plataforma online, 

mesmo sendo uma amostra aleatória da população, acarreta como referido nos procedimentos 

algumas limitações. Outra limitação é o facto de não existir o relato de ambos os indivíduos 

relativamente às experiências de violência na relação de intimidade. Importante também 

ressalvar que o fator retrospetivo indicador de abusos sofridos na infância pode porventura ser 

uma limitação a este estudo, tendo em conta que os investigadores têm vindo a aperceber-se 

que os indivíduos tendem a minimizar estes abusos sofridos (Ellsberg, Winkvist, Peña, & 
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Stenlund, 2001). No entanto, Hardt e Rutter, (2004) referem que existe uma maior tendência 

em obter falsos negativos, falsos positivos são mais raros de se encontrar. Apesar do efeito 

mediador que depressão demonstrou na relação entre o abuso sexual na infância e a vitimação 

de VRI ter um tamanho do efeito baixo, este é significativo, por isso seria importante continuar 

a investigar esta variáveis em investigações futuras. 

Estudos futuros 

Devido à escassez de estudos que investiguem o efeito mediador entre os abusos na 

infância e a vitimação de VRI, seria importante testar outras variáveis mediadoras que possam 

explicar melhor a revitimização. Para que haja uma melhor compreensão da relação entre os 

abusos na infância e a vitimação de VRI, com intuito de criar métodos intervencionais mais 

eficazes. Poderia ser uma mais valia para estudos futuros, recorrer a instituições responsáveis 

por atuar e intervir nesta problemática, de forma a que haja um cruzamento de dados mais 

acentuado, permitindo assim, uma recolha de amostragem mais diversificada e heterogenia. 
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