
Questionário sobre Traumas na Infância – QUESI 

Enquanto eu crescia... Nunca Poucas 

vezes 

Às vezes Muitas 

vezes 
Sempre 

1. Eu não tive o suficiente para comer.       

2. Eu soube que havia alguém para me cuidar e 

proteger. 

     

 3. As pessoas da minha família me chamaram de 

coisas do tipo “estúpido (a)”, “preguiçoso (a)” ou 

“feio (a)”.  

     

4. Meus pais estiveram muito bêbados ou 

drogados para poder cuidar da família.  

     

5. Houve alguém na minha família que ajudou a 

me sentir especial ou importante.  

     

6. Eu tive que usar roupas sujas.       

7. Eu me senti amado (a).       

8. Eu achei que meus pais preferiam que eu 

nunca tivesse nascido.  

     

9. Eu apanhei tanto de alguém da minha família 

que tive de ir ao hospital ou consultar um 

médico.  

     

10. Não houve nada que eu quisesse mudar na 

minha família.  

     

11. Alguém da minha família me bateu tanto que 

me deixou com machucados roxos.  

     

12. Eu apanhei com cinto, vara, corda ou outras 

coisas que machucaram.  

     

13. As pessoas da minha família cuidavam umas 

das outras.  

     

14. Pessoas da minha família disseram coisas 

que me machucaram ou me ofenderam.  

     

15. Eu acredito que fui maltratado (a) 

fisicamente. 

     

 16. Eu tive uma ótima infância.       

17. Eu apanhei tanto que um professor, vizinho 

ou médico chegou a notar.  

     

18. Eu senti que alguém da minha família me 

odiava.  

     

19. As pessoas da minha família se sentiam 

unidas.  

     

20. Tentaram me tocar ou me fizeram tocar de 

uma maneira sexual.  

     

21. Ameaçaram me machucar ou contar mentiras 

sobre mim se eu não fizesse algo sexual.  

     

22. Eu tive a melhor família do mundo.       

23. Tentaram me forçar a fazer algo sexual ou 

assistir coisas sobre sexo.  

     

24. Alguém me molestou.       

25. Eu acredito que fui maltratado (a)      



emocionalmente.  

26. Houve alguém para me levar ao médico 

quando eu precisei.  

     

27. Eu acredito que fui abusado (a) sexualmente.       

28. Minha família foi uma fonte de força e apoio      

 


