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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo apresentar uma revisão integrativa da literatura 

científica acerca da violência sexual contra a mulher, compreendendo suas consequências 

físicas e psicológicas e influências externas após a agressão, considerando um maior enfoque 

nas teorias psicanalíticas. A partir das bases de dados LILACS, PePSIC e SciELO (2005-

2015), recuperou-se 10 artigos segundo os critérios de inclusão/exclusão preestabelecidos. Os 

resultados destacam a vontade da mulher em manter a violência em sigilo como forma de 

fuga do acontecimento, gerando a intensificação de sintomas e traumas psicológicos. Foram 

identificados como fatores de influência externa o acolhimento e a negligência familiar, social 

e médica. Constatou-se que a negligência por qualquer âmbito social atua de forma negativa 

no processo de recuperação da vítima. 

Palavras-chave: abuso sexual; violência na família; sintomas; psicoterapia; serviços de 

saúde. 
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Abstract 

 

 

The present study aims to present an integrative review of the scientific literature about the 

sexual violence against women, understanding its physical and psychological consequences, 

and external influences after the abuse, giving light to the psychoanalysts theories. From 

LILACS, SciELO and PePSIC databases (2005-2015), 10 articles were recovered according 

to the inclusion/exclusion criteria previously established. The results identified the women’s 

will of keeping the sexual violence as a secret in order to forget it, causing her, afterwards, a 

higher level on her symptoms and psychological traumas. Factors of external influence were 

identified as the negligence or the care taken by the family, society or the medical assistance. 

It was found that the negligence on the victimized women, made by any social framework, 

has negatives results in the victim’s recuperation process. 

Keywords: sexual abuse; family violence, symptoms; psychotherapy; health care services. 
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Introdução 

A violência sexual é um fenômeno universal, no qual não há restrição de sexo, idade, 

etnia ou classe social, que ocorreu no passado e ainda ocorre atualmente (Facuri, Fernandes, 

Oliveira, Andrade & Azevedo, 2013). É estimado que 18% das mulheres da população em 

geral sofram pelo menos um episódio de violência sexual durante a sua vida (Oshitaka et al., 

2011). Esse tipo de violência foi definida pela Organização Mundial da Saúde (2002) como 

todo ato sexual ou tentativa para obter o ato sexual, investidas ou comentários sexuais 

indesejáveis contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção (Facuri, et al., 2013).  

É amplamente conhecido que este tipo de violência pode levar a lesões, gravidez 

indesejada, disfunção sexual, e / ou doenças sexualmente transmissíveis (como o HIV), tendo 

também um grande impacto sobre o estado psicológico da mulher. Entre os danos causados à 

saúde mental, podem contar-se a ansiedade, a depressão e até o suicídio (Souza, Carvalho, 

Gali & Alcântara, 2005).  No entanto, o receio de exposição pública e represálias, e da vítima 

ser conhecida do agressor, são fatores que dificultam a procura de ajuda médica por parte da 

mulher (Oshitaka et al., 2011). 

Contudo, a banalização da violência sexual tem sido nos últimos trinta anos, 

denunciada pelo movimento feminista e por estudiosos, de forma que, refletindo pela 

perspectiva deste movimento, Osis (1998) reconhece o pioneirismo brasileiro de se posicionar 

sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, considerando, conforme a ONU (1948) o 

direito das mulheres de viver uma vida sem violências (Lima & Deslandes, 2014). Desta 

forma, as denúncias e notificações de casos de abusos sexual no Brasil estão cada vez mais 

frequentes, provocando, também, um aumento na demanda de profissionais de saúde, 

principalmente das áreas da psicologia e psicanálise (Junior & Ramos, 2010). 
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Visto às consequências, tanto psíquicas quanto fisiológicas, o Ministério da Saúde do 

Brasil (1999) declara que a mulher violentada sexualmente necessita de assistência 

humanizada na interação com os profissionais nos serviços de saúde. No entanto, ao atender 

as mulheres vítimas de violência sexual, estes profissionais têm que lidar com sua própria 

angústia diante das limitações humanas – no caso, a vítima -, o que gera um sentimento de 

impotência no profissional e isso irá impactar diretamente no atendimento realizado à vítima 

(Reis et al., 2010).  

Este impacto no atendimento é, na grande maioria dos casos, negativo, uma vez que, 

segundo Assis, Avanci, Pesce & Njaine (2008, citado por Rodrigues, 2010) o ser humano 

necessita de alguma forma de afeto ou proteção, pois sem isso se torna difícil crescer, 

desenvolver-se e sentir-se capaz de reconhecer e superar dificuldades. Para tanto, se faz 

necessário mostrar solidariedade com a sua dor e sofrimento e estabelecer uma relação de 

empatia com a mulher (Reis et al., 2010).  

Essa relação a ser estabelecida será de extrema importância no que diz respeitos à 

recuperação aos danos mentais e psicológicos causados à mulher. De acordo com a pesquisa 

realizada por Rodrigues (2010), foi perceptível que as vítimas apresentaram reações 

decorrentes das emoções e sentimentos ainda marcantes em seus imaginários. Assim, numa 

sociedade onde a violência à mulher é uma questão de gênero, as atitudes e comportamentos 

femininos necessitam ser preventivos, e isso só irá potencializar os sentimentos – marcados 

como insegurança, vergonha e principalmente o medo – decorrentes deste trauma recente, 

além de promover uma limitação do seu estar na vida. (Rodrigues, 2010). 

Ainda conforme a pesquisa de Rodrigues (2010), tudo ou todos que fazem essas 

mulheres recordarem da violência sexual vivida traz à tona sentimentos e lembranças que as 

mesmas gostariam de esquecer – se não esquecer, reelaborá-los, guardando-os no silêncio da 

alma. Dessa forma, conforme a psicanálise freudiana pode-se compreender essa vontade da 



6 
 

vítima de internalizar esses sentimentos e lembranças através do texto “Inibição, sintoma e 

angústia” escrito por Sigmund Freud (1926/1976), no qual, se tem o recalque como um 

mecanismo de defesa que visa a manter afastadas da consciência as experiências traumáticas 

vividas (Souto, 2012). 

Foi constatado, segundo Rodrigues (2010), que o medo foi retratado na fala das 

mulheres vitimadas quando apontaram que passaram a não acreditar nas pessoas e tinham 

receio de passar pelo local em que ocorreu a violência. O medo apresentou-se também como 

uma reação das mulheres em defenderem-se de outras violências, ou seja, à medida que 

estejam mais cautelosas estariam prevenindo-se da ocorrência de outra violência (Rodrigues, 

2010).   

Assim, segundo Freud (1926/1976), a ansiedade é uma reação a uma situação de 

perigo e que, de maneira a evitar esse medo e/ou ansiedade causados pelo trauma, criam-se 

sintomas a fim de evitar, principalmente, uma nova situação de perigo. Dessa forma, “o eu faz 

uma adaptação ao sintoma e passa a se comportar como se reconhecesse que o sintoma 

chegara para ficar e que a única coisa a fazer é aceitar a situação de bom grado” (FREUD, 

1926/1976, p.121). 

Desta forma, de acordo com Rodrigues (2010), a violência sexual representa uma 

violação aos direitos da mulher e limita suas possibilidades na sociedade – em decorrência 

dos danos físicos e psíquicos sofridos – além de depreciar sua dignidade e ter seus direitos de 

privacidade, intimidade, liberdade e autonomia individual violado. Assim, a qualidade do 

atendimento deve ser prezada – tanto médico quanto social – como já citado anteriormente 

por Reis et al. (2010) e por Assis, Avanci, Pesce & Njaine (2008, citado por Rodrigues, 

2010), é acrescentado por Júnior e Ramos (2010) que o atendimento com base na prática da 

psicanálise é considerado como questionador de concepções que paralisam e domesticam 

sujeitos – neste caso, as mulheres vítimas de violência sexual. 
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Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão 

integrativa da literatura científica acerca da violência sexual contra a mulher, compreendendo 

suas consequências físicas e psicológicas e influências externas após a agressão, considerando 

um maior enfoque nas teorias psicanalíticas. 

 

Método 

Tipo de estudo: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura científica. Essa 

revisão adotou critérios rígidos para a escolha dos trabalhos que serão analisados. Ela tem por 

objetivo concluir de forma geral sobre hipóteses formuladas acerca de uma determinada área 

de estudo. Descreve minuciosamente os procedimentos de busca dos estudos. Apresenta a 

síntese de múltiplos estudos publicados, é realizada de maneira sistemática e ordenada, e, 

assim, contribui para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado, seguindo 

padrões de rigor metodológico (Scorsolini-Comin, 2014). Dessa maneira, a hipótese a ser 

formulada para a realização dessa revisão foi “Danos ao psicológico da vítima de violência 

sexual e o surgimento de transtornos e sintomas devido às consequências físicas, psíquicas e 

sociais”. 

Bases consultadas: Para realizar a revisão de literatura, foram utilizadas as Bases de 

Dados LILACS, SciELO e PePSIC. Os descritores utilizados foram “violência sexual and 

mulheres” e “violência sexual or psicológico”. 

Critérios de inclusão: Foram incluídos os trabalhos que apresentavam as seguintes 

características: (1) artigos indexados; (2) artigos publicados nos últimos dez anos, ou seja, de 

2005 a 2015; (3) artigo em língua portuguesa e (4) artigos que tinham o foco na mulher e suas 

consequências psíquicas e fisiológicas após o abuso sexual. 

Critérios de exclusão: Foram excluídos os trabalhos que (1) eram teses, dissertações 

de mestrado, livros e capítulos de livros, resenhas e artigos incompletos; (2) artigos em outro 
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idioma que não o português; (3) publicações anteriores a 2005 e (4) artigos que não tinham o 

foco na mulher e suas consequências psíquicas e fisiológicas após o abuso sexual. 

Esses critérios foram estabelecidos devido a necessidade de selecionar trabalhos que 

coincidissem com as informações a serem utilizadas para o desenvolvimento do estudo acerca 

da hipótese proposta.  

Procedimento de coleta e análise de dados: A pesquisa na base de dados foi realizada 

em um único dia – 19/04/2015 -, utilizando-se os dois descritores “violência sexual and 

mulheres” e “violência sexual or psicológico” nas bases de dados. Foi feito um levantamento 

das publicações segundo os critérios de inclusão e exclusão. Após este levantamento, foram 

lidos os títulos e resumos dos artigos encontrados para, então, ler os artigos selecionados na 

íntegra, recuperando dez artigos que tratavam do tema da maneira desejada para a realização 

da revisão. 

 

Resultados 

Tabela 1. 

Artigos encontrados, selecionados e recuperados quanto às bases de dados. 

Base de dados Encontrados Selecionados Recuperados 

LILACS 63 16 3 

PePSIC 13 7 5 

SciELO 23 12 2 

Total 99 35 10 

 

Conforme a pesquisa realizada nas bases de dados com os descritores “violência 

sexual and mulheres” e “violência sexual or psicológico”, obtiveram-se os resultados 

registrados na Tabela 1. A redução da quantidade de artigos encontrados em relação aos 

recuperados deve-se aos critérios de inclusão e exclusão, visto que se tinha por objetivo 
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buscar um foco específico na hipótese formulada dentro do tema “violência sexual”, e vários 

artigos encontrados fugiam desse foco ou seguiam por outras abordagens e tipos de estudos 

que não seriam interessantes para esta revisão. Desta forma, foram recuperados dez artigos, os 

quais estão caraterizados na Tabela 2 em termos de título, autores, instituição dos autores, 

periódico, ano de publicação e tipo de estudo. 

 

Tabela 2. 

Caracterização dos artigos recuperados em termos de títulos, autores, instituição dos 

autores, periódico, ano de publicação e tipo de estudo (n=10). 

N Título Autores Instituição dos 
autores 

Periódico Ano Tipo de 
estudo 

1 

 

Auto-estima de mulheres 

que sofreram violência 

 

Viana, Bonfim, 

Chicone 

Escola Paulista de 

Medicina 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

2006 Empírico 

2 

 

Violências sexuais: 

incesto, estupro e 

negligência familiar 

 

Prado, Pereira 

 

 

 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Estudos de Psicologia 2008 Empírico 

3 

 

 

Parto cesárea em gravidez 

decorrente de estupro 

 

Vertamatti, 

Souza, Ohata, 

Abreu, Barbosa 

Faculdade de 

Medicina do ABC 

Revista Brasileira de 

Crescimento e 

Desenvolvimento 

Humano 

2009 Empírico 

4 

 

Sobre ética e violência 

sexual: recorte de casos 

atendidos fora dos serviços 

especializados 

 

Barbosa, Dantas, 

Silva, Silva 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

Revista Sociedade 

Brasileira de 

Psicologia Hospitalar 

2010 Empírico 

5 

 

Significado da violência 

sexual na manifestação da 

corporeidade: um estudo 
fenomenológico 

 

Labroncini, 

Fegadoli, Correa 

Universidade 

Federal do Paraná 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

2010 Empírico 

 

6 

 

Abuso Sexual e 

Resiliência: Enfrentando 

as Dversidades 

 

Martins Universidade 

Federal do 

Amazonas 

Revista Mal-Estar e 

Subjetividade 

2011 Empírico 

7 

 

Violência doméstica e 

sexual em mulheres e suas 

repercussões na fase do 

climatério 

 

Moraes, et al. Universidade de 

São Paulo 

Journal of Human 

Growth and 

Development 

2012 Empírico 

8 

 

Aspectos psicológicos de 

mulheres que sofrem 

violência sexual 

 

Souza, Drezett, 

Meirelles, Ramos 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

 

Reprodução & 

Climatério 

2012 Revisão 

9 

 

A violência sexual e a 

repetição: a importância do 

segredo para a clínica 

psicanalítica e o tratamento 

na instituição de saúde 

 

Chagas, Moretto Universidade de 

São Paulo 

Revista Sociedade 

Brasileira de 

Psicologia Hospitalar 

2013 Teórico 
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10 Gravidez após violência 
sexual: vivências de 

mulheres em busca da 

interrupção legal 

Machado, 
Fernandes, Osis, 

Makuch 

Universidade 
Estadual de 

Campinas 

Cadernos de Saúde 
Pública 

2015 Empírico 

  

Observa-se que os artigos atendem de maneira satisfatória o objetivo desta revisão ao 

abordar as várias faces da violência sexual e ao mostrar diversas influências externas que 

podem vir a agravar ou amenizar as consequências e os sintomas psíquicos decorrentes da 

agressão sofrida pela vítima. Oito dos artigos recuperados são empíricos, contendo também 

um de revisão da literatura científica e um teórico. Apenas duas instituições onde foram 

realizadas as pesquisas foram repetidas, sendo dois artigos da Universidade de São Paulo. O 

período estipulado de dez anos para a seleção dos artigos foi feito em vista de, apesar de a 

maioria ser dos últimos cinco anos, os artigos encontrados entre 2006 e 2009 possuírem 

aspectos mais interessantes ao objetivo proposto nesta revisão. 

Os objetivos principais dos artigos recuperados estão demonstrados na Tabela 3. 

Tabela 3. 

Caracterização dos artigos em termos de seus objetivos principais (n=10). 

N Principais objetivos 
1 

 
Apresentar a oficina de autoestima em mulheres que foram violentadas sexualmente como 
ferramenta para auxiliá-las na reconstrução de sua autoestima e sensibilizar os profissionais 

da área da saúde que as atendem. 

 
2 
 

Abordar as consequências do abuso sexual na infância e as questões pertinentes à vítima de 
incesto e sua família para apresentar um caso clínico atendido em serviço de psiquiatria de 

um hospital universitário público. 

 
3 

 
Iniciar uma discussão acerca da literatura sobre as razões para a realização do parto cesárea 

em gravidez decorrente de estupro com base em um relato de caso. 

 
4 

 
Apresentar o relato de um caso típico de abuso sexual envolvendo aspectos sociais, éticos, 

religiosos e de saúde pública. 

 
5 

 
Compreender o significado da violência sexual na manifestação da corporeidade a partir de 
uma pesquisa fenomenológica. 
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 Continuação da Tabela 3. 

De modo geral, pode-se perceber, de acordo com a Tabela 3, que todos os artigos 

buscam compreender as consequências e repercussões, tanto físicas quanto emocionais das 

vítimas de violência sexual que são atendidas pelos sistemas de saúde pública ou por 

profissionais especializados, além de darem foco também às influências externas como a 

cultura, a religião e a relação com a família e o meio social da vítima após o abuso, 

enfatizando as consequências dessas relações na tentativa da vítima de retomar sua vida 

normal. 

A Tabela 4 aponta os principais resultados encontrados referentes aos art igos 

recuperados para esta revisão. 

Tabela 4. 

Caraterização dos artigos quanto aos principais resultados obtidos (n=10). 

N Principais resultados 

1 Percebeu-se que as avaliações individuais apontaram as oficinas como oportunidade para reflexão, 
mudanças de atitude e a perspectiva de novos caminhos. Isso leva todos os profissionais envolvidos 

a recriar a linguagem da saúde, redimensionando o espaço das doenças e das pessoas. 

 

2 Percebeu-se com as sessões na clínica que a vítima nunca foi ajudada por sua família e, quando 

adulta, devido à fragilidade de suas defesas, viu-se mais vulnerável e novamente exposta à 

situações de abuso. 
 

 
6 

 
Investigar a percepção de jovens mulheres vitimadas sexualmente sobre as consequências que 

a violência trouxe para a saúde em relação aos aspectos emocional, físico e comportamental, 

bem como estratégias de superação. 
 

7 Avaliar as repercussões no climatério da violência doméstica e sexual. 

 
8 
 

Investigar a partir da literatura científica os índices de transtornos e consequências médicas, 
psicológicas e sociais em mulheres que sofreram violência sexual. 

 
9 

 
Problematizar a importância do “segredo” para uma mulher, vítima de violência sexual, seja 
tratada em instituições de saúde apostando que a assistência psicológica está relacionada à 

compreensão clínica da função do segredo como possível manutenção de uma posição 

subjetiva. 
 

10 Relatar vivências de mulheres após a violência sexual, no diagnóstico de gravidez, na busca 

pelo serviço de interrupção legal da gestação e durante a internação em um hospital. 
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3 A atitude manifestada pela adolescente grávida por estupro frente ao nascimento da criança é de 
desprezo pelo filho em 68% dos casos. A falta de vínculo pelo filho ocasiona o parto por cesárea, 

além de gerar renúncia e privações para a vida futura. 

 

4 Evidenciam os significados éticos, culturais e morais e a ação pública, que deve incidir no combate 

à banalização e à naturalização da violência sexual e que a mulher não é culpada por sua 

ocorrência. A falta de preparo da família e dos profissionais de saúde encarregados do caso, que 
geralmente não estão aptos para tratar a mulher de forma ética e acolhedora, faz-se necessário o 

atendimento psicológico imediato. 

 

5 A atribuição de significados às situações e pessoas que causam temor vem da manifestação do 
medo, gerado pela violência sexual, a qual passa a ser sentida e manifestada na corporeidade, ou 

seja, na expressão do corpo da mulher, o que transforma as vítimas em constantes reféns da 

violência. 

 

6 Evidenciam os efeitos perversos do abuso sexual sobre a vida das mulheres vitimadas, sobretudo à 

sua saúde. No grupo de violência intrafamiliar, houve uma crescente mobilização para superar o 

trauma e retomar a vida normalmente, evidenciando uma maior resiliência do que no grupo 
extrafamiliar, no qual os efeitos negativos na saúde eram mais persistentes. 

 

7 A prevalência de comorbidades foi nas mulheres vítimas de violência sexual, sendo 57,5% com 
casos graves no índice menopausal de Kupperman. 

 

8 Foi percebido que mulheres que sofrem violência sexual apresentam índices mais severos de 

transtornos, consequências psicológicas, insatisfações sexual e com a vida, assim como um maior 
medo de sofrerem nova violência física ou sexual. 

 

9 Percebeu-se apenas na consulta com o psicólogo que a maioria das mulheres, ao falarem da 
violência sofrida pela primeira vez, conseguiu relacionar esse sigilo com as dificuldades decorrente 

do evento em sua vida atual e o tipo de vínculo que estabelecem atualmente e na vida sexual, com a 

presença de quadro psicopatológico, sendo a maioria (93%) com sintomas de depressão, síndrome 
do pânico, ausência de libido e alguma compulsão. 

 

10 Percebeu-se que o maior desejo da maioria das mulheres após vivenciarem a violência sexual foi o 

de não divulgar a situação sofrida para tentarem esquecer o evento. A busca por ajuda médica só 
era feita, na maior parte dos casos, quando motivada por sintomas físicos que geravam a suspeita 

de gravidez. A maioria das mulheres que engravidaram optou pelo aborto. 

Continuação da Tabela 4. 

 

Os resultados alcançados pelos artigos demonstram que há uma predominância nas 

vítimas dos sentimentos de vergonha e medo de represálias feitas por terceiros e até da 

possibilidade de sofrerem novamente algum tipo de violência, e estes acabam sendo 

intensificados, muitas vezes, por fatores externos como religião, cultura e a relação da vítima 

com sua família e meio social em que vive. Foram destacados também as consequências e 

repercussões físicas e psíquicas que proporcionaram situações e sentimentos conflitantes nas 

vítimas, principalmente nas mulheres que engravidaram por causa do estupro. 
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Compreende-se também pelos resultados da maioria dos artigos que as consequências 

fisiológicas e psicológicas da violência sexual podem ser convertidas em sintomas e 

transtornos psicológicos de modo a, em grande parte dos casos relatados, serem duradouros 

(principalmente nos casos nos quais foram relatados a gravidez indesejada e a opção do 

aborto) mesmo diante de cuidados médicos do sistema de saúde, visto que, conforme os 

resultados obtidos, as vítimas relatadas não recebiam o tratamento e o apoio necessário da 

equipe de saúde, que na maioria dos artigos não se encontrava apta para lidar com a situação 

da vítima, e da família, aumentando nas mulheres vitimadas o desejo de manter o 

acontecimento da violência em segredo para, assim, esquecê-lo e evitar novas consequências 

psicológicas frente às influências externas. 

A Tabela 5 mostra as principais conclusões apresentadas pelos artigos recuperados. 

Tabela 5. 

Caracterização dos artigos recuperados em termos das suas principais conclusões (n=10). 

N Principais conclusões 

1 O trauma da violência sexual, com orientação e apoio apropriados, não só pode ser curado, como 

também pode ser transformador, uma vez que ele tem potencial para ser uma das forças mais 

significativas para o despertar e a evolução psicológica, social e espiritual. O modo como se lida 
com o trauma influencia a qualidade de vida. A maioria dos hospitais e profissionais não estão 

preparados para esse tipo de orientação às pacientes. 

 

2 A negligência da família em relação à vítima de violência sexual, além da falta de apoio e 
cuidados, faz com que a chance reparatória deste trauma por meio de um trabalho institucional 

torne-se mínima, sendo este o caso da paciente relatada. 

 

3 A valorização do contexto social, psicológico, familiar, religioso e econômico ao qual a vítima 

está inserida se faz necessária, uma vez que estas condições interferem na opção pela 

manutenção da gravidez. A equipe médica deve receber mais preparo para lidar com a paciente 

nessa situação e discutir a escolha da forma do parto. 
 

4 Há uma necessidade de se trabalhar as questões ligadas à violência sexual, principalmente as que 

envolvem religião, família e o entorno psicossocial. Em uma sociedade que vive de aparências, 
usa de conceitos arcaicos e preconceituosos para a tomada de decisões, a falta de discussões faz 

com que consequências graves à vítima apareçam de decisões equivocadas. A negligência 

familiar também cooperou para agravar as consequências. 
 

5 Os efeitos emocionais da violência sexual dependem das singularidades, das experiências e da 

bagagem cultural e histórica de cada pessoa. Tais efeitos podem fazer com que os corpos 

violentados a sofram consequências que podem ser fatais. Reconhecer a violência sexual como 
um agravo à saúde exigirá mais qualificação dos serviços de saúde, que deverá olhar para as 

vítimas em suas multidimensionalidades.  
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6 O apoio familiar e social à vítima de violência sexual atua como facilitador no desenvolvimento 
de comportamentos resilientes e no enfrentamento dos efeitos adversos da violência sofrida. A 

incorporação do conceito de resiliência aos planos de intervenção pode contribuir para que as 

vítimas desenvolvam mais segurança para lidar com as adversidades. 
 

7 A violência sexual é a que acarreta piores consequências para a saúde feminina na fase do 

climatério. As mulheres que sofreram violência sexual ou doméstica, em qualquer período da 

vida, apresentam mais de transtornos e consequências à saúde em relação àquelas que não 
sofreram violência. 

 

8 As vítimas de violência sexual apresentam maior insatisfação sexual, perda de prazer, medo e 
dor, sintomas que podem ser duradouros. A relação com a própria imagem, a autoestima e as 

relações afetivas são afetadas negativamente. 

 

9 Há extrema importância de que o tratamento psicológico seja oferecido nas instituições de saúde, 

pois este irá considerar a função do segredo, bem como atentar-se à escuta da fantasia, da 

posição psíquica e social das vítimas. 

 

10 As vítimas demonstraram sentimentos ambíguos em relação ao aborto devido, principalmente, ao 

estigma sobre a mulher violentada sexualmente e ao aborto. Havia o medo de represálias pela 

decisão de interrupção da gravidez, além de julgamentos feitos pelos próprios médicos diante da 
escolha da paciente. Os profissionais de saúde precisam ser mais bem capacitados para oferecem 

um maior amparo à mulher nesta situação. 

Continuação da Tabela 5. 

Apesar da especificidade de cada artigo, foi possível perceber que suas conclusões 

apresentaram diversos pontos em comum, sendo eles: a necessidade do encaminhamento 

imediato da vitima de violência sexual para um tratamento psicológico, já que os profissionais 

da saúde que oferecem atendimento não estão, na maioria das vezes, capacitados ou 

preparados para lidarem com a situação da vítima e para que ela não guarde para si todo o 

peso da violência sofrida, de modo a amenizar e facilitar o seu modo de lidar com as 

consequências; a falta de apoio e cuidados da família com a mulher vitima potencializa os 

sentimentos de medo e vergonha, e prolonga os sintomas psíquicos, provocando um sério 

agravamento na recuperação do trauma; e, por fim, a necessidade de se repensar sobre a 

questão da violência sexual de modo que a sociedade e a família estejam a favor da vítima, 

além de proporcionar um melhor atendimento nos hospitais e capacitar os profissionais de 

saúde para que a recuperação da mulher não seja, novamente, uma situação violenta. 
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Discussão 

Diante do que foi exposto até o momento a respeito da violência sexual contra a 

mulher e suas consequências físicas e psíquicas, foram categorizados três eixos temáticos para 

a realização da discussão. São eles: (a) Consequências psicológicas: o sentimento do medo; 

(b) O sigilo do trauma e (c) As interferências do acolhimento médico, familiar e social. 

Consequências psicológicas: o sentimento do medo 

A violência sexual pode acarretar impactos psicológicos e danos à saúde mental, como 

ansiedade, depressão e até suicídio (Ministério da Saúde, 2011, citado por Souza, Drezett, 

Meirelles & Ramos, 2012). Em relação aos aspectos emocionais, são frequentes os 

sentimentos de medo da morte, sensação de solidão, vergonha e culpa, e o surgimento de 

graus variáveis da síndrome do estresse pós-traumático, que podem acarretar consequências 

imediatas e tardias como fobia e pânico (Labroncini, Fegadoli & Correa, 2010). 

No TEPT (transtorno de estresse pós traumático) , os dois principais sintomas que 

podem surgir são a evitação e a repetição, que podem levar a mulher a evitar contato sexual 

ou colocar-se em situações nas quais pode ser revitimizada, no entanto, é como se a 

sobrevivente do trauma estivesse inclinada a ocupar a posição de vítimas de novas 

traumatizações, impossibilitada de obter conscientemente o controle da própria vida, 

ocasionando uma elevação na sua insegurança e medo (Souza et al., 2012).  

Segundo Vianna, Bomfim e Chicone (2006), as vítimas de violência sexual, na qual se 

consumou o estupro, têm o medo da probabilidade de adquirir doenças ou de gerar uma 

criança – fruto do acontecimento traumático, que não vai ser visto como um filho, e sim como 

uma lembrança da agressão, despertando sentimentos de impotência e nojo em relação ao 

agressor.  
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O medo pode também inibir reações que poderiam até mesmo evitar a violência 

sofrida, e o medo da morte é, sem dúvida, o grande responsável pela falta de reação das 

mulheres violentadas (Vianna et al., 2006). Para Prado e Pereira (2008), o uso da violência se 

deve a um sentimento muito mais profundo de vazio psíquico que pode levar ao assassinato, 

assim, do ponto de vista psicopatológico, estuprar e matar não diferem. 

Segundo Lambrocini et al. (2010), o medo coloca o organismo em prontidão para uma 

reação brusca, forte e rápida, confunde o elemento imagem da situação já vivenciada com o 

sentimento, transformando-os numa coisa única, ou seja, a reapropriação do incidente – no 

caso, a violência sexual – gera um sentimento de insegurança pelo qual se antecipa uma 

vitimização futura. Assim, a sobrevivente do incidente traumático, ao ter suas barreiras 

violentadas, tenta construir novos limites entre si mesma e o mundo, porém tais delimitações 

são construídas pela dinâmica do trauma: falta de cuidado consigo mesma ou a procura de não 

ser atraente sexualmente (Souza et al., 2012). 

Tem-se o medo como principal consequência da violência sexual, uma vez que, 

segundo as pesquisas feitas pelos autores, ele delimita as reações e a própria vida da vítima. 

Essa delimitação impulsiona as consequências psicológicas a serem sintomas imediatos ao 

trauma. O medo pode tornar-se um fator generalizado, como na pesquisa feita por Lambrocini 

et al. (2010), na qual a vítima tinha ataques de ansiedade e pânico somente ao ir ao local onde 

ocorreu a violência, de encontrar pessoas com vestimentas parecidas às usadas pelo agressor 

ou até mesmo ao se encontrarem com qualquer outra pessoa do sexo masculino. Esses 

desencadeamentos psicológicos engatilhados pelo medo ocorrem de forma imediata à 

agressão, podendo chegar até mesmo em casos graves como depressão profunda ou até o 

suicídio (Machado et al., 2015). 
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Assim, a manifestação do medo passa a ser sentida, manifestada na corporeidade, ou 

seja, na expressão do corpo e tal fato parece transformar as vítimas em constantes reféns da 

violência (Labronici et al., 2010). É como se a sobrevivente do trauma estivesse inclinada a 

ocupar a posição de vítima de novas traumatizações, impossibilitada de obter conscientemente 

o controle da própria vida (Souza et al., 2012). 

Assim, segundo Lambrocini et al. (2010), a agressão sofrida tende a ser revivida em 

forma de recordações constantes e involuntárias e de um mal-estar psicológico, ocasionando 

na amplitude do medo que, se exacerbado, pode desencadear distúrbios mentais que vão de 

neurose e paranoia à síndrome do pânico. 

O sigilo do trauma 

Cavalcanti, Gomes e Minayo (2006, citado por Barbosa, Dantas, M. A. B. Silva & J. J. 

Silva, 2010) afirmam que é tão difícil estimar a magnitude da violência sexual que as vítimas 

tendem a silenciar, por medo de represália, vergonha, sentimentos de humilhação ou culpa.  A 

invisibilidade acaba sendo o desejo de muitas vítimas de violência sexual, pois elas veem a si 

mesmas como “sujas”, “feias” e “nojentas” (Souza et al., 2012).  

Assim, apesar de se fazer necessário a exposição da violência sofrida para a procura de 

ajuda médica e/ou psicológica, segundo a pesquisa feita por Machado et al. (2015), a maioria 

das vítimas possuem como principal desejo, o de não divulgar o trauma com o objetivo de 

fazer com que tal situação seja esquecida por ela. 

Na psicanálise freudiana o segredo – o trauma recalcado – não é esquecido só porque 

não é exposto, pelo contrário, ele retorna para a vítima na forma sintomática. No estudo de 

Chagas e Moretto (2013) é mostrado de acordo com a teoria de Freud que, na maioria dos 

casos em que a vítima de violência sexual busca silenciar o acontecimento como uma maneira 

de apagá-lo de sua memória, o segredo manifesta-se como sintomas, denunciando na 



18 
 

atualidade aqui que ainda não pôde ser falado. Ou seja, entende-se que na tentativa de impedir 

a angústia causada pela experiência vivida no passado, o conteúdo inconsciente retorna ao 

consciente de forma distorcida, por meio de um sintoma (Freud, 1996[1923], citado por 

Chagas & Moretto, 2013). 

O padrão das relações de gênero em nossa sociedade tende a responsabilizar a mulher 

que sofre violência sexual como culpada desta situação, em vista de algum comportamento 

impróprio (Machado et al.,2015). Este padrão pode internalizar e sintomatizar ainda mais o 

trauma vivido por meio da culpa, da vergonha e do nojo do próprio corpo, assim, segundo as 

ideias de Freud (1996[1914]) colocadas por Chagas e Moretto (2013), ocorrerá a 

“revitimização” da vítima diante do trauma não superado, pois há a compulsão à repetição que 

impulsiona de forma inconsciente um sujeito em situações dolorosas antigas, de modo que 

este se recorde de um “esquecimento” ao qual lhe despertara os sentimentos de culpa e 

vergonha. 

Essa repetição que pode ser entendida como resultante de complicações psíquicas 

causadas pelo trauma vivido é frequente, assim como a denúncia do “segredo” – ou do que 

não pôde ser dito – por meio do sintoma (Chagas & Moretto, 2013). Esses sintomas, segundo 

Freud (1926/1976), se fundem cada vez mais com o “eu” da vítima, até um dado momento no 

qual a única opção é aceitar essa situação com seus sintomas que se tornam traços 

fundamentais de sua personalidade. 

No entanto, como cada vítima possui sua própria subjetividade e reação ao trauma, 

Barbosa et al. (2010) ressalta a necessidade de se encaminhar a mulher que sofreu violência 

sexual a um atendimento psicológico imediato, uma vez que o dano pode não aparecer no 

momento inicial do tratamento e que nem todo profissional está emocionalmente capacitado 

para este tipo de atendimento, assim, um acolhimento psicossocial deve ser ofertado. O 
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trauma, se tratado, tem potencial para uma evolução psicológica e social, além de, ao saber 

lidar com ele, ter uma maior qualidade de vida (Vianna et al., 2006). Assim, com auxílio 

psicossocial, o segredo pode vir a ser exposto e tratado de maneira a fazer com que a vítima se 

liberte destes sintomas advindos do trauma recalcado. 

As interferências do acolhimento médico, familiar e social  

Muito embora exista certa garantia de atendimento às mulheres vítimas de violência 

sexual, um atendimento integral e de qualidade ainda representa um desafio no setor de saúde, 

pois se trata de um tema articulado com significações morais, ética e religiosas (Barbosa et 

al., 2010).  

Machado et al. (2015) relata em seu trabalho os aspectos positivos e negativos 

pontuados pelas mulheres vítimas de violência sexual que buscaram um atendimento; entre os 

aspectos positivos estiveram o acolhimento, o fato de terem sido ouvidas e apoiadas e a 

atitude não condenatória da equipe ao compreender que a mulher foi vítima, não culpada. 

Infelizmente a maioria dos hospitais e profissionais ainda não estão preparados para o 

atendimento a essas pacientes, como relatou uma entrevistada da pesquisa realizada por 

Vianna et al. (2006) sobre a nova violência sofrida ao ser deixada em uma maca em um 

hospital e ser tratada com hostilidade pela médica que estava examinando e coletando 

material da vítima para a análise. 

Essa hostilidade em relação à mulher vitimada aumenta nos serviços de saúde quando 

a vítima de uma violência sexual chega a engravidar e opta pelo aborto (que é autorizado por 

lei em situações de abuso sexual). O profissional da saúde não consegue deixar de lado seu 

posicionamento pessoal ou religioso em relação ao abortamento induzido, pois, em muitas 

situações não se encontra preparado emocional e tecnicamente para lidar com estes casos 

(Barbosa et al., 2010). Esse despreparo irá ser extremamente prejudicial ao estado psicológico 
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e à recuperação da mulher diante do trauma do estupro, uma vez a atitude dos profissionais 

poderá tornar a vivência do aborto menos sofrida, traumática e permanente (Machado et al., 

2015). 

O papel do homem continua não sendo contestado e a mulher é vista como 

responsável pelo abuso sofrido no imaginário social, entre sua família e os profissionais de 

saúde, uma vez que a feminilidade costuma ser associada proteção e pudor (Barbosa et al., 

2010). Toda essa represália se reflete de forma negativa na recuperação da vítima, tornando 

este trauma da violência mais complexo e humilhante do que já é para a mulher. 

Assim, Vianna et al. (2006) mostra que a compreensão e a aceitação do parceiro fixo e 

o apoio dos familiares foram facilitadores na retomada da vida e reconstrução da autoestima 

para as mulheres vitimadas, pois elas passam a valorizar mais as atitudes positivas das 

pessoas ao seu redor. Desta maneira, é notável o peso que tem as interferências do 

acolhimento médico, familiar e social, com isso, Barbosa et al. (2010) propõe em seu estudo 

que é urgente o resgate de uma visão holística, que cuide da dor e do sofrimento humano nas 

suas várias dimensões (física social, psíquica e emocional) para a recuperação menos 

traumática da vítima. 

Considerações Finais 

O presente estudo de revisão visou contribuir com uma compreensão melhor acerca 

das consequências psíquicas da violência sexual na mulher, e como o tratamento do ambiente 

externo a ela em relação à situação de violência interfere no seu psicológico. As pesquisas 

mostraram que a mulher sexualmente violentada apresenta danos em sua saúde mental e 

psicológica, podendo apresentar graus variáveis de TEPT, sintomas de depressão, ansiedade, 

uma frequente ocorrência de sentimentos negativos e penosos como o medo – medo da morte, 

sendo este o que foi mais apresentado pelas vítimas na pesquisa - , vergonha e nojo do próprio 
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corpo (em caso de gravidez indesejada, estes sentimentos são transferidos ao próprio filho) e 

até culpa pela violência sofrida. 

Os estudos empíricos desta revisão apontaram também que, as mulheres podem chegar 

à generalização deste medo, o que impossibilita essas vítimas a continuarem suas vidas 

normalmente, uma vez que, até a relação sexual com o parceiro fixo pode vir a tornar-se uma 

extensão da violência sofrida ao trazer à tona os sentimentos de medo, vulnerabilidade, nojo e 

vergonha. Assim, de modo geral, concluiu-se que o trauma da violência sexual e suas 

consequências psíquicas devem ser tratados com orientação e encaminhamentos imediatos a 

profissionais da área da psicologia, uma vez que os sinais de danos à saúde mental podem não 

se manifestar de imediato, mas surgem de forma gradativa e são potencializados de acordo 

com a falta de cuidado no tratamento que a vítima está recebendo. 

O entrelaçamento das ações de cuidado permeadas pela racionalidade e sensibilidade, 

possibilitará um atendimento humanizado, ético e solidário para as vítimas de violência 

sexual (Labronici et al., 2010). Ou seja, o apoio familiar torna-se uma ferramenta necessária 

para dar suporte emocional à vítima, de modo que ela se sinta segura consigo mesma e com a 

situação e facilite sua recuperação, como foi mostrado nas pesquisas: os casos nos quais as 

vítimas tinham a família a seu favor, apoiando-as e sem culpá-las pela violência sofrida, 

conseguiram lidar melhor com o trauma, mostrando menores evidências de sentimentos 

negativos, do que as vítimas que foram negligenciadas pela própria família e até pelo parceiro 

fixo (Labronici et al., 2010; Machado et al., 2015; Prado & Pereira, 2008; Vianna et al., 

2006).  

É necessário, então, como foi apontado nas pesquisas, que esta sociedade patriarcal 

com regras que punem e culpabilizam uma mulher vítima de violência sexual mude seu 

pensamento de forma a reconhecer a mulher como vítima da situação, não como culpada ou 
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provocadora da mesma. Sugere-se, assim, que esse novo estado de consciência, mais aberto e 

a favor à saúde e ao bem estar da mulher, deva ser promovido e as estatísticas de ocorrências 

de violência sexual mostradas e estudadas para uma maior conscientização e proteção social à 

mulher vitimada (Barbosa et al., 2010; Chagas & Moretto, 2013; Labronici et al., 2010; 

Machado et al., 2015; Martins, 2011; Vianna et al., 2006). 
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