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Resumo 

Introdução: A violência contra a mulher é amplamente reconhecida como 

grave problema de saúde pública. É um obstáculo ao alcance dos objetivos de 

igualdade, desenvolvimento e paz, constitui, ainda, em uma ocorrência que viola os 

direitos humanos e os princípios básicos da liberdade humana. Objetivo avaliar a 

percepção da violência doméstica por mulheres que apresentem comprometimento 

físico e/ou neurológico. Método: Foram incluídas mulheres que com alguma 

deficiência física e/ou neurológica que eram acompanhadas na Clínica de 

Fisioterapia na Clínica-escola de um Centro Universitário. Oito mulheres 

apresentavam condições clínicas, emocionais e intelectuais que possibilitaram 

participar do grupo focal. Resultados: Idade em média 65,5 anos, maioria casada, 

cor branca, religião evangélica. Não trabalhavam e tinham baixa escolaridade. Em 

relação à violência antes da deficiência físico-neurológica 23% relataram sofre 

violência psicológica e física, depois que apresentaram a deficiência 46% relatou 

sofre violência psicológica e 8% violência física. Após a análise de conteúdo emergiu 

três categorias: A) Não aceitação pelo marido e outros familiares em relação à 

doença. B) Dificuldade em se expressar pode levar a condição de submissão. C) A 

prevenção da violência contra a mulher deve começar na infância. Conclusão: 

profissionais de saúde devem estar preparados para atuar nos níveis de prevenção 

da história natural da saúde e da doença. Implicações para enfermagem: contribuir 

com um enfermeiro crítico e reflexivo que possa atuar de forma efetiva junto à 

população.  

Descritores: Pessoas com Deficiência. Violência Contra a Mulher. 

Pesquisa Qualitativa. 

Introdução 

A violência contra a mulher trata-se de qualquer ação violenta baseado no 

gênero, que tenha como resultado, dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento 

para a mulher. (SILVA e OLIVEIRA, 2014, p. 3524). 

Segundo a OMS, em relatório sobre a resposta a violência por parceiro 

íntimo e a violência sexual contra as mulheres, em 2011, diz que a violência contra 

as mulheres é um dos principais problemas de saúde pública e direitos humanos.  

Mesmo sem nomear, a maioria das mulheres reconhece a vivência da 

violência como algo que não é certo, que traz sofrimento e não desejam tal situação; 

no entanto, a contradição foi observada na representação da violência como parte 



da vida (Schraiber et al.,2003)., o que pode ser entendido como um dos desfechos 

subjetivos que levam a perpetuação da violência nas relações atuais. (Hermel e 

Drehmer - 2013). 

Devido ao fato de apresentar um comprometimento, esse grupo torna-se 

mais vulnerável as violências domésticas. Mesmo estando respaldadas pela 

Constituição Federal e diversa Planos de Ações do governo, não se encontra dados 

suficientes onde mostra quais são as violências sofridas pelas mulheres com 

limitações físicas e/ou neurológicas. 

Objetivo 

Avaliar violências domésticas sofridas pelas mulheres com 

comprometimento físico e/ou neurológico e o impacto que ocasionou na vida das 

mesmas. 

Metodologia 

Seleção das Participantes: 

Foram incluídas mulheres que apresentavam alguma deficiência física 

e/ou neurológica que eram acompanhadas na Clínica de Fisioterapia localizada na 

Clínica-escola (Interclínicas) de um Centro Universitário no interior do estado de São 

Paulo. Após contato e explicação do objetivo e como seria realizada a pesquisa em 

havendo a aceitação as mulheres assinavam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Como critério de exclusão, foram consideradas mulheres que 

não desejaram participar da pesquisa e aquelas que não tinham condições de 

manter um diálogo por condições relacionadas às sequelas da patologia. A coleta de 

dados da pesquisa iniciou no mês de novembro de 2017 e finalizada em maio de 

2018. 

Método Clínico-Qualitativo e Entrevista Semidirigida de Questões 

Abertas 

Em nossa pesquisa buscamos através do relato das mulheres que além 

de estarem com algum comprometimento físico e/ou neurológico sofreram violência 

doméstica (psicológica, física e sexual), revelando a sua percepção, sentidos e 

significados da violência doméstica. 

No primeiro momento foi utilizado para entrevista questionário com 

questões fechadas que tratavam das condições sociodemográficas (dados de 

identificação pessoal da entrevistada). Em segundo momento, buscou conhecer as 

vivências, a percepção o significado da violência doméstica após a limitação física 



e/ou neurológica e como isto alterou suas atividades e principalmente seus 

relacionamentos, para este momento da pesquisa anotamos e gravamos as falas 

dessas mulheres; na terceira e última parte, ficam reservados para dados 

suplementares, que forem oportunos e relevantes para a pesquisa. O diagnóstico 

médico das limitações física e/ou neurológicas foi verificado no prontuário das 

entrevistadas. 

O tamanho amostral, a formação do grupo das participantes para o 

presente estudo foi segundo amostragem por saturação, isto é, o pesquisador 

fechou o grupo quando, após informações coletadas com certo número de sujeitos, 

novas entrevistas passaram a apresentar uma quantidade de repetições nos 

conteúdos. 

 Para Bogdan e Biklen (1998), por sua vez, lembram-nos que os 

pesquisadores qualitativos aferem o momento em que devem terminar a coleta, 

quando se atinge a saturação dos dados: o momento da atividade da coleta de 

dados no qual as informações que então se obtém tornam-se redundantes. 

Tratamento dos dados: 

Os dados foram coletados e tratados através da chamada Análise 

Qualitativos de Conteúdo, destacando-se a etapa denominada processo de 

categorização, após leitura e releituras flutuantes do corpus (conjunto de todas as 

entrevistas transcritas na íntegra). 

Este processo preconiza uma operação de classificação dos elementos 

constituídos de um conjunto de dados levantados, primeiramente por diferenciação 

e, em seguida por um reagrupamento conforme o gênero. Tal tópico é constituído 

por uma analogia entre os elementos com critérios definíveis durante o momento de 

diferenciação. Em outras palavras, serão reagrupados trechos de falas, contidos nas 

respostas aos tópicos tratados, segundo aqueles trechos apresentem falas em 

comum. Com a apreciação do conjunto do material levantado – o corpus – é que se 

consolidará tal categorização, pois dados surgidos poderão ser considerados de 

consistência para serem contemplados com uma discussão relevante para os 

objetivos propostos na pesquisa. 

Referenciais para discussão dos resultados: 

Foram realizados à luz de um quadro eclético de referenciais teóricos 

habitualmente usados nas áreas disciplinares da psicologia aplicada à saúde, 

documentos oficiais sobre o tema estudado e outras pesquisas realizadas. 



A apresentação dos resultados da pesquisa clínico-qualitativa deve ser 

descrita e ocorre conjuntamente com sua discussão na versão redigida do trabalho, 

assim como, apresentação dos resultados nos escritos finais da pesquisa deve 

incluir citações literais dos entrevistados, a título de ilustração, devendo o autor, no 

entanto, ser parcimonioso no número das ilustrações (TURATO, 2003). 

Para a etapa da discussão/interpretação do material obtido, a concepção 

da pesquisa clínico-qualitativa acompanha as exigências naturais da 

interdisciplinaridade. Como requerem as características metodológicas das 

pesquisas qualitativas nas Ciências do Homem, a discussão de nossos achados 

poderá ocorrer com outras teorias de vertentes psico-socio-culturais que joguem luz 

no entendimento dos resultados do presente projeto. 

Resultados e discussão 

As mulheres tinham em média 65,5 anos de idade, a maioria casada, cor 

auto relatada branca e religião evangélica. Não trabalhavam e tinham baixa 

escolaridade. Em relação à violência antes da deficiência físico-neurológica 23% 

relataram sofre violência psicológica e física, depois que apresentaram a deficiência 

físico-neurológica 46% relatou sofre violência psicológica e 8% violência física. 

Violência antes dos 15 anos de idade 23% violência física e 15% relataram violência 

sexual. Quanto ao diagnóstico médico das patologias foram pesquisados nos 

prontuários das participantes e as patologias eram: Neuropatia hereditária motora e 

sensorial, Sequelas de doenças cerebrovasculares, Atrofias sistêmicas que afetam 

principalmente o sistema nervoso central e Distrofia Muscular Progressiva. 

Durante o desenvolvimento do grupo focal percebia-se que as opiniões, 

em geral decorriam de suas vivências pessoais em família e na sociedade. Foram 

apresentadas pelas mulheres momentos importante e individual de sua vida 

tomando como objeto de estudo as experiências singulares experimentada por cada 

mulher e nelas destacadas os aspectos relacionados à violência doméstica. Mesmo 

tendo em vista que Denzin (1999) refere que a História da Vida apresentada por 

uma pessoa, um grupo, uma organização, vem permeada por experiências e 

definições a partir da maneira como a experiência é percebida ou interpretada.  

As opiniões e ideias, acerca do tema fluíram com muita naturalidade e 

sem constrangimentos, mostrando o desejo dessas mulheres em expor seus 

problemas e suas formas de lidar com eles. O que está de acordo com Estudo da 

OMS (2005), sobre violência contra a mulher, realizado em 10 países, ao relatar que 



em todos esses países as mulheres não só estiveram dispostas a falar sobre suas 

experiências ao sofrerem violência, como, também se demonstravam agradecidas 

pela oportunidade lhes oferecida, de poderem falar para pessoas empáticas, sem 

sofrem julgamentos ou criticas. 

Das falas das mulheres, emergiram as categorias. Nessas, descritas no 

trabalho, está o reflexo da relevância dos fenômenos psicológicos, clínicos e sociais 

decorrentes das vivências relatadas pelas mulheres que, podem ser generalizadas a 

outras circunstâncias semelhantes (Rodrigues e Leopardi, 1999). 

Categoria temática nº 1: Não aceitação familiar perante a deficiência.  

Durante o estudo, pode-se observar a não aceitação da família frente à 

mulher com deficiência.  

Em realização de grupo focal, foi possível observar manifestações 

diversas referentes à negação. 

“Violência é quando você é rejeitada”; [...] “Há às vezes eles acham que a gente 

é incapaz, normalmente vem do marido né. Mas já mostrei para ele que eu sou capaz”; [...] 

“Eu fazia muitas coisas, e às vezes meu marido não aceita eu ter ficado assim, mas eu vou 

fazer o que, não escolhi ficar assim”; [...] “Meu marido não aceita que o que eu tenho é 

genético, minha idade é de 40 anos, mas eu não tenho a agilidade para minha idade, e para 

ele é difícil aceitar. Às vezes ele “escorrega no tomate” como expressão para dizer que a 

ofende”; [...] “Eles casam com uma pessoa perfeita e normal, e depois as pessoas vão tendo 

problemas, o meu marido é 13 anos mais velho que eu, e ele não aceita eu ser mais limitada 

que ele, sendo que ele é mais velho, não entende que a doença me deixou assim.”; [...] 

“Eles andam na frente e não respeitam o nosso tempo...”. 

Segundo Borges (2003) a mulher que adoece e se torna dependente 

desloca-se do lugar de sujeito das operações do cotidiano familiar (aquela que cuida 

de tudo e de todos, que administra e organiza a dinâmica familiar) para um lugar de 

objetos de cuidado. A negação do esposo frente o adoecimento e mudança do 

cotidiano os levam a desenvolver violências psicológicas em todos os casos 

relatados. 

Tem-se a família como um sistema integrado que opera para manter o 

equilíbrio nos diferentes contextos nos quais ela se insere. Com isso, espera-se que 

o individuo encontre na família condições para subsidiar seu desenvolvimento 

saudável. Contudo, essa ideia tem sido contraproposta pela dimensão e pelos 



problemas cada vez maiores da violência familiar, considerada pelo Ministério da 

Saúde. (Brasil, 2002). 

Categoria Temática nº 2: A dificuldade em se expressar pode levar 

condição de submissão.  

Os relatos apontavam para: baixa autoestima, menos-valia do ser mulher 

frente às condutas masculinas dentro do ambiente familiar, sendo destacada, por 

elas, a força masculina como um fator a subjugá-las.  

[...] “eu já nem converso por causa disso, porque eu sei que o que eu falar ele 

não vai entender, então eu não converso eu já fico quieta, no meu canto. Ele é muito 

nervoso, palito quente, qualquer coisinha que você falar se ele achar que vai contrai-lo, já 

estoura, ai eu fico calada”.; [...] “... eu procuro ficar quieta, a violência começa em casa, 

qualquer coisinha já quer bater...”; [...] “Ele não me deixa acabar de falar e já discuti...”. 

Os episódios de agressão praticados contra a mulher são prejudiciais à 

sua saúde, não pela fragilidade da condição feminina, mas principalmente porque a 

violência é o próprio parceiro íntimo ou um familiar próximo. A desigualdade de 

forças, onde a mulher dificilmente conseguiria se defender das agressões levam as 

mulheres a ficarem sem respostas evitando, assim, a violência psicológica por meio 

de insultos, xingamentos e ofensas, obviamente não era esta a atitude que esperava 

do seu parceiro e/ou de seu familiar mais próximo. Essa violência pode afetar de 

forma significativa a integridade biopsicossocial da mulher, gerando uma série de 

sintomatologias e transtornos do desenvolvimento físico e psicológico agravando 

sua condição de saúde que já se encontra vulnerável. (SANTOS, 2017).   

Esta condição pode ser considerada como dupla vulnerabilidade que além 

da mulher apresentar uma deficiência física ela está sobre condições de violência, 

em sua maioria elas não se reconhecem como cidadãs, se sentem inferiorizadas, 

menosprezadas, rejeitadas e por vezes inconscientemente se culpam por estarem 

nesta situação, gera-se a cessão de liberdade, onde as mulheres perdem sua voz, 

por medo, para evitar conflitos, ou porque acredita que o agressor tem poder sobre a 

mesma. Esta sensação acaba paralisando-as em uma condição onde a violência 

ocorre sem ser exposta para que possa encontrar ajuda as mulheres acabam se 

acomodando nessa situação, remetendo que a desigualdade de poder no campo da 

deficiência jamais serão resolvidas. (NICOLAU, 2013; DINIZ 2003) 

Categoria Temática No. 3 → A prevenção da violência deve começar na 

infância. 



[...] “eu via meu pai batendo em nós, mas eu não entendia como uma agressão, 

achava que era brincadeira”; [...] “ meu pai agredia muito minha mãe”.; [...]“ se a mulher e o 

marido discutem muito perto da criança, ou a mulher sofre violência perto da criança, 

automaticamente quando ele crescer vai fazer a mesma coisa”; [...] “meu marido era quando 

ele bebia. Ele bebia muito, era muito agressivo”; “meu marido bebia, fazia eu e meus filhos 

correr pra se esconder”. Eu já passei muito aperto.”; [...] “... sabe o que eu acho mesmo que 

todo mundo já devia conversar com as crianças desde pequenos sobre esta questão de 

violência. Todo mundo a família, a escola em todos os lugares, aí as crianças iam crescer 

sabendo que não é para bater, xingar e tudo mais essas coisas”. 

Estudos apontam que ao nascer, a criança inscreve-se em registros 

biológicos, jurídicos e psíquicos. O processo de filiação, enquanto processo psíquico 

vincular, se dá por mecanismos e motivos inconscientes que acontecem via 

transmissão intersubjetiva. Como forma de funcionamento psíquico originado nas 

primeiras relações objeta, o vinculo estabelece um laço primordial. (CORREA, 2003; 

Neves, Gomes, Vidal, RJ, 2014), sendo a família, considerada um grupo primordial 

no âmbito do desenvolvimento de sujeitos psíquicos e singulares (Neves, Gomes, 

Vidal, RJ, 2014). 

Está comprovado na literatura nacional e internacional que as situações 

de violência vivenciadas pelas crianças e adolescentes repercutem por todo ciclo de 

vida podendo perdurar e reproduzir na vida adulta. Os traumas que excedem a 

capacidade de compreensão e elaboração da criança e do adolescente podem ter 

efeitos imediatos ou tardios, que repercutirão no seu modo primário de pensar e de 

agir, bem como na sua capacidade de enfrentar outras situações de dificuldade ou 

estresse para o resto de suas vidas. (DOWD, 2017; Pfeiffer, Rosário, Cat Rev Paul 

Pediatr, 2011; AUDI, 2008; WATTS, 2002). Podem apresentar problemas de 

relacionamento, com vínculos afetivos, frágeis e inseguros, dificuldade em lidar com 

os próprios sentimentos. (SCHEK, SILVA, LACHARITÉ, BUENO, RS, 2016), em 

geral as mulheres que vivenciaram violência doméstica relacionavam as agressões 

aos momentos em que os companheiros estavam alcoolizados, tirando deles a 

responsabilidade sobre o ocorrido, com a justificativa de que estavam sob o efeito do 

álcool. (Hermel, Drehmer, Curitiba, 2012). 

A forma de cuidado e prevenção da violência nos distintos ciclos de vida 

se dá por profissionais multidisciplinares, desde as escolas até as unidades básicas 

de saúde, perpassando pela família e conscientização da população, assim como, 



contemplar aos agressores espaços de reabilitação, dando-lhe assim, a 

oportunidade de refletir e, principalmente, mudar seu comportamento. (SCHEK, 

SILVA, LACHARITÉ, BUENO, RS, 2016). É imprescindível o fortalecimento de 

políticas públicas através de intervenções efetivas, buscando soluções para o 

enfrentamento desse fenômeno, em todos os seguimentos da sociedade 

(MONTEIRO, 2018). 

Conclusão 

Com base na pesquisa realizada conclui-se que as mulheres com 

deficiência física e/ou neurológico acabam se tornando mais vulneráveis na 

sociedade. 

Durante o estudo foi constatado que mesmo que o Ministério da Saúde 

preconize a Politica Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, notamos um 

déficit de dados para realização da coleta. Devido a esse desfalque a pesquisa se 

tornou qualitativa, relacionado ao número insuficiente de mulheres para efetuar a 

mesma. 

De acordo com a Politica Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência “ 

para o desenvolvimento desta Política, a Atenção Básica tem fundamental 

importância, com a Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde que, 

trabalhando com áreas territorializadas de abrangência, capilarizam o cuidado à 

saúde e ao adoecimento, aproximando os serviços das comunidades, famílias e 

indivíduos.” (BRASIL, 2010). Pois “incluir socialmente as pessoas com deficiência 

significa respeitar as necessidades próprias da sua condição e possibilitar acesso 

aos serviços públicos, aos bens culturais e artísticos e aos produtos decorrentes do 

avanço social, político, econômico, científico e tecnológico da sociedade 

contemporânea.” (BRASIL,2010). 

Essas mulheres “estão expostas ao estigmo social e estereotipagem 

dentro de sua comunidade o que as levam a se sentirem desvalorizadas, isoladas e 

envergonhadas.” (Tate DG, Weston NH. Women with disabilities: na international 

perspective. Rehabil Lit 1982; 46(7-8):222-227.). Sendo assim “o direito das pessoas 

com deficiência a terem oportunidades iguais, para usufruírem as melhorias nas 

condições de vida resultantes do desenvolvimento econômico e do progresso social. 

Estabeleceram-se diretrizes para as áreas da saúde, educação, emprego e renda, 

seguridade social, legislação, orientando os estados membros na elaboração de 

políticas públicas.” (BRASIL, 2010). 



Portando “a inclusão da assistência aos familiares é essencial para um 

atendimento humanizado e eficaz, com ações de apoio psicossocial, orientações 

para atividades de vida diária e suporte especializado em situações de internamento 

(hospitalar/domiciliar).” (BRASIL, 2010), e “as sociedades devem se modificar, de 

modo a atender às necessidades de todos os seus membros. Uma sociedade 

inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais ou 

pessoais.” (BRASIL, 2010). 
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