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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo investigar a violência contra a mulher como fator 

de risco para o desenvolvimento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e 

suas associações com a psicodinâmica destes sujeitos. Os participantes foram cinco 

mulheres, com idade acima de 18 anos, vítimas de violência e atendidas em um Centro 

de Referência e Apoio à Mulher da região metropolitana de São Paulo. Num primeiro 

momento foi aplicado um questionário para coleta de dados sociodemográficos, história 

passada do sujeito e o crime (violência sofrida). Os demais instrumentos utilizados foram: 

o Childhood Trauma Questionnaire (Questionário Sobre Traumas na Infância (QUESI) 

– tradução para o português), o Instrumento de Rastreio para Sintomas de Estresse Pós-

Traumático (versão em português do Screen for Posttraumatic Stress Symptoms – 

SPTSS) e o Teste de Apercepção Temática. Para o desenvolvimento do presente estudo 

adotou-se como método de pesquisa o descritivo-qualitativo combinado a uma análise 

quantitativa, realizada a partir dos dados obtidos no questionário e na escala. Os 

resultados apontam que quatro das cinco participantes apresentam sintomas compatíveis 

com o transtorno, confirmando a hipótese de que a violência cometida contra a mulher 

contribui para o desenvolvimento de sintomas relativos ao Transtorno de Estresse Pós-

Traumático, evidenciando-se como um dos fatores de risco para a ocorrência do 

transtorno. A vivência da situação de violência de forma crônica e/ou prolongada aparece 

como agravante no surgimento e manutenção dos sintomas; por outro lado, o apoio social, 

histórico familiar favorável e percepção das agressões enquanto violência e crime são 

tidos como fatores protetivos nesta condição. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Estresse Pós-traumático; Violência; Relações Familiares.  

 

  



 
 

Souza, C.M. (2017). Violence against women as a risk factor for the development of Post 

Traumatic Stress Disorder. 123 fls. Dissertation (Master in Psychology). Methodist 

University of São Paulo. 

 

ABSTRACT 

 

 This study aimed to investigate violence against women as a risk factor for the 

development of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and its associations with the 

psychodynamics of these subjects. The participants were five women, aged over 18 years, 

victims of violence and attended at a Reference and Support Center for Women in the 

metropolitan region of São Paulo. At first, a questionnaire was used to collect 

sociodemographic data, past history of the subject and crime (violence suffered). The 

other instruments used were: the Childhood Trauma Questionnaire (QUESI), the 

Traumatic Stress Symptom Screening Instrument (Portuguese version of the Screen for 

Posttraumatic Stress Symptoms - SPTSS) And the Thematic Apperception Test. For the 

development of the present study the qualitative descriptive combined with a quantitative 

analysis was carried out as a research method, based on the data obtained in the 

questionnaire and the scale. The results indicate that four of the five participants present 

symptoms compatible with the disorder, confirming the hypothesis that the violence 

committed against women contributes to the development of symptoms related to Post 

Traumatic Stress Disorder, evidencing itself as one of the risk factors For the occurrence 

of the disorder. The experience of the situation of violence in a chronic and / or prolonged 

way appears as aggravating in the appearance and maintenance of the symptoms; On the 

other hand, social support, favorable family history and perception of aggression as 

violence and crime are considered as protective factors in this condition. 

 

 

 

Keywords: Posttraumatic Stress Disorder; Violence; Family relationships. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo vem com a proposta de discutir um assunto que há muito vem 

preocupando profissionais de diversas áreas: a violência contra a mulher. Porém, com o 

intuito de se distanciar, em certa medida, de rótulos e paradigmas: o culpado, o agressor, 

a causa, os porquês, etc., e olhar para outra direção: a saúde psíquica da vítima. 

A expressão “saúde psíquica da vítima” logo nos remete a “reações/respostas 

frente às experiências vivenciadas”. Kristensen (2005) inicia alguns questionamentos que 

nos permitem pensar em que proporção as pessoas podem apresentar quadros de 

psicopatologia e outros problemas de saúde após experienciarem um evento estressor, 

quais variáveis biológicas e sociais associam-se a um resultado negativo após 

experiências traumáticas e quais as reações individuais mais severas e mais frequentes. A 

partir daí, pode-se pensar quais intervenções podem ser oferecidas às pessoas que 

vivenciam algum evento estressor ao longo da vida e o momento que devem ser 

oferecidas. 

A literatura mostra que a dinâmica familiar é uma das principais influências sobre 

a saúde mental, enfatizando o papel crítico das relações familiares nos sintomas de 

desordens psíquicas. Diversos estudos comprovam as consequências a curto e longo prazo 

de modelos familiares disfuncionais no psiquismo dos indivíduos, incluindo transtornos 

psíquicos e efeitos nas relações afetivas e interpessoais do sujeito.  

Desta forma, nossa abordagem vai além do comportamento violento do agressor, 

a fim de olhar e defender intervenções que incidam sobre as diversas esferas da vida do 

sujeito: individual, familiar e social, pensando que a qualidade das relações do grupo 

familiar se associa ao ajustamento emocional e comportamental entre seus membros. 

Quando há um padrão familiar (normalmente repetitivo) permeado por conflitos, relações 

empobrecidas e/ou prejudicadas, violência, vícios, falhas em alguma função (paterna, por 

exemplo), podemos falar em família disfuncional ou padrão familiar disfuncional. 

Pensar neste tipo de consequência em função de uma disfunção da dinâmica 

familiar nos faz retomar conceitos primários como “família”, “violência” e “doença” e 

abordar e discutir todas as adversidades desse contexto. 
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JUSTIFICATIVA  

 

Os diferentes tipos de violência (física, sexual, psicológica e negligência) podem 

ocorrer dentro do lar. Nos casos de violência doméstica ou intrafamiliar, o indivíduo pode 

ser exposto direta ou indiretamente, quando é alvo da agressão ou quando presencia cenas 

de violência, respectivamente. Cabe ressaltar que não há uma que seja menos prejudicial 

que a outra; ambas causam grandes prejuízos ao sujeito. 

Kristensen (2005) estima que na população geral, em torno de 60 a 90% dos 

indivíduos serão expostos a algum evento estressor potencialmente traumático ao longo 

da vida; destes, uma parcela desenvolverá o transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT). Desta forma, a prevalência do TEPT tende a crescer no mundo inteiro, 

principalmente em grandes centros onde o registro dos diversos tipos de violência é 

elevado. 

No Brasil, claramente este aumento pode ser notado a partir de um levantamento 

feito por serviços ligados ou não a entidades governamentais. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - (2016), 

a Central de Atendimento à Mulher – serviço de atendimento telefônico oferecido pela 

Secretaria de Políticas para as mulheres da Presidência da República – recebeu um 

número crescente de denúncias de maus-tratos contra mulheres nos últimos anos. O tipo 

de registro que aparece em maior número é de violência física que pode variar de lesão 

corporal leve, grave ou gravíssima à tentativa de homicídio e homicídio consumado.  

De acordo com os registros do Subsistema de Informação sobre Mortalidade do 

Ministério da Saúde (SIM/MS), entre 1980 e 2014 foram quase 1 milhão de mortes por 

disparo de arma de fogo (967.851 pessoas), sendo que o número de vítimas disparou de 

8.710 em 1980 para 44.861 em 2014, um crescimento de 415,1% (Waiselfiz, 2015). 

Mesmo com muitas limitações quanto a informação pública acessível e confiável 

de dados sobre a violência, principalmente na fase criminal e judiciária, estudos como o 

de Waiselfiz (2015) nos mostram que entre os anos de 1980 e 2013 morreram quase 

107.000 vítimas de homicídio. 

Dados mais específicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o 

Brasil apresenta a quinta maior taxa de feminicídio do mundo – 4,8 para cada 100 mil 

mulheres, segundo a Organizações das Nações Unidas (ONU, 2016). 
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 Na segunda edição do Mapa da Violência, em 2015, Waiselfisz (2015) apresentou 

o quantitativo de mais de 106 mil mortes violentas de mulheres em todo Brasil no período 

de 1980 a 2013, sendo que em 1980 foram 1.353 mortes e 4.762 em 2013. 

Desta forma, a necessidade de pesquisas cientificamente expressivas para 

investigação de aspectos individuais e relacionados à vitimização com o surgimento do 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático justifica a relevância do presente estudo, 

considerando-se tratar-se de uma problemática que ocupa (e preocupa) pesquisadores, 

comunidade e políticas públicas. 
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1 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

 

Nesta etapa do trabalho será apresentada ao leitor uma descrição do Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático, abordando seus critérios diagnósticos e as principais evoluções 

destes critérios e conceitos. Ainda, apresentamos os conceitos de “estressores” e 

“traumas”, diretamente relacionados ao transtorno, bem como a prevalência e os fatores 

de risco a ele referenciados, dentre os quais, destacamos a violência em suas diversas 

facetas, inclusive a violência contra a mulher, foco de estudo deste trabalho. 

 

1.1 Diagnóstico – evolução e critérios 

 

Na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM 

- (American Psychiatric Association [APA], 2014), o Transtorno de Estresse Pós-

Traumático encontra-se no agrupamento dos Transtornos Relacionados a Trauma e a 

Estressores, que inclui os transtornos nos quais a exposição a um evento traumático ou 

estressante está explicitamente listada como um critério diagnóstico. 

No entanto, essa clareza na definição de critérios e definições foi alcançada após 

anos de revisões na literatura. Kristensen (2005) aponta uma evolução do sistema 

classificatório no DSM em suas versões atuais, na qual os critérios diagnósticos e os graus 

de sensibilidade e especificidade a eles associados são decididos a partir de extenso 

processo de revisão. 

Em 1952 (na primeira edição do DSM) e em 1968 (na segunda edição), os 

diagnósticos referiam-se a respostas transitórias decorrentes do estresse agudo e que 

diminuiriam quando o estressor fosse interrompido. Nas duas edições, usavam-se os 

termos “reação maciça ao estresse” e “reação de ajustamento à vida adulta”, 

respectivamente (Kristensen, 2005). 

Na terceira edição do Manual (1987) os critérios diagnósticos incluíam 12 

sintomas separados em três agrupamentos: o primeiro incluindo três sintomas de 

revivência, com pelo menos um sintoma presente; o segundo agrupamento, também 

reunindo três sintomas – de responsividade geral, no qual ao menos um deveria estar 

presente; por fim, o terceiro agrupamento, com seis sintomas, onde deveriam estar 

presente, no mínimo, dois (Marshall, Spitzer & Liebowitz, 1999). 
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Em 1987, uma revisão da terceira edição (APA, 1987) acrescentou que o estressor 

deveria ser experienciado com medo e terror intensos, além de impotência e 

conhecimento ou testemunho de algum evento estressor. Manteve-se o número de três 

agrupamentos, mas com a exigência de 17 sintomas entre os critérios diagnósticos.  

Com base em revisões de literatura e resultados de pesquisas de campo, alterações 

ocorreram na mudança do DSM-III para a 4ª edição. A expressão “fora da faixa da 

experiência humana normal”, que descreve o Critério A, foi retirada, pois era considerada 

imprecisa e não confiável. O Critério A2 do DSM-IV exige que a resposta da pessoa ao 

estressor envolva intenso medo, impotência ou horror. A reatividade fisiológica na 

exposição a sugestões foi transferida do Critério D (excitabilidade aumentada) para o 

Critério B (revivência do trauma). Um critério exigindo que os sintomas causem 

sofrimento ou prejuízo clinicamente significativos foi incluído. Os especificadores 

“Agudo” e “Crônico” também são oferecidos nesta edição (APA, 1994).  

Nas 3ª e 4ª edições do DSM, o TEPT enquadrava-se no agrupamento de 

Transtornos de Ansiedade. Na edição 5 do Manual, o TEPT e outros transtornos 

associados foram agrupados em uma categoria distinta: Transtornos Relacionados a 

Trauma e a Estressores. Tal mudança se deve às expressões variáveis de sofrimento 

clínico depois da exposição a eventos catastróficos ou aversivos. Ainda que há a presença 

de sintomas de ansiedade ou medo, as características clínicas mais proeminentes após a 

exposição a um evento traumático ou estressante são sintomas anedônicos e disfóricos, 

externalização da raiva e agressividade ou sintomas dissociativos (APA, 2014). Neste 

novo agrupamento, inclui-se o Transtorno de Apego Reativo, Transtorno de Interação 

Social Desinibida, Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Transtorno de Estresse Agudo 

e Transtorno de Adaptação. 

Com as alterações supracitadas, os critérios do DSM-V para o TEPT diferem 

muito dos critérios do DSM-IV: o critério de estressor é mais explícito no que se refere 

aos eventos que se qualificam como experiências traumáticas; o critério de reação 

subjetiva do DSM-IV foi eliminado. Na 4ª edição havia três dimensões de sintomas – 

revivência, evitação/entorpecimento e excitabilidade aumentada –; nesta última edição 

são quatro grupos de sintomas, porque o grupo de evitação/entorpecimento está dividido 

em dois grupos distintos: evitação e alterações negativas persistentes nas cognições e no 

humor – esta última categoria, que conserva a maior parte dos sintomas de 

entorpecimento do DSM-IV, inclui sintomas novos ou re-conceituados, como os estados 

emocionais negativos persistentes. O grupo “alterações na excitabilidade e reatividade” 
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conserva a maior parte dos sintomas de excitabilidade aumentada do DSM-IV e o 

comportamento irritável ou explosões de raiva e comportamento indiferente ou 

autodestrutivo. Além disso, o TEPT agora é sensível ao nível de desenvolvimento, na 

medida em que os limiares diagnósticos foram diminuídos para crianças e adolescentes. 

Encontra-se, ainda, critérios separados para crianças menores de 6 anos com esse 

transtorno (APA, 2014). 

Assim, o diagnóstico de TEPT proposto no DSM-V (APA, 2014) envolve, agora, 

oito critérios, descritos a seguir:  

A) Exposição a episódios concretos ou ameaça de morte, lesão grave ou violência 

sexual em uma ou mais das seguintes formas: (1) vivenciar diretamente o evento 

traumático; (2) testemunhar pessoalmente o evento ocorrido com outras pessoas; 

(3) saber que o evento traumático ocorreu com familiar ou amigo próximo; (4) ser 

exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático 

(não se aplica à exposição por meio de mídia eletrônica, televisão, filmes ou 

fotografias, a menos que tal exposição esteja relacionada ao trabalho). 

B) Presença de um ou mais sintomas intrusivos associados ao evento traumático, 

começando depois de sua ocorrência: (1) lembranças intrusivas angustiantes, 

recorrentes e involuntárias do evento traumático; (2) sonhos angustiantes 

recorrentes nos quais o conteúdo e/ou sentimento do sonho estão relacionados ao 

evento traumático; (3) reações dissociativas nas quais o indivíduo sente ou age 

como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente; (4) sofrimento 

psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos 

que simbolizam ou se assemelham a algum aspecto do evento traumático; (5) 

reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem ou se 

assemelhem a algum aspecto do evento traumático. 

C) Evitação persistente de estímulos associados ao evento traumático, começando 

após a ocorrência do evento, conforme evidenciado por um ou ambos dos 

seguintes aspectos: (1) evitação ou esforços para evitar recordações, pensamentos 

ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento 

traumático; (2) evitação ou esforços para evitar lembranças externas que 

despertem recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou 

associados de perto ao evento traumático. 

D) Alterações negativas em cognições e no humor associadas ao evento traumático 

começando ou piorando depois da ocorrência de tal evento, evidenciado por dois 
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ou mais dos seguintes aspectos: (1) incapacidade de recordar algum aspecto 

importante do evento traumático (geralmente devido a amnésia dissociativa e não 

a outros fatores, como traumatismo craniano, álcool ou drogas); (2) crenças ou 

expectativas negativas persistentes e exageradas a respeito de si mesmo, dos 

outros e do mundo; (3) cognições distorcidas persistentes a respeito da causa ou 

das consequências do evento traumático que levam o indivíduo a culpar a si 

mesmo ou os outros; (4) estado emocional negativo persistente; (5) interesse ou 

participação bastante diminuída em atividades significativas; (6) sentimentos de 

distanciamento e alienação em relação aos outros; (7)incapacidade persistente de 

sentir emoções positivas.  

E) Alterações marcantes na excitação e na reatividade associadas ao evento 

traumático, começando ou piorando após o evento, conforme evidenciado por dois 

ou mais dos seguintes aspectos: (1) comportamento irritadiço e surtos de raiva, 

geralmente expressos sob a forma de agressão verbal ou física em relação a 

pessoas e objetos; (2) comportamento imprudente ou autodestrutivo; (3) 

hipervigilância; (4) resposta de sobressalto exagerada; (5) problemas de 

concentração; (6) perturbação do sono.   

F) A perturbação (Critérios B, C, D e E) dura mais de um mês. 

G) A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, 

profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

H) A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra 

condição médica. 

Toda essa evolução diagnóstica apresentada nas edições do DSM busca trazer um 

olhar mais direcionado para a especificidade que o TEPT apresenta. Trata-se de um 

transtorno ainda pouco e recentemente estudado. Colocá-lo em uma categoria distinta e 

descrever mais profunda e detalhadamente os sintomas permite uma avaliação mais 

precisa, o que acaba por gerar facilidades no diagnóstico, eliminar (ou ao menos diminuir) 

confusões de categorização e ampliar o olhar do pesquisador para novos modelos de 

estudo, intervenção e tratamento. 

Ainda, é possível determinar o subtipo “Com sintomas dissociativos”, quando os 

sintomas do indivíduo satisfazem os critérios de TEPT e, além disso, em resposta ao 

estressor, o indivíduo tem sintomas persistentes ou recorrentes de (1) despersonalização 

– experiências persistentes ou recorrentes de sentir-se separado e como se fosse um 

observador externo dos processos mentais ou do corpo - e (2) desrealização – experiências 
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persistentes ou recorrentes de irrealidade do ambiente ao redor. Tais sintomas não podem 

ser atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica (APA, 

2014). 

A especificidade “Com expressão tardia” pode ser descrita caso todos os critérios 

não forem atendidos até pelo menos seis meses depois do evento estressor, embora a 

manifestação inicial e a expressão de alguns sintomas possam ser imediatas. 

Os critérios descritos anteriormente aplicam-se a adultos, adolescentes e crianças 

acima de 6 anos de idade. Não se aplicam a crianças de 6 anos ou menos. Diferentemente 

da 4ª edição do manual, o DSM-V traz critérios específicos para esta população como, 

por exemplo,  

A) saber que o evento traumático ocorreu com pai/mãe ou cuidador,  

B) as lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento 

traumático podem ser expressas como reencenação em brincadeiras, interesse ou 

participação bastante diminuídos em atividades significativas, incluindo redução 

do brincar,  

C) a perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo nas relações 

com pais, irmãos, amigos ou outros cuidadores ou no comportamento na escola.  

Da mesma forma que para os adultos, o subtipo é determinado se há sintomas 

dissociativos. 

 

1.2 Eventos estressores e trauma 

 

A característica essencial do TEPT é o desenvolvimento de sintomas 

característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. A exposição a eventos 

traumáticos pode produzir um maior nível de tensão e ansiedade nas pessoas e a memória 

do que aconteceu pode permanecer e tornar-se parte da vida das vítimas, não podendo ser 

apagada da sua mente (Cohen, 1989). 

Assim, a exposição ao trauma é a condição sine qua non para o desenvolvimento 

do TEPT. Benyakar (2005) traz o termo Lo Disruptivo para designar aquilo que produz 

uma ruptura brusca, com base em suas qualidades inerentes de produzir uma 

desestabilização ou desarticulação dos processos psíquicos do indivíduo. 
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O DSM-V (APA, 2014) define o termo “estressor” como sendo qualquer fator 

emocional, físico, social, econômico ou outro que perturbe o equilíbrio fisiológico, 

cognitivo, emocional ou comportamental normal de um indivíduo.  Qualquer evento vital 

ou mudança na vida que pode estar associado temporalmente (e talvez causalmente) ao 

início, à ocorrência ou à exacerbação de um transtorno mental é qualificado como 

estressor psicológico. Ainda, chega a descrever como estressor traumático, qualquer 

evento que pode causar ou representar ameaça de morte, lesão séria ou violência sexual 

a um indivíduo, um membro da família próximo ou um amigo íntimo. 

Os eventos traumáticos descritos no Manual incluem, mas não se limitam, a 

exposição à guerra como combatente ou civil, ameaça ou ocorrência real de agressão 

física (ataque físico, assalto, furto, abuso físico infantil), ameaça ou ocorrência real de 

violência sexual (por exemplo, penetração sexual forçada, penetração sexual facilitada 

por álcool/droga, contato sexual abusivo, abuso sexual sem contato, tráfico sexual), 

sequestro, ser mantido refém, ataque terrorista, tortura, encarceramento como prisioneiro 

de guerra, desastres naturais ou perpetrados pelo homem e acidentes automobilísticos 

graves. Para crianças, eventos sexualmente violentos podem incluir experiências sexuais 

inapropriadas em termos do estágio de desenvolvimento sem violência física ou lesão. 

Incidentes médicos que se qualificam como eventos traumáticos incluem eventos súbitos 

e catastróficos (por exemplo, despertar durante uma cirurgia, choque anafilático) (APA, 

2014).  

 

1.3 Outros transtornos relacionados a traumas e estressores 

 

Todo agrupamento de transtornos relacionados a trauma e estressores incluem 

transtornos nos quais a exposição a um evento traumático ou estressante está listada 

explicitamente como um critério diagnóstico e reúnem o transtorno de apego reativo, o 

transtorno de interação social desinibida, o transtorno de estresse pós-traumático, o 

transtorno de estresse agudo e os transtornos de adaptação (APA, 2014).  

De acordo coma descrição do Manual (APA, 2014), o transtorno de apego reativo 

caracteriza-se por um padrão de comportamentos de vínculo extremamente perturbados 

e inapropriados em termos do desenvolvimento infantil, nos quais a criança rara ou 

minimamente recorre de preferência a uma figura de apego para obter conforto, apoio, 
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proteção e carinho. A característica essencial deste transtorno é a ausência ou um vínculo 

grosseiramente não desenvolvido entre a criança e os supostos cuidadores adultos. 

Crianças com transtorno de apego reativo podem formar vínculos seletivos, entretanto, 

em virtude das oportunidades limitadas durante o desenvolvimento inicial, elas não 

conseguem demonstrar as manifestações comportamentais de vínculos seletivos. Isto é, 

quando aflitas, não demonstram esforços consistentes para obter conforto, apoio, carinho 

ou proteção dos cuidadores. Dessa forma, o transtorno está associado à ausência da 

procura esperada por conforto e de resposta a comportamentos reconfortantes. Por isso, 

crianças com transtorno de apego reativo mostram diminuição ou ausência de expressão 

de emoções positivas durante interações de rotina com os cuidadores. A perturbação do 

comportamento se deve a um padrão de cuidado insuficiente evidenciado por negligência 

ou privação social na forma de ausência persistente do atendimento às necessidades 

emocionais básicas de conforto, estimulação e afeição por parte de cuidadores adultos, 

mudanças repetidas de cuidadores, limitando as oportunidades de formar vínculos 

estáveis ou pela criação em contextos peculiares que limitam gravemente oportunidades 

de formar vínculos seletivos. 

Pelos mesmos padrões insuficientes de cuidados, pode-se observar outro quadro 

relativo a traumas e estressores: o transtorno de interação social desinibida, no qual o 

indivíduo apresenta um padrão de comportamento que envolve uma conduta 

excessivamente familiar e culturalmente inapropriada com pessoas estranhas. Esse 

comportamento, excessivamente familiar, viola os limites sociais da cultura. Um 

diagnóstico de transtorno de interação social desinibida não deverá ser feito antes de a 

criança ser capaz, em termos do desenvolvimento, de formar vínculos seletivos. Por essa 

razão, é preciso que a criança tenha uma idade de desenvolvimento mínima de 9 meses 

(APA, 2014). 

A exposição a eventos traumáticos também pode evidenciar o transtorno de 

estresse agudo, com a presença de sintomas típicos que duram de três dias a um mês após 

a exposição ao evento. A apresentação clínica do transtorno de estresse agudo pode variar 

de acordo com o indivíduo, mas em geral envolve uma resposta de ansiedade que inclui 

alguma forma de revivência ou reatividade ao evento traumático. Em alguns indivíduos, 

um quadro dissociativo ou de distanciamento pode predominar, embora essas pessoas 

também apresentem, geralmente, forte reatividade emocional ou fisiológica em resposta 

a lembranças do trauma. Em outros indivíduos, pode haver uma resposta de raiva intensa 

na qual a reatividade é caracterizada por respostas irritadiças ou possivelmente agressivas. 



21 
 

É preciso que o quadro sintomático pleno esteja presente por pelo menos três dias, depois 

do evento traumático, e o diagnóstico só pode ser feito até um mês depois do evento. 

Sintomas que ocorrem imediatamente depois do evento, mas cedem em menos de três 

dias, não atenderiam os critérios de transtorno de estresse agudo (APA, 2014). 

A quinta edição do Manual (APA, 2014) ainda traz a descrição do transtorno de 

adaptação, outro quadro possível na presença desse tipo de evento, contando com a 

presença de sintomas emocionais ou comportamentais em resposta a um estressor 

identificável. O estressor pode ser um único evento ou pode haver múltiplos, que podem 

ser recorrentes ou contínuos e podem afetar um único indivíduo ou uma família inteira, 

um grupo maior ou uma comunidade. Um conjunto mais específico de sintomas 

relacionados ao luto foi designado como transtorno de luto complexo persistente.  

 

1.4 Prevalência e fatores de risco 

 

 O Transtorno de Estresse Pós-Traumático pode ocorrer em qualquer idade e os 

sintomas geralmente se manifestam dentro dos três primeiros meses depois da exposição 

ao evento traumático, embora, em alguns casos, possa haver um atraso de meses ou até 

anos antes de os critérios serem atendidos (APA, 2014). 

 A quarta edição do DSM traz estudos que revelam uma prevalência do TEPT, 

durante a vida, variando de 1 a 14%, estando a variabilidade relacionada aos métodos de 

determinação e à população amostrada (APA, 2000). Nos Estados Unidos, o risco ao 

longo da vida é de 8,7% e em norte-americanos é de 3,5%. Já na Europa e na maioria dos 

países da Ásia, África e América Latina, as estimativas são menores, agrupando-se em 

torno de 0,5 a 1% (APA, 2014). 

 Desta maneira, Silva, Donat, Lorenzonni, Souza, Gauer e Kristensen (2016) 

discutem o trauma como uma classe generalizada das experiências humanas, implicando 

eventos tematicamente diferentes de uma cultura para outra. Isso explica a ocorrência de 

respostas diferentes a situações semelhantes e o inverso. No Brasil, por exemplo, as 

guerras não estão tipicamente presentes no rol de temas relatados por vítimas de trauma, 

mas a violência urbana, sim. A quinta edição do Manual (APA, 2014) destaca a elevação 

das taxas entre veteranos de guerra e outros cuja ocupação aumentem o risco de exposição 

traumática (policiais, bombeiros, socorristas, entre outros). Taxas ainda mais altas são 
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encontradas em sobreviventes de estupro, combate e captura militar, sobreviventes de 

campo de concentração e genocídio com motivação étnica ou política. Crianças e 

adolescentes têm exibido uma prevalência menor depois da exposição a eventos 

traumáticos graves, bem como em adultos mais velhos, quando comparados à população 

geral, o que mostra que a prevalência do transtorno pode variar de acordo com a fase de 

desenvolvimento. 

No entanto, o tema e o diagnóstico do TEPT no Brasil não têm recebido a atenção 

e empenho necessários. Poucos são os dados encontrados sobre incidência e prevalência 

do transtorno no país, embora a violência seja fator presente e fortemente crescente na 

população e, como já indicado, forte preditor do transtorno.  

Um dos poucos estudos encontrados, o de Berger, Mendlowicz, Souza e Figueira 

(2004) apontam para uma prevalência de 2 a 5% da população em diversos países e 

sugerem que essa prevalência seja ainda maior no Brasil, dada a elevada incidência de 

eventos estressores e traumáticos no país, como a alta taxa de mortalidade por arma de 

fogo e acidentes automobilísticos. A natureza e duração da experiência influem no 

desenvolvimento ou não dos sintomas e em sua prevalência. Fatores preexistentes 

parecem produzir uma vulnerabilidade ao desenvolvimento do TEPT, como por exemplo, 

depressão ou ansiedade, exposição anterior a outras situações traumáticas, histórico de 

abusos físicos e graves psicopatologias em membros da família do indivíduo (Vieira & 

Vieira, 2005). 

Tais fatores de risco são descritos no DSM-V (APA, 2014) e divididos em pré-

traumáticos, peritraumáticos e pós-traumáticos. Os pré-traumáticos incluem problemas 

emocionais na infância e transtornos mentais prévios, além de status socioeconômico 

mais baixo, grau de instrução inferior, exposição anterior a trauma (especialmente durante 

a infância), inteligência inferior, status de minoria racial e história psiquiátrica familiar. 

Ainda, gênero feminino e idade mais jovem no momento da exposição também são 

apontados como fatores de risco. O apoio social antes da exposição ao evento é 

considerado fator de proteção. 

Na classe dos fatores peritraumáticos estão gravidade do trauma, ameaça 

percebida à vida, lesão corporal, violência interpessoal e a dissociação que ocorre durante 

o trauma e persiste subsequentemente. Como fatores pós-traumáticos, apontam-se 

avaliações negativas, estratégias de enfrentamento inapropriadas, desenvolvimento de 

estresse agudo, exposição subsequente a lembranças desagradáveis repetidas, eventos de 

vida adversos subsequentes e perdas financeiras ou outras perdas relacionadas ao trauma. 
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Aqui, o apoio social é um fator protetor que modera a evolução depois do trauma (APA, 

2014). 

É possível encontrar na literatura a estreita relação entre violência e agravos à 

saúde física e psíquica. Problemas sexuais, infecções vaginais, dores de cabeça, 

depressão, ansiedade, abuso de substâncias são apenas exemplos deste quadro de 

respostas, no qual está incluído com grande prevalência o Transtorno de Estresse Pós-

Traumático. Este apontamento é feito na 5ª edição do DSM (APA, 2014), quando atribui 

parte do risco maior do transtorno no sexo feminino a uma probabilidade maior de 

exposição a eventos traumáticos como estupro e outras formas de violência interpessoal.  

 

1.5 Dentre muitos fatores, a violência 

 

A ocorrência de eventos traumáticos (sejam provocados pela natureza ou pelo 

homem) marca toda a história da humanidade, que registra inúmeros desastres com dados 

alarmantes que marcaram muitas vidas.  

Da história mais recente, lembramos da cidade de Shaanxi, na China, que registrou 

o sismo de maior proporção em número de mortes na história recente: cerca de 850.000. 

Em 1138, 230.000 pessoas morreram devido a um terremoto em Alepo, na Síria. A China 

registra o que é considerado um dos piores desastres naturais já ocorridos, com um 

número de mortes de, aproximadamente, 1 milhão de pessoas (o número pode chegar a 4 

milhões ao incluir-se os efeitos secundários como destruição de casas e lavouras, fome, 

doenças e desabrigados). A lista deste tipo de abalo é enorme e abarca, ainda, erupções, 

incêndios, tsunamis, enchentes, ciclones, inundações, tufões, furacões e outros. Doenças 

também podem assumir um caráter traumático de acordo com sua ocorrência e 

consequência. A ‘Peste Negra’, como ficou conhecida a pandemia de peste bubônica que 

assolou a Europa durante o século XIV, matou perto de 75 milhões de pessoas, 

aproximadamente metade da população. Em 1918, a ‘Gripe espanhola’ – uma pandemia 

do vírus influenza A, do subtipo H1N1- matou uma população estimada de 100 milhões 

de pessoas em todo mundo. 

Em outro tipo de evento podemos citar os acidentes aéreos. No ano de 1919, o 

mundo registra um dos primeiros acidentes aéreos de sua história; foi na Itália e matou 

15 pessoas. A lista deste tipo de evento, no entanto, é extensa: em 1930, 48 pessoas 



24 
 

morreram em Paris; em 1938, a queda de uma avião sobre uma multidão que assistia a 

um show aéreo matou 61 pessoas na Colômbia; nos Estados Unidos, morreram os 128 

ocupantes de duas aeronaves que se chocaram, em 1957; com um número mais 

assustador, em 1974, a França registra o acidente com 346 mortos; 583 vítimas fatais no 

maior acidente aéreo do mundo, nas Ilhas Canárias; em 2007, o maior acidente aéreo da 

história do Brasil deixa 199 mortos.  

Quando falamos em violência, os dados são ainda mais alarmantes: no Brasil, em 

1980, 8.710 pessoas morreram por disparos de arma de fogo (incluindo homicídio, 

suicídio e mortes acidentais); em 2012, o número aumentou 387% - foram42.416 mortes 

por essa causa. No ano de 2014, em média, 143 pessoas foram assassinadas por dia, 

totalizando 52.336 mortes. Especificamente, em 1980, 1.353 mulheres foram vítimas de 

homicídio; em 2013, foram 4.762, um aumento de 252%, segundo levantamento feito por 

Waiselfisz (2015). 

Todos estes eventos apontam para dados assustadores de vítimas mortais, mas 

seria impossível contabilizar quantas são as vítimas de fato (as que sobreviveram e as 

indiretas – familiares e as que viveram assombradas pelo temor da ocorrência e 

recorrência). Além disso, todos podem ser caraterizados como fatores de risco para o 

desenvolvimento de um transtorno relacionado a trauma e eventos estressores. 

Um ambiente disruptivo possui a qualidade de produzir como efeito um trauma 

psíquico, possui uma característica relacional: fenômeno que atua produzindo algo em 

alguém. Benyakar (2012) define um evento disruptivo como sendo aquele que quando 

ocorre desorganiza, desestrutura ou provoca descontinuidade (trauma). 

Quase todas as pessoas que passam por uma situação disruptiva são afetadas, mas 

não são, necessariamente, “pacientes”. Não falamos, então, de pessoas “doentes”, mas 

pessoas normais afetadas por uma situação anormal. 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático, entendido como uma perturbação 

psíquica decorrente e relacionada a um evento fortemente ameaçador ao próprio 

indivíduo ou testemunha de alguma tragédia assume, então, o lugar do diagnóstico mais 

comum em situações de violência continuada, conflitos armados e desastres. É um quadro 

que surge após acontecimentos dolorosos e de natureza excepcionalmente perigosa. A 

violência assume, assim, características semelhantes aos eventos mencionados. 

Silva (2009, p. 418) traz a compreensão da natureza humana como uma formação 

essencialmente histórica. Desta forma, é possível entender o processo por meio do qual 

“a violência presente nas condições sociais e históricas de cada época infiltra-se nas 
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profundezas da psique humana”, compondo uma estrutura relativamente fixa e constante 

que, pela repetição ao longo do tempo, cristaliza-se como conteúdo natural. 

Azevedo e Guerra (2003) propõem um modelo para abordar o fenômeno da 

violência no qual as relações sociais se constituem a partir de um movimento de 

determinações recíprocas entre indivíduo e sociedade, no qual o indivíduo determina a 

sociedade e também é determinado por ela. Desta forma, segundo as autoras, as relações 

de poder que se estabelecem dentro das instituições sociais e da família são reproduções 

das relações sociais de poder. 

A Organização Mundial da Saúde (2002) define violência como sendo o uso 

intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si mesmo, outra pessoa 

ou um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. 

Para Minayo (1994), a violência é um complexo e dinâmico fenômeno 

biopsicossocial, no qual a vida em sociedade é o espaço de sua criação e desenvolvimento, 

não podendo ser vista como um problema restrito à área da saúde. Para ela, na 

configuração da violência se cruzam problemas da política, economia, moral, Direito, 

Psicologia, das relações humanas e institucionais e do plano individual. 

A partir de um olhar psicanalítico, para uma compreensão da violência, acabamos 

por nos remeter às falhas no desempenho das funções parentais, imprescindíveis para o 

desenvolvimento do indivíduo e para o desenvolvimento de seus relacionamentos 

ulteriores, como explica Vagostello (2007). 

Para Winnicott (1983), uma mãe suficientemente boa funciona como ego auxiliar 

da criança, apresentando-se como objeto de satisfação de seus impulsos e de suas 

necessidades, o que permite o estabelecimento de uma confiança que leva o bebê a sentir-

se capaz de criar os objetos e a realidade. A presença desta mãe suficientemente boa 

protege a criança dos ataques da realidade externa e da crueldade dos seus próprios 

impulsos destrutivos, possibilitando integrar impulsos eróticos e agressivos. 

Vagostello (2007) considera que a presença de qualquer tipo de violência de pais 

contra filhos – física, psicológica, sexual ou de negligência – representa um obstáculo à 

capacidade de identificação com necessidades da criança e, consequentemente, de 

proporcionar um ambiente positivo, seguro e confiável, que possa ser internalizado pela 

criança. 

Assim, diversos estudos apontam para algumas características comuns das 

famílias nas quais a violência se faz presente: pai/mãe abusados ou negligenciados em 
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suas famílias de origem, violência doméstica, alcoolismo, pai excessivamente autoritário, 

mãe passiva demais, cônjuges com relacionamentos sexuais inadequados como incesto, 

promiscuidade, adultério. É a representação clara de relações caóticas, propícias a 

respostas desagregadoras (Briggs-Gowan et al., 2010; Cohen, 1989; McLaughlin, 

Conron, Koenen & Gilman, 2010; WHO, 2002; Ximenes, 2011).  

Para Vagostello (2007), crianças expostas à situação de violência doméstica 

estariam muito mais vulneráveis a desajustes de natureza relacional do que outras pessoas. 

Para a autora, este tipo de violência tende a produzir efeitos prejudicais nessa área, pois, 

com muita frequência, observa-se que pessoas submetidas à violência apresentam mais 

dificuldade para se identificar e se preocupar com as necessidades dos próprios filhos ou 

ainda, tendem a reproduzir nos relacionamentos sociais e/ou familiares o padrão abusivo 

do qual foram vítimas. 

De acordo com a Secretaria de Saúde do município de São Paulo (2007), a 

violência de gênero é entendida como um problema mundial ligado ao poder, privilégios 

e controle masculinos, atingindo as mulheres independente de fatores como idade, etnia, 

religião ou condição social. Traduz-se num efeito, principalmente social, afetando o bem-

estar, segurança, possibilidades de educação e desenvolvimento pessoal e auto estima 

dessas mulheres.  

A violência contra a mulher pode aparecer tanto na esfera privada, com 

manifestações incestuosas, infanticídio, mutilações genitais, casamentos forçados, 

estupro conjugal e controle psicológico, como no domínio público, onde a violência se 

manifesta pelo assédio sexual no trabalho, estupros, tráfico sexual, dentre outras (Brasil, 

2005). 

O Conselho Nacional de Justiça [CNJ] (s.d.) aborda diversos tipos de violência, 

definidos como: violência contra a mulher, sendo qualquer conduta - ação ou omissão - 

de discriminação, agressão ou coerção e que cause danos, morte, constrangimento, 

limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou 

perda patrimonial. Muito semelhante, a violência de gênero, sofrida pelo fato de ser 

mulher, sem distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, 

produto de um sistema social que subordina o sexo feminino. Já a violência doméstica 

ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em uma relação de familiaridade, afetividade 

ou coabitação. Um pouco similar é a violência familiar, que acontece dentro da família, 

ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de 

parentesco natural (pai, mãe, filhos, irmãos) ou civil (marido, sogra, padrasto ou outros), 
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por afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido) ou afetividade (amigo ou amiga 

que more na mesma casa). Outro modelo citado é a violência institucional, um tipo de 

violência motivada por desigualdades (de gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) 

predominantes em diferentes sociedades. Essas desigualdades se formalizam e se 

institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também 

nos diferentes grupos que constituem essas sociedades. 

Mais especificamente, o artigo 7º da lei nº 11.340/2006 – mais conhecida como 

Lei Maria da Penha – trata das diferentes modalidades de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a saber: violência física, definida como qualquer conduta que ofenda a 

integridade ou saúde corporal da vítima; a violência psicológica, definida como qualquer 

conduta que cause danos emocionais e diminuição da autoestima ou que prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as ações, 

comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumaz, insulto, 

chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 

meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual, 

definida como qualquer conduta que constranja o indivíduo a presenciar, manter ou 

participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 

da força; que induza a comercializar ou a utilizara sexualidade, que impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação ou que limite ou 

anule seus direitos sexuais e reprodutivos. Ainda, descreve a violência moral (qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou injúria) e patrimonial (qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo 

os destinados a satisfazer suas necessidades) (CNJ, s.d.). 

Em 2010, Hatzenberger, Lima, Lobo, Leite e Kristensen já apontavam para a 

grande lacuna entre o conhecimento científico e a demanda clínica causada pela falta de 

estudos que abordassem a sintomatologia do TEPT entre mulheres vítimas de violência 

familiar. Ao pesquisarem 17 mulheres vítimas de violência familiar, verificaram que 

todas preencheram os critérios diagnósticos para o transtorno, apontando que este tipo de 

violência é uma forma séria, altamente prevalente e usualmente crônica de trauma, 

principalmente por resultar em altas taxas de TEPT. 
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Hatzenberger et al. (2010) afirmam que as mulheres vitimadas e expostas 

cronicamente ao trauma estão mais predispostas ao desenvolvimento do TEPT e à 

manutenção de comorbidades, o que dificulta o tratamento do transtorno. Dado 

importante observado por eles é que a relevância para o desenvolvimento do TEPT nestes 

casos não está no tipo de violência perpetrada, mas na significação e interpretação 

atribuída ao evento traumático. 

Santandreu e Ferrer (2014), em trabalho realizado com 129 mulheres vítimas de 

violência de gênero, concluíram que os sintomas do TEPT se apresentaram em maior 

intensidade nos casos em que havia violência física e sexual e, em menor medida, nos 

casos de violência psicológica, sugerindo que as primeiras precipitariam os sintomas 

muito mais do que outros tipos de violência. 

A dificuldade apontada por Hatzenberger et al. (2010) para um diagnóstico 

precoce de TEPT na população de mulheres vítimas de violência é a evitação pós-

agressão, ou seja, evitam procurar atendimento em serviços de saúde. 

 

 

Assim, considerando as constatações da literatura que mostram que a dinâmica 

familiar é uma das principais influências sobre a saúde mental e que a exposição a todas 

as variáveis envolvidas num padrão de violência aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, este estudo vem enfatizar o 

papel crítico das relações nos sintomas de desordens psíquicas. À base dos conceitos 

apresentados e na revisão da literatura, este estudo tem por objetivo geral: 

Investigar a violência contra a mulher como fator de risco para o desenvolvimento 

do Transtorno de Estresse Pós-Traumático e suas associações com os aspectos 

psicodinâmicos. 

Este desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

1) identificar os sinais e sintomas sugestivos do Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(TEPT) em um grupo de mulheres vítimas de violência, 

2) investigar a associação do TEPT com fatores individuais e relacionados ao crime e 

3) investigar aspectos psicodinâmicos de mulheres vitimadas. 
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2 MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo, adotou-se como método de pesquisa 

o descritivo-qualitativo (descritivo no sentido em que procura descrever, agrupar e 

interpretar os componentes existentes na estrutura e dinâmica do sujeito e qualitativo, por 

ser o mais indicado ao tratar-se de dados subjetivos) e análise  dos dados obtidos no 

Questionário Sobre Traumas na Infância (QUESI), (anexo 1), instrumento traduzido e 

validado por Grassi-Oliveira, Stein e Pezzi, 2006 (do original Childhood Trauma 

Questionnaire - CTQ, Bernstein et al., 2003) e no Instrumento de Rastreio para Sintomas 

de Estresse Pós-Traumático (SPTSS) (Kristensen, 2005) (anexo 2). 

O método clínico é a base deste estudo. Vizzotto (2003) descreve tal método como 

sendo, a grosso modo, curvar-se sobre o leito e, de início, observar e descrever, onde a 

observação se faz fundamental para a obtenção de ideias, a origem dos problemas. A 

contribuição deste método, segundo Gil (2008), tem sido muito significativa, 

especialmente no que se refere ao estudo de determinantes inconscientes do 

comportamento.  

O método clínico de abordagem psicanalítica se apresenta com o rigor da 

observação imposto por seu dinamismo e a consequente atitude clínica, privilegiando a 

intersubjetividade, ou o campo das relações emocionais. Isso exige do observador a 

abstração de suas sensações, emoções e toda subjetividade que possa existir no processo 

observacional, buscando objetividade e neutralidade (Vizzotto, 2003). 

 Gil (2008) aponta que para confrontar a visão teórica com os dados da realidade é 

necessário definir, também, o delineamento da pesquisa, isto é, o planejamento da 

pesquisa em sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a 

previsão de análise e interpretação dos dados. Assim, o delineamento deverá considerar 

o ambiente em que são coletados os dados, bem como as formas de controle das variáveis 

envolvidas.  

 Considerando o procedimento adotado, o delineamento da presente pesquisa é 

classificado como estudo de caso, assim caracterizado por se tratar de um estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo 

e detalhado, aprofundando a descrição de determinada realidade (Gil, 2008; Trivinos, 

1987). O estudo de caso, diz Yin (2001), investiga um fenômeno dentro do seu contexto 
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da vida real quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos.  

 Para Trivinos (1987), o grande valor de um estudo de caso está em poder fornecer 

o conhecimento mais aprofundado de uma delimitada realidade que os resultados obtidos 

podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas. 

 

2.1 Participantes  

 

Os participantes da pesquisa foram cinco mulheres, vítimas de crime de violência 

(há pelo menos trinta dias da coleta dos dados da pesquisa), maiores de 18 anos, atendidas 

em um Centro de Referência e Apoio à Mulher na região metropolitana de São Paulo. 

Um dos quesitos pré-estabelecidos para a escolha era que a ocorrência do crime 

fosse de, no mínimo, 30 dias, uma vez que a presença dos sintomas deve ser superior a 

um mês. Foi utilizado como critério de exclusão o atendimento psicológico prévio das 

mulheres. 

Assim, a amostra da pesquisa constituiu-se por conveniência. Esse tipo de 

amostragem, segundo Hulley, Newman e Cummings (2008), é uma abordagem prática 

apropriada para grande parte dos projetos de pesquisa clínica. Ela é composta por 

indivíduos que atendem aos critérios de entrada e são de fácil acesso ao investigador, por 

isso o termo “por conveniência”. Segundo os autores, a validade de se fazer inferências a 

partir de uma amostra depende do pressuposto de que, para responder à questão do estudo, 

ela represente adequadamente a população alvo. 

O grupo foi constituído por mulheres na faixa etária de 34 a 43 anos (média de 

37,4 anos) e, em sua maioria, casadas (ou em união estável) e com filhos. As participantes 

possuem, no mínimo, ensino fundamental completo e todas encontravam-se empregadas 

no momento da coleta de dados. Quanto à estrutura familiar, todas são originárias de 

família biparental (pais casados) com, ao menos, 2 filhos. Dados da história passada 

destas mulheres indicam a incidência de pelo menos um evento de violência na infância 

e/ou adolescência, com três casos de abuso sexual. A ocorrência de abuso se substância 

(alcoolismo) é recorrente em algum membro da família. Outra similaridade é a perda por 

morte de uma das figuras de referência (pai e/ou mãe) de quatro participantes. Em relação 
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à queixa atual, apenas uma não sofreu a agressão por parte do companheiro íntimo e 

apenas duas não registraram queixa formal (boletim de ocorrência). 

 Os quadros a seguir indicam características específicas de cada uma das 

participantes (os nomes são fictícios e são identificadas, cada uma, com o nome de uma 

flor, a fim de evitar a identificação das mesmas). 

 

Quadro 1. Dados sociodemográficos dos sujeitos estudados 

     Variável 

 

Sujeito 

 

Idade  Estado civil  Escolaridade  Renda 

familiar* 

 

Situação 

profissional 

Rosa 43 Vive com 

companheiro 

Superior 

completo 

5 Empregada  

Tulipa 40 Vive com 

companheiro 

Médio 

completo 

1 Empregada  

Margarida 34 Divorciada  Médio 

completo 

1 e ½ Empregada  

Orquídea  36 Casada  Superior 

incompleto 

2 Empregada  

Violeta 34 União estável Fundamental 

completo 

3 Empregada  

*em salários mínimos 

 

Quadro 2. História pregressa dos sujeitos estudados 

   Variável  

 

Sujeito 

 

Estrutura 

familiar 

Situação 

conjugal 

dos pais 

Mortes  Histórico 

de 

violência 

Abuso 

sexual 

(idade) 

Doença 

psiquiátrica 

familiar 

Rosa 5 (pai, mãe, 

3 filhos) 

Casados  Mãe e 1 

aborto 

sexual, 

física e 

psicológica 

Sim, 

aos 9 

anos 

Álcool (pai) 

Tulipa  4 (pai, mãe, 

3 filhos) 

Casados  Pai  física e 

psicológica 

Não  Álcool (tio) 

Margarida  4 (pai, mãe, 

2 filhas) 

Casados  Pai sexual, 

física e 

psicológica 

Sim, 

aos 12 

anos 

Não  

Orquídea  6 (pai, mãe, 

4 filhos) 

Separados  Pai, 1º 

marido 

física Não  Álcool (pai) 

Violeta 5 (pai, mãe, 

3 filhos) 

Casados   

_____ 

sexual e 

psicológica 

Sim, 

aos 9 

anos 

Não  
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Quadro 3. História do crime (e descrição da queixa) 

     Variável 

 

Sujeito 

 

Tipo Tempo  Duração  Queixa 

formal 

Agressor  

Rosa  Física, 

psicológica e 

sexual 

18 anos 18 anos 

(atual) 

Não  Companheiro  

Tulipa  Física  3 anos 1 evento Sim Irmão  

Margarida  Física, 

psicológica e 

sexual 

3 anos 2 anos e 6 

meses 

Sim  Namorado  

Orquídea  Psicológica e 

física 

10 e 1 ano 

(respectiva 

mente) 

Meses, 1 

evento 

Sim  Marido 

Violeta Psicológica  13 anos 13 anos 

(atual) 

Não  Marido  

 

 

2.2 Local/ambiente  

 

 A pesquisa foi realizada nas dependências de um Centro de Referência e Apoio à 

Mulher na região metropolitana de São Paulo, que atende mulheres em situação de 

violência. 

 O local presta serviço de apoio, acolhimento, atendimento social e psicológico, 

orientação jurídica, encaminhamentos e proteção para as mulheres em situação de 

violência. Atua na promoção do fortalecimento das mulheres, objetivando contribuir para 

que elas constituam uma vida autônoma, propiciando o rompimento das situações de 

violências e a reestruturação de suas vidas. 

 A coleta de dados foi realizada em uma sala reservada que possibilitasse o 

atendimento individual e assegurasse a privacidade das participantes. O tempo médio para 

tais procedimentos foi de, aproximadamente, 1 hora e 5 minutos. 
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2.3 Instrumentos 

 

a. Roteiro de entrevista semiestruturada para levantamento de dados 

sociodemográficos (apêndice 1).  Em um primeiro momento, foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturada especialmente desenvolvido para o presente estudo para coleta 

de dados sociodemográficos, história passada do sujeito e o crime (violência sofrida). 

Este instrumento contém itens como: faixa etária, etnia, escolaridade, fé religiosa, 

ocupação profissional e estado civil, além de outros relacionados com o crime, a história 

psiquiátrica, o encaminhamento à instituição e o atendimento por rede de apoio. 

O tempo médio para completar este questionário foi de dez minutos. A escolha 

dos itens para o questionário é baseada em toda pesquisa bibliográfica e nos fatores de 

risco para o TEPT descritos na literatura. 

 

b. Questionário Sobre Traumas na Infância –QUESI (Tradução para o português 

do Childhood Trauma Questionnaire) (anexo 1). Utilizou-se a versão traduzida e 

validada para o português por Grassi-Oliveira, Stein e Pezzi (2006). 

Após a aplicação do questionário para coleta de dados sociodemográficos, foi 

aplicado um questionário para investigação de história de abuso e negligência durante a 

infância. O Questionário Sobre Traumas na Infância é um instrumento autoaplicável em 

adolescentes e adultos e investiga cinco componentes traumáticos: abuso físico, abuso 

emocional, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Neste instrumento, 

o avaliado gradua a frequência de 28 afirmações relacionadas com situações ocorridas na 

infância em uma escala Likert de cinco pontos. 

 Em média, 15 minutos foi o tempo gasto para completar o instrumento.  O 

QUESI não serve como instrumento diagnóstico, entretanto, é uma ferramenta bastante 

útil na investigação de história de maus-tratos infantis em adultos como instrumento de 

pesquisa, além de poder auxiliar como mais um elemento na avaliação clínica. 

  

c. Instrumento de Rastreio para Sintomas de Estresse Pós-Traumático – SPTSS 

(versão em português do Screen for Posttraumatic Stress Symptoms) (anexo 2).  O 

SPTSS é uma medida de rastreio breve e de autorrelato para sintomas de estresse pós-

traumático, composta por 17 itens, apresentados na primeira pessoa do singular, traduzido 

e validado para o português por Grassi-Oliveira, Stein e Pezzi (2006). O preenchimento 
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do instrumento é relativamente breve (aproximadamente 10 minutos) e simples. Após a 

leitura das instruções, o indivíduo deve responder com qual frequência experienciou cada 

um dos 17 itens, numa escala de 0 (nunca) a 10 (sempre).  

O instrumento visa à correspondência entre cada item e um dos 17 sintomas que 

compõem os critérios diagnósticos para o TEPT propostos no DSM-IV: revivência ou 

reexperiência (itens 11, 13, 14, 16 e 17), evitação/entorpecimento (itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 

9) e excitabilidade aumentada (itens 6, 8, 10, 12 e 15). 

 

d. Teste de Apercepção Temática (T.A.T.) - O TAT é considerado uma técnica projetiva 

que consiste em apresentar uma série de pranchas, selecionadas pelo examinador, ao 

sujeito e este deverá contar uma história sobre cada uma das pranchas. 

O examinador seleciona de 10 a 12 pranchas que terão maior probabilidade de 

fornecer informações sobre a problemática do sujeito.No presente estudo utilizamos as 

pranchas 1, 2, 4, 7MF, 13HF e 20. 

A escolha das pranchas se deu pela significação de cada uma delas. A prancha 1 

– o menino e o violino – frequentemente, refere-se à relação com  a autoridade; a prancha 

2 – a estudante no campo – evoca a área das relações familiares; a prancha de número 4 

– a mulher que retém o homem – faz referência à história de conflitos nas relações 

heterossexuais; já a prancha 7MF – menina e boneca – evoca a relação com a figura 

materna; a prancha 13HF –mulher na cama – evoca atitudes frente às relações 

heterossexuais e à sexualidade associada à agresividade; por fim,  a prancha 20 – só sob 

a luz – indica as principais aflições e expectativas do sujeito. 

As histórias obtidas, com frequência, revelam componentes importantes da 

personalidade, que são decorrentes de duas tendências psicológicas segundo a teoria de 

Henry A. Murray (1943/2005). As histórias são interpretadas em função das relações do 

sujeito com figuras de autoridade, com pessoas contemporâneas de ambos os sexos e em 

termos dos ajustes entre o id, o ego e o superego e as necessidades de cada uma dessas 

instâncias. 

A aplicação é individual e pode ser aplicado em pessoas com idades entre 14 e 40 

anos.A aplicação do teste com as seis pranchas mencionadas acima teve a duração média 

de 30 minutos. 
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2.4 Procedimentos 

 

Foi realizado contato com um Centro de Referência e Apoio à Mulher da região 

metropolitana de São Paulo. À equipe de gestão foi explicado o objetivo da pesquisa, 

detalhamento dos procedimentos, aplicação do teste e entrevista e critérios de inclusão e 

exclusão dos participantes. Em seguida, pedido de autorização para coleta de dados na 

unidade, por meio de uma carta de autorização. Após autorização e assinatura do termo, 

iniciou-se contato com as usuárias do serviço para composição da amostra. 

O primeiro contato foi intermediado pela equipe do Centro de Referência. Após, 

foram agendadas entrevistas individuais, nas quais foram explicados os objetivos da 

pesquisa, os procedimentos e tempo para a coleta de dados (questionários e aplicação do 

teste). Após assinatura do termo pela entrevistada, em sala disponibilizada pela 

instituição, a pesquisadora explicou à participante o objetivo da pesquisa, dando todas as 

instruções detalhadamente de como esta deveria responder às questões, alertando que 

poderia dizer se queria ou não participar, sem nenhum prejuízo ou constrangimento na 

instituição, podendo, também, interromper a entrevista a qualquer momento para fazer 

perguntas ou falar sobre algum assunto que desejasse.  

 Foi solicitado o preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (apêndice 2), garantindo que todos os dados obtidos pelos dos 

procedimentos de investigação psicológica seriam utilizados apenas para fins acadêmicos 

e que todos as participantes teriam sua privacidade preservada e identidade mantida sob 

sigilo.  As participantes da amostra foram selecionadas pela pesquisadora a partir das 

indicações da coordenadora e psicóloga da instituição, conforme a procura pelo 

atendimento. Foram selecionadas todas as que atendiam aos critérios de inclusão e 

exclusão. 

 

Aspectos éticos 

 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metodista de São Paulo e aprovada sob o parecer de número 1.607.014 (apêndice 3). 

 O estudo buscou atender rigorosamente aos requisitos descritos na Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012) que trata de pesquisas 
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envolvendo seres humanos e da Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP, 2000), que dispõe sobre a realização de pesquisas em Psicologia envolvendo seres 

humanos. 

 O estudo foi realizado com todos os cuidados éticos no que se refere ao sigilo, 

manejo dos dados e ocasional necessidade de encaminhamento à assistência psicológica.  

Todas as participantes foram orientadas sobre a proposta do trabalho e da natureza 

acadêmica do estudo. Foi exposto que o sujeito poderia se recusar a participar, sem 

nenhum prejuízo ou comprometimento na sua rotina de atendimento. Também, nesta 

etapa ficou assegurado o sigilo de todas as informações pessoais do sujeito. Após a 

explicação detalhada de todo processo da pesquisa, a entrevistada foi convidada a assinar 

o TCLE.  

Quanto aos riscos e benefícios, destacou-se que, por se tratar de pesquisa no 

campo da saúde mental, este estudo é entendido como sigiloso, preservando-se a 

integridade física e psicológica das participantes. Considerando o que consta na 

Resolução 016/2000 (CFP, 2000), esta pesquisa é considerada de risco mínimo, não 

sujeitando as participantes a riscos maiores do que os encontrados em suas atividades 

cotidianas. 

 Ainda quanto aos riscos, importante esclarecer que a entrevista poderia causar 

desconforto pelo tempo de aplicação, ou por causa de mal-estar psicológico pelos temas 

abordados. Caso o desconforto fosse sentido, a pesquisadora interromperia e poderia 

marcar outra sessão ou interromper totalmente, sem retorno. Havendo necessidade, 

também se dispôs, como responsável pela pesquisa e psicóloga, atendê-la na própria 

instituição, ou encaminhar a tratamento hospitalar quando necessário, bem como dar-lhe 

um retorno sobre tudo o que foi realizado (feedback).  

 Em decorrência da determinação expressa da Resolução 466/12, item IV.3.h 

"explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa.", observou-se que, caso a participante se sentisse prejudicada, considerasse que 

houve dano pessoal causado pelas perguntas feitas dos questionários ou teste, esta poderia 

solicitar indenização- legalmente estabelecida, que se refiram ao dano causado. Além 

disso, a mesma poderia interromper o procedimento se assim o quisesse e a qualquer 

tempo, sem nenhum prejuízo. Caso desistisse desse estudo, isso não acarretaria nenhum 

problema em seu atendimento na instituição. 
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 Acredita-se que a realização desta pesquisa constituiu-se em benefício para as 

participantes e a instituição, além de gerar contribuições significativas ao 

desenvolvimento do conhecimento científico no assunto.   
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3 RESULTADOS  

 

No presente estudo, com o objetivo de nortear o desenvolvimento da pesquisa, 

levantou-se a hipótese de que a violência cometida contra a mulher contribui para o 

desenvolvimento de sintomas relativos ao Transtorno de Estresse Pós-Traumático.  

Diante disso, esperou-se poder relacionar a violência sofrida pela mulher como 

fator de risco para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático e possibilitar ações de 

intervenção junto à vítima e ao grupo familiar, não apenas como tratamento, mas também 

com ações preventivas. 

Os resultados estão apresentados numa sequência a fim de auxiliar a compreensão 

da relação entre os instrumentos: apresentação dos casos, análise de traumas sofridos na 

infância, sintomas relacionados ao TEPT e protocolos do TAT. 

O quadro 4 apresenta os dados gerais e os resultados obtidos. 
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 Média 

SPTSS 

Pais Mortes  Histórico 

violência  

Abuso 

sexual 

Doença 

psiq. 

família 

Tipo crime Tempo 

(anos) 

Duração  Agressor  Abuso 

físico 

inf. 

Abuso 

emoc. 

Inf. 

Abuso 

sex. 

inf. 

Negl. 

Fís. 

Inf.  

Negl. 

emoc. 

Inf.  

Violeta 8,65 Casados _____ Sexual 

Psicológica 

Sim ______ Psicológico 13 13 

(atual) 

Marido Não Sim Sim Não Sim 

Rosa 6,88 Casados Mãe, 1 

aborto 

Sexual 

Psicológica

Física 

Sim Álcool 

(pai) 

Físico 

Psicológico

Sexual 

18 18 

(atual) 

Companhei

ro 

Não Sim Sim Sim Sim 

Margarida 5,7 Casados Pai  Sexual, 

Psicológica

Física 

Sim _____ Físico 

Psicológico

Sexual 

3 2 a 6m Namorado  Não Sim Sim Não Sim 

Orquídea 5,29 Separados Pai, 1º 

marido 

Física Não Álcool 

(pai) 

Físico 

Psicológico 

1 Meses  

1 evento 

Marido  Sim Sim Não Sim Sim 

Tulipa 3,82 Casados Pai  Psicológica

Física 

Não  Álcool 

(tio) 

Físico 3 1 evento Irmão  Sim Sim Não Não Sim 
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3.1 Apresentação e análise dos casos 

 

Os casos são aqui descritos, individualmente, de modo a apresentar ao leitor todas as 

participantes do estudo. Primeiramente, uma breve descrição de seu histórico familiar, casos de 

maus-tratos e relacionamentos. Após, uma descrição do(s) evento(s) traumático(s): a violência 

sofrida (crime). Em seguida, apresentamos os resultados obtidos nos três instrumentos 

utilizados com cada participante e uma análise dos dados. 

 

3.1.1 Caso 1: Rosa 

Idade: 43 anos        Filhos: 3 

Escolaridade: superior completo 

Estado civil: vive com companheiro 

Renda familiar: 5 salários mínimos 

 

Rosa vive em união estável com o companheiro há 20 anos. Teve quatro gestações (1 

aborto espontâneo). Vem de uma estrutura familiar de três irmãos, dois homens e uma mulher 

(ela é a segunda) e os pais, casados. O pai era alcoolista, o que gerava inúmeras brigas entre o 

casal. Relata que a mãe era muito agressiva com o pai e sempre o mandava embora durante 

estas brigas. Ela tentava impedir que o pai fosse embora, dizendo que se ele ficasse em casa, 

ela cuidaria dele. A mãe é falecida; o pai ainda é vivo. Aos 9 anos, foi molestada sexualmente, 

porém, não percebe como crime ou agressão, pois “não houve violência ou ato sexual” (sic). 

Descreve relacionamentos afetivos nos quais era “muito dependente” (sic); sempre dava 

presentes, dinheiro ou sexo para manter o relacionamento, o que, muitas vezes, gerou muitas 

dívidas financeiras.  Relata, ainda, descontrole financeiro “desde sempre” (sic). 

 

Queixa (crime): Agressões físicas e sexuais por parte do companheiro 

 

A primeira agressão ocorreu logo no início do casamento. A violência vinha ocorrendo, 

portanto, acerca de 18 anos no momento em que tivemos contato com a Sra. Rosa. Relata que 

é constantemente agredida fisicamente pelo companheiro, principalmente quando ele alega que 

ela “gasta muito dinheiro à toa” (sic). Rosa justifica muito as agressões sofridas por causa de 
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seu descontrole financeiro, dizendo que o companheiro fica muito nervoso quando ela faz algo 

errado. Além das agressões físicas, também há violência psicológica, prendendo-a em casa, 

fazendo ameaças de morte e ameaças de enterrá-la viva, e violência moral, com xingamentos, 

ofensas e acusações de traição. Rosa relata que, por diversas vezes, foi violentada sexualmente 

pelo companheiro. Hoje, ela dorme com os filhos “para evitar que ele tente alguma coisa” (sic). 

Rosa nunca denunciou o companheiro às autoridades policiais. Tem dificuldades de 

compreender tais situações como crimes; diz que o companheiro só perde o controle porque ela 

o deixa irritado. 

Rosa acredita que o crime ocorreu por fraqueza, medo e dependência de sua parte. Hoje 

se sente “impotente e dependente, mas inquieta, querendo modificar a situação, sem saber 

como” (sic). 

 

Quadro 5. Traumas sofridos na infância (QUESI) 

Componente 

Traumático 

 

Abuso 

físico  

Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual  

Negligência 

física 

Negligência 

emocional 

Ocorrência  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  

 

 

Ao avaliarmos os traumas sofridos na infância, a partir do questionário sobre traumas 

na infância, podemos observar que Rosa apresenta a ocorrência da maioria dos componentes 

traumáticos avaliados, a saber, abuso emocional, abuso sexual, negligência física e negligência 

emocional. Os resultados obtidos vêm corroborar os dados obtidos na entrevista, na qual 

podemos apontar claramente as situações constituintes destes componentes traumáticos: a 

presença de uma doença psiquiátrica na família (o pai era alcoolista), brigas entre o casal (pai 

e mãe) e uma mãe muito agressiva. O “lar negligente” era mantido por esses pais sem condição 

de fornecer os cuidados necessários. Além destes fatores constituintes do questionário, Rosa 

vivenciou outras situações consideradas traumáticas como um aborto espontâneo, a morte da 

mãe e um abuso sexual, aos 9 anos.  
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Quadro 6. Sintomas relativos ao TEPT (SPTSS) 

Média Média/ 

revivência 

Média/evitação/ 

Entorpecimento 

Média/excitabilidade 

aumentada  

7,00 6,40 6,60 7,80 

 

  

A partir da análise do instrumento, pode-se concluir que Rosa apresenta sintomas 

compatíveis com o transtorno, com uma média 7. Ainda, é possível afirmar que o grupamento 

de sintomas de excitabilidade aumentada (dificuldade em conciliar ou manter o sono, 

irritabilidade ou surtos de raiva, dificuldade em concentrar-se, hipervigilância e resposta de 

sobressalto exagerada) apresentou resultado mais elevado. 

 

Teste de Apercepção Temática (TAT) 

 

Prancha 1- o menino e o violino (Duração 56’’) 

Era uma vez um menino que gostava muito de ir à escola, mas o ensino de música fez ele ficar com 

muitas dúvidas, muita dificuldade. Ele foi se desanimando de ir para a escola e não queria mais aprender 

a tocar o instrumento ou aprender música. Os pais tentaram ajudá-lo e ele foi com muita dificuldade 

aprendendo as notas musicais e tentando superar esse desafio (pausa 5’’). E o fim de um longo ciclo...ele 

percebeu que era capaz de tocar um instrumento. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Ele estava triste e procurou algo novo para fazer. Tava desanimado, triste, não brincava com outras 

crianças e buscou algo que o motivasse, que ficasse marcado pra vida toda. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele percebeu toda a dificuldade de sua trajetória, mas tomou isso como uma lição e vai ensinar outras 

crianças a tocar o instrumento. 

O que ele tá pensando? 

Tá pensando se, realmente, o que a família escolheu pra ele tem algum sentido. Tá pensando se esse 

instrumento vai tirar ele dessa tristeza e trazer motivação. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Buscando mudança. 
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Prancha 2- a estudante no campo (Duração 54’’) 

Ai meu Deus! (fala em tom de voz baixo) (pausa 8’’). Era uma vida no campo, um lugar bonito, 

ensolarado, em que as pessoas podiam fazer suas tarefas e também descansar, mas havia uma pessoa 

que não conseguia descansar, não conseguia se livrar de um pensamento constante. E...mesmo estando 

num lugar calmo, resolveu mudar de...de ambiente e resolveu seguir para uma outra vida. Saiu daquele 

ambiente. Até deixou saudade, mas as pessoas entenderam que ela partiu para um lugar melhor. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Se cansou de uma vida dura e, diante de tantas leituras, percebeu que havia uma vida diferente daquela 

que ela tava acostumada a viver. Era um lugar bom, mas ela queria conhecer novas histórias, lugares 

diferentes. Antes, era tranquilo, mas era uma inquietação pra conhecer algo novo. 

E o que vai acontecer depois? 

Ela conhece outras pessoas, outros lugares, estuda um pouco mais e aprende a valorizar as pequenas 

coisas, o carinho que ela tinha e valorizar as coisas que tinha naquele lugar e..., mas ela permanece no 

outro ambiente, mas sem esquecer das origens.  

O que ele tá pensando? 

Ela tá insatisfeita, pensa em outro lugar, em outra situação. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Viver fora do campo. 

 

Prancha 4- a mulher que retém o homem (Duração 53’’) 

(pausa 8’’) Era uma vez um casal que viveu sempre em tumulto: ela queria fazer coisas e ele queria 

fazer outras coisas. E estavam sempre em desencontro, mas não conseguiam se...cortar os laços. Em 

muitos momentos eles se desencontraram e até que se separaram e somente mais velhos, idosos, é que 

se encontraram com mais maturidade e conseguiram ser felizes. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Nos primeiros encontros, tudo parecia mútuo, parecia que eles tinham bastante afinidades, mas com a 

convivência perceberam que tinham pensamentos e ideais diferentes e aí entravam em conflito. Antes, 

todas as diferenças eram cabíveis. 

E o que vai acontecer depois? 

Depois, quando se separam, conhecem outras pessoas, tem outras experiências e, depois, na velhice 

conseguem tirar o melhor de sua essência e resolvem retornar mais amadurecidos, compreensivos. 
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O que ele tá pensando? 

Ele tá pensando em sair daquela situação. E ela insiste.  

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Nada a declarar. 

 

Prancha 7MF- menina e boneca (Duração 1’ 29’’) 

Era uma vez uma menina, linda, que, de repente, se viu com um irmãozinho no colo. Ela ficou 

decepcionada porque ela era o centro das atenções e o bebê tomou todo o tempo dela...das pessoas 

(corrigindo). Por mais que a mãe tentasse fazê-la sentir carinho e amor pelo irmão, era muito difícil ela 

criar um vínculo. Somente depois que ele começou a andar, falar e se comunicar com ela, é que apareceu 

um maior carinho pelo irmão. E mais adiante, com a perda da mãe, ela passou a cuidar dele e também 

da sua família. Depois de mãe, ela entendeu a importância dos filhos e, somente depois de mãe, é que 

ela entendeu a importância dos filhos, as diferenças e passou a amá-lo de verdade...difícil isso pra mim, 

sabia? Olha que eu conto muitas histórias, mas inventar histórias...ai, meu Deus do céu! 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Antes ela era filha única, todos os mimos e cuidados eram só pra ela. Ela era bem cuidada. E ela percebe 

que todos os cuidados, os olhares que eram voltados só pra ela foram para o bebê. Ela sentiu raiva, 

ciúme, sentiu que perdeu todos os olhares que eram só pra ela. 

E o que vai acontecer depois? 

Depois de ser mãe eles viram, além de irmão, amigos. Busca aquilo que ela não viveu. 

O que ele tá pensando? 

Que ele não é importante pra ela. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Mais do que carinho. 

 

Prancha 13HF- mulher na cama (Duração 36’’) 

Era uma vez uma moça muito triste e melancólica, que vivia uma relação conturbada com a família. Seu 

pai não a entendia; a família também não entendia suas emoções e ela tentou ajuda. Procurou ajuda, mas 

não conseguiu sair daquele ciclo e se matou. Eu quis me livrar muito...muito rápido, porque tem umas 

coisas que me incomodaram muito...essa e a do casal. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 
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Ela era muito confusa, com pensamento fixo em algumas coisas que ela queria, que ela não podia 

alcançar. Ela desejava sempre coisas inalcançáveis. Também, ela lia muito e ficava num mundo muito 

introspectivo, num mundo só dela. 

E o que vai acontecer depois? 

Depois que ela se mata? Ficou na família um sentimento de, durante toda vida, não tê-la compreendido, 

um sentimento de vazio. 

O que ele tá pensando? 

Ele tá pensando que ela foi responsável por aquilo. Jogando a responsabilidade pra ela; apesar de triste, 

ele não seria o culpado. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Por trás da solidão. 

 

Prancha 20- só sob a luz (Duração 52’’) 

Ai, meu Deus! Noite de neblina, um lugar bonito, alguém está pensativo, pensando na vida...como diria 

Manuel Bandeira: nas mulheres que amou! (risos). E aquele lugar, apesar de ser frio e com sereno e 

neblina, era um lugar muito bom. Então, frequentemente, ele fazia aquela caminhada e procurava estar 

naquele ambiente. Acho que é isso! Eu vejo alguém assim, que quer estar sempre neste ambiente, que é 

um ambiente confortável, um ambiente bom. Essa foi a melhor...de todas. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Ele fez uma série de coisas e pensou que precisava buscar um acalanto, algum lugar pra pensar, algum 

lugar sossegado. Antes, ele passou por uma fase de muita responsabilidade, sobrecarregado e ele pensou 

que precisava de um local que ele relaxasse, se sentisse bem e saísse daquele tumulto. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele vai viajar, vai sair daquele lugar. Pegar um trem. 

O que ele tá pensando? 

Em tudo, nos prós e contras, nas coisas boas e más que ele fez, deixou de fazer.  

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Sob a neblina. 
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3.1.2 Caso 2: Tulipa 

Idade: 40 anos   Filhos: Não tem 

Escolaridade: ensino médio completo 

Estado civil: vive com companheiro 

Renda familiar: 1 salário mínimo 

 

Tulipa vive com seu companheiro há 10 anos e não tem filhos. Na infância, morava com 

os pais, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. O pai, hoje falecido, era quem cuidava 

dela, levava ao médico e com quem mantinha uma ótima relação afetiva. A mãe é viva e mora 

em outro Estado. A mãe sempre foi muito agressiva, batia muito no marido, nos filhos, 

humilhava com xingamentos e ofensas. Diz que a mãe “não escolhia com o que bater; era o 

que via pela frente: fio, corda, pau, ferro. Só nunca bateu de chinelo” (sic). Segundo ela, a mãe 

não os adiava, “ela só era estúpida mesmo!” (sic).  

 

Queixa (crime): Agressão física por parte do irmão 

 

A agressão ocorreu há cerca de 3 anos e meio. Tulipa teve uma discussão com sua mãe 

e sua cunhada entrou em defesa da senhora, o que gerou um briga com a cunhada. O irmão de 

Tulipa “tomou as dores” (sic) da esposa e começou a ameaçar a irmã, dizendo que um dia iria 

“pegá-la” (sic). Tulipa deixou de sair de casa com medo e afim de evitar o confronto com o 

irmão. Um mês após o ocorrido, decidiu sair de casa; na volta, o irmão a esperava no portão de 

sua casa e a agrediu violentamente no meio da rua. Tulipa conta que se lembra de estar caída 

no chão, o irmão em cima dela, batendo muito, muitas pessoas em volta e ela pedindo ajuda, 

pedindo que alguém o tirasse de cima dela, “mas ninguém fez nada!” (sic). Tulipa registrou 

boletim de ocorrência, o irmão respondeu a processo, porém, não sabe se foi sentenciado, pois 

não teve “coragem de ir atrás disso para saber o que aconteceu” (sic). Tulipa diz, ainda, que 

só teve apoio de duas vizinhas (que foram testemunhas do crime), do marido e da família do 

marido. Sua mãe ficou contra ela e a favor do filho e da nora.   

Tulipa acredita que o crime tenha ocorrido por covardia do irmão. Hoje se sente “muito 

mal, com muita mágoa, raiva e decepção” (sic) em relação ao fato ocorrido. 
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Quadro 7. Traumas sofridos na infância (QUESI) 

Componente 

Traumático 

 

Abuso 

físico  

Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual  

Negligência 

física 

Negligência 

emocional 

Ocorrência  Sim  Sim  Não  Não  Sim  

 

  

Tulipa apresenta repostas no questionário sobre traumas na infância que sugerem abuso 

físico e emocional e negligência emocional, conforme os dados da entrevista. Embora a 

participante tenha sofrido agressões físicas e psicológicas por parte da mãe (o que podem ser 

considerados fatores pré-traumáticos e predisponentes ao TEPT), relata cuidados por parte do 

pai, o que pode ser considerado como fator protetor quando da ocorrência de um evento 

estressor ou traumático. 

 

Quadro 8. Sintomas relativos ao TEPT (SPTSS) 

Média Média/ 

revivência 

Média/evitação/ 

entorpecimento 

Média/excitabilidade 

aumentada  

3,90 5,80 2,30 4,00 

 

  

Utilizando como ponto de corte o escore total 5, Tulipa apresenta um resultado abaixo 

da média, não podendo ser considerada a presença de sintomas compatíveis aos TEPT. 

 

Teste de Apercepção Temática (TAT) 

 

Prancha 1- o menino e o violino (Duração 1’ 41’’) 

Vejo um menino com um violino. Creio que ele deve tá pensando em um dia ser...não é bem a palavra 

tocador, né?...de instrumento...ai...digamos que, então, o menino tava pensando em ter um instrumento, 

um violino para ele tocar e assim ele cresceu...ele cresceu e se tornou um músico...(risos). Ah! Ele ficou 

muito famoso no que ele pensou em ser aqui. Só (risos). Eu tô com vergonha...vergonha do que criar! 
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Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Não tava fazendo nada. 

E o que vai acontecer depois? 

Acabou sendo um ótimo músico...cresceu na vida e assim alcançou seus objetivos. 

O que ele tá pensando? 

Ele tava pensando no que fazer, no que ser. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

O menino que se tornou muito famoso. 

 

Prancha 2- a estudante no campo (Duração 3’ 23’’) 

Aqui é um local onde as pessoas...tipo...tem plantação, animais, uma mulher de pé, pensando na vida e 

uma outra aqui com livros, umas casinhas, montanhas, onde, certamente, deve ser um local de zona 

rural...assim...só! (risos). Pra criar alguma coisa assim eu sou péssima! (pausa 10’’). Era uma vez, um 

local tipo uma fazenda, assim, tinha animais, plantação, onde o homem cultivava e cuidava dos animais 

e ali eu acho que era sua esposa que tava aqui do lado, pensando. Com certeza deve ser a filha, tá com 

os livros na mão para ir para a escola. Só! (risos)... Acaba a menina indo pros seus estudos e o pai e a 

mãe ficam...fazendo seu trabalho normalmente. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

A menina não tava com os livros na mão pra ir pra escola nem o pai tava aqui cuidando dos animais. 

Eles estavam fazendo algo dentro de casa pra ela se arrumar e ir pra escola e os pais irem trabalhar. 

E o que vai acontecer depois? 

Ela vai se dedicar muito aos estudos pra crescer na vida e ter um trabalho melhor que o dos pais e dar 

uma vida melhor pra família dela. 

O que ele tá pensando? 

Pensando na vida difícil que os pais dela levam. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Uma família feliz. 

 

Prancha 4- a mulher que retém o homem (Duração 4’ 29’’) 

Aqui é um casal...é...digamos que pode ser um casal que se goste muito...que é bem um do outro...é...a 

mulher está abraçando ele...a cena tá que ela tá querendo falar algo pra ele, tá abraçada, não sei se é 

impedindo que ele...porque tá olhando pra lá, não tá olhando pra ela, né? (pausa 10’’). Na minha opinião, 
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acho que é um casal que...ai, Senhor, me ajuda! (risos). Tá difícil pra saber o que vou falar!...um casal 

que...tá pra ser feliz...ai, eu não tenho criatividade...parece que eles tão num local, aparenta ter gente...se 

não for um quadro, acho que tem pessoas aqui, ou...eu acho que ela tá tentando falar alguma coisa para 

ele, mas que ele tá com um olhar que não tá fixo como se fossa uma coisa de romantismo. Não consegue 

falar. Ela tá só olhando pra ele e ele olhando pra um sentido que não tá pros olhos dela. Eu creio que ela 

tentando...é...convencer ele que alguma coisa, que tipo...ele não tá decidido ainda, mas ela tá como se 

pedindo algo...assim...pressiona as mãos no ombro dele, nos braços, aliás (corrige) (pausa 10’’) ela não 

consegue falar, só tá olhando fixamente no rosto dele, mas ele não...só dá pra ver que ele não tá muito 

de acordo, que ela poderia tá querendo falar. Dá pra perceber que ele tá querendo ir e ela tá impedindo. 

Tá querendo ir embora...mesmo ela querendo. Ele tá aqui...(risos)...ela tá segurando e ele tá como se 

tentando escutar ela ainda, mesmo que ela não tá falando nada (risos). 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Antes tava tudo bem; ela não tinha nada pra falar pra ele porque tava tudo bem e aí no momento que ele 

apareceu ela resolveu falar algo ou ele passou algo pra ela que ela tentou dar conselho pra ele. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele não fez nada, ficou ouvindo os conselhos. Ele não fez o que tava querendo fazer. 

O que ele tá pensando? 

Ela tá pensando que ele não quis ouvir e ele se manteve ali. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Conselho para o bem. 

 

Prancha 7MF- menina e boneca (Duração 1’ 21’’) 

Aqui parece ser uma mãe, uma filha, sentadas. A moça tá com uma bonequinha nas mãos. Sua mãe 

parece que tá querendo dizer alguma coisa, mas a menina tá com um olhar que não tá prestando atenção 

no que a mãe tá falando. Tá com um olhar pro outro lado. Acho que a mãe tá tentando aconselhar de 

algo pra ela. Não é um nenê aqui, não? (risos). Não é um nenê, não? Ah, não! Essa menina é muito nova, 

muito novinha. Não, ela tá segurando um bonequinho mesmo! A mãe dela tá falando algo pra ela...com 

certeza ela deve tá ouvindo, mas...só ouvindo, porque olhar uma pra outra, não tá! 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Pra mãe ter chegado a esse ponto, ela (menina) deve ter feito algo, senão a mãe não estaria sentada pra 

dar um conselho. Foi algo que ela fez e a mãe repreendeu. 

E o que vai acontecer depois? 
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Fica tudo na paz, fica tudo bem. 

O que ele tá pensando? 

A mãe tá pensando que a filha possa estar guardando seus conselhos e ela também...se fez algo de errado 

tem que refletir. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

A mãe que queria o bem da filha. 

 

Prancha 13HF- mulher na cama (Duração 3’ 37’’) 

Nossa! Aqui, essa imagem não parece muito boa, não! O cara tá com jeito de que...ele matou a moça 

(fala em voz baixa)... É que tem uma mulher deitada, mas um rapaz com um braço no rosto. Alguma 

coisa deve ter acontecido. Será que a mulher tá morta? Parece que...ou tá desmaiada, sei lá! É, aqui tá 

parecendo uma cena que a moça deve tá desmaiada, ou morta...acho que morreu, tá caída com os 

braços...acho que a moça tá morta! Mas o cara não matou porque não tá com nada na mão de...não dá 

pra ver direito se tem alguma coisa na outra mão (aproxima bem o olhar para examinar a prancha)...tem! 

parece que tem! Parece que ele matou a mulher, parece que ele cometeu um crime aqui! Pelo que eu 

consigo enxergar, parece que ele tem alguma coisa aqui na mão...tô achando que ele deve ter matado a 

moça...não sei...acho que ele tá com uma arma na mão...não dá pra saber se é um revólver aqui...tá com 

algo na mão, mas não consigo ver...pra mim é um revólver...mas ela estaria sangrando e ele com mancha 

de sangue...não ia... Ai, que mente confusa a minha! Deve ter cometido alguma coisa com ela, sim! Mas 

ele se arrependeu. Creio que ele fez algum mal pra mulher e acabou depois se arrependendo. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Eu creio que tava tudo bem com eles, que não tinha acontecido nada até o momento. Pode ser que ele 

não tava em casa e chegou e encontrou a moça assim.  

E o que vai acontecer depois? 

Eu creio que essa moça deve ter mesmo morrido! Ai que dúvida...morreu ou não morreu? Ai, então eu 

vou mudar. Mudando pra melhor: eu creio que foi só um desmaio. Ele levou ela no hospital e eles 

ficaram felizes por terem passado por este momento. 

O que ele tá pensando? 

Ele pensou: ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que aconteceu coma minha mulher? 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Um casal que superou um momento ruim. 
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Prancha 20- só sob a luz (Duração 3’ 22’’) 

Nossa! Bom...aqui eu vejo um homem...é uma pessoa, né, Célia? Acho que é um homem...é uma pessoa. 

Não dá pra ver muito o rosto, mas eu vejo uma pessoa em pé aqui...encostada num poste. É, acho que é 

um poste. Encostado num poste. Acho que é um homem de boné, com a mão no bolso. Deve tá pensando 

em algo. (pausa 8’’). Deve tá pensando na vida (risos). Porque não tem ninguém aqui. Ele tá encostado, 

com a mão no bolso. Deve tá pensando na vida. Parece ser um lugar onde tem mato, um poste...é o que 

eu consigo enxergar...um poste! (risos). Ele se encontra em algum lugar da rua, não tá mostrando que 

seja dentro de casa. Eu vejo do lado de fora, numa rua, mas é o que meus olhos tão vendo aqui: um 

homem encostado no poste, pensando na vida. (pausa 15’’) Pensando na vida, que rumo tomar! (risos) 

(parece nervosa, ansiosa). Ai, que cena esta minha! Isso parece coisa de psicólogo quando eu era 

pequena, que pedia pra desenhar e eu pensava: ai, meu Deus! Que será que eu desenhei? Parece que tô 

voltando no tempo! Quando era pequena, eu lembro que a psicóloga mandava eu desenhar umas coisas. 

Porque psicólogo manda desenhar e fica analisando depois! Ai... ele vai tomar um rumo na vida, Célia! 

Tá pensando em que rumo tomar (risos). Ele ficou satisfeito com a decisão dele. Acho que ficou. Ai, é 

muito difícil esse daí! Achei dificílimo!  

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Ele não tinha nada em mente, mas talvez ele recebeu uma notícia e teve que pensar no que fazer. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele veio tomar atitudes de pensar no realmente ele quer fazer. Ele deve ter refletido muito. 

O que ele tá pensando? 

Pensando em que rumo tomar...decidir algo. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Um homem decidido. 
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3.1.3 Caso 3: Margarida 

Idade: 34 anos    Filhos: 1 

Escolaridade: ensino médio completo 

Estado civil: divorciada 

Renda familiar: 1 a 2 salários mínimos 

 

O pai de Margarida faleceu quando ela tinha 12 anos. A mãe é viva. Na ocasião, a irmã 

mais velha e o marido foram morar com Margarida e sua mãe, pois a mãe achava “que não ia 

conseguir criar uma filha sem um homem” (sic). Assim, a mãe deu ao genro o direito de “educá-

la e fazer o que quisesse” (sic) caso a menina não fosse obediente. “Meu cunhado tomou esse 

lugar de homem da casa, mas ele queria também a minha irmã e a mim” (sic). Margarida relata 

que o cunhado passou a assediá-la, observava-a tomando banho, certa vez tentou beijá-la, a 

acariciava e a fazia acariciá-lo. Conta que, como a mãe nunca acreditava quando contava o que 

acontecia e a acusava de querer causar confusão e separar a família, a menina se trancava no 

quarto e, muitas vezes, não saía nem para ir à escola, o que gerou mais conflitos, pois o cunhado 

dizia à mãe que a menina matava aula para ficar em casa, na tentativa da mãe obrigá-la a sair 

para que ele tivesse acesso à mesma. Margarida saiu de casa aos 15 anos para morar com o 

namorado em outro Estado. Diz que a mãe autorizou sem muitos questionamentos. Teve uma 

filha e logo se separou do companheiro, pois ele não a ajudava e não aceitava ajuda para tratar 

a dependência química. Voltou para São Paulo para morar somente com a filha. Casou-se 

novamente e divorciou-se após 7 anos, quando o marido se envolveu com outra pessoa. Hoje a 

filha tem 18 anos, mora com o namorado e está grávida. Margarida mora sozinha. 

 

Queixa (crime): Agressões físicas e sexuais por parte do namorado 

 

As agressões iniciaram há cerca de 3 anos e persistiram por cerca de 2 anos e meio.  

Margarida conheceu o rapaz em um barzinho e, por insistência dele, começaram a 

conversar. Diz que não queria se relacionar com ninguém, por isso, quando o rapaz pediu seu 

telefone, deu o número errado. Porém, o rapaz descobriu seu número e passou a telefonar 

insistentemente para se encontrarem. Após três meses, aceitou sair com o rapaz “para lhe 

mostrar que não daria certo” (sic), que se mostrava muito agressivo e, a cada vez que ela dizia 

que não queria nada com ele, este a agredia fisicamente e a estuprava. Margarida relata que 
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“sempre cedia” (sic), não tentava se defender, pois, assim, “ele era menos violento” (sic). Os 

dois chegaram a passar a noite em um motel e ela sendo agredida e estuprada a noite inteira. 

Ele sempre a levou ao pronto socorro após as agressões, a pedido dela, para justificar suas 

ausências no trabalho; também ia à delegacia quando percebia que era cobrada por alguém, 

porém, sempre na companhia dele para assegurar que ela nunca o denunciaria. Em uma das 

discussões, o rapaz estuprou, também, a filha de Margarida. Registrou boletim de ocorrência 

apenas quando ele violentou sua filha e quando invadiu seu local de trabalho, o que lhe gerou 

uma medida protetiva. Margarida mudava de residência e telefones, mas o rapaz sempre a 

encontrava (ela sempre continuou no mesmo emprego). O rapaz chegou a ser detido e ficou 

preso por 1 semana; ao sair, foi procurá-la em seu trabalho e a ameaçou. Margarida diz que, 

neste momento, ficou com tanto medo que procurou a polícia e registrou a queixa. O rapaz foi 

preso e Margarida abrigada, devido a fortes ameaças. Margarida saiu do abrigo há 30 dias, após 

cerca de dois meses de permanência. 

 Margarida acredita que o crime ocorreu por descuido seu. Hoje, questionada sobre a 

situação, diz que se sente com medo e apreensiva.  

 

Quadro 9. Traumas sofridos na infância (QUESI) 

Componente 

Traumático  

 

Abuso 

físico  

Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual  

Negligência 

física 

Negligência 

emocional 

Ocorrência  Não  Sim  Sim  Não  Sim  

 

  

Na entrevista realizada com Margarida, a participante relata situações de abuso sexual 

por parte do cunhado e falta de cuidados e humilhações por parte da mãe. No questionário sobre 

traumas na infância, esses fatores aparecem na forma de abuso sexual e emocional, além de 

negligência emocional. O abandono pela mãe (quando a mesma outorga os cuidados da menina 

ao genro e quando permite que Margarida, aos 15 anos, vá embora de casa com o namorado) é 

percebido como falta de apoio. A variável “apoio da rede social” pode atuar como uma forma 

de prevenção ao desenvolvimento do transtorno; Margarida não obteve e não teve a percepção 

deste suporte. Ainda, é possível citar dentre esses fatores, as duas separações e a vivência da 

dependência química do primeiro companheiro. 
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Quadro 10. Sintomas relativos ao TEPT (SPTSS) 

Média Média/ 

revivência 

Média/evitação/ 

entorpecimento 

Média/excitabilidade 

aumentada  

5,80 7,80 5,60 6,00 

 

 

 Margarida apresentou um escore acima da média 5, o que aponta para a presença de 

sintomas compatíveis com o transtorno. O grupo de sintomas de revivência, a saber, 

recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, sonhos aflitivos e recorrentes com o 

evento, agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente, sofrimento 

psicológico intenso quando da exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou 

lembram algum aspecto do evento traumático e reatividade fisiológica na exposição a indícios 

internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático aparece 

com um escore mais elevado quando comparado aos demais grupamentos de sintomas. 

 

Teste de Apercepção Temática (TAT) 

 

Prancha 1- o menino e o violino (Duração 1’ 32’’) 

É um menino que gosta de música que, pelo acaso, ele conseguiu a oportunidade de...ganhou um violão. 

É violão? Não! É violino, né? Ganhou um violino. Aí, ele tá pensando se vai pra faculdade de música. 

Tá pensando no que ele...tá feliz, mas tá pensativo. Tá feliz por um lado, que ele ganhou o instrumento 

que ele gosta, que é uma coisa que ele queria, porém, ele não sabe se isso vai dar certo, se vai ser pra 

sempre. Pode ser que os pais dele não gostem disso, que não tenha apoio de ninguém. Pensando como 

que vai ser, se vai dar certo, se não vai. Mas lógico, tudo dá certo. Assim...mas pensa que é uma criança, 

Margarida! Calma aí! Mas é uma criança que tem tudo pra começar a lutar e ver pra onde vai, qual o 

caminho que vai tomar. Tá pensando pra ver pra onde ele vai, por onde ele começa. No final dá tudo 

certo! Ele vai pra faculdade, vai ser um homem bem lindo, tocar numa banda enorme e vai fazer muito 

sucesso (risos). 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Já tinha pedido para os pais um instrumento desse, porque ele gostava de música. 

E o que vai acontecer depois? 
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Vai ser um músico de sucesso. 

O que ele tá pensando? 

Por onde começar. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

O menino da música. 

 

Prancha 2- a estudante no campo (Duração 1’ 40’’) 

Meu Deus! (pausa 16’’). Aqui parece uma família. A mãe, a filha adolescente indo pra escola e o pai 

trabalhando...e a mãe pensando no bebê que tá por vir. E a adolescente pensando se vai pra escola, o que 

a espera lá (pausa 7’’). Acho que é isso! (pausa 13’’). Bem difícil essa! Ah! A menina pode ir para a 

faculdade, ser um a advogada, uma médica, sair desse...parece que é uma fazenda, um sítio, um lugar 

bem longe, e ela vai pra cidade e começa a faculdade. Vai ser uma médica, uma advogada, o que ela 

quiser. A mãe vai ter mais um menino e vai viver...os dois, sempre ali. O casal acaba ficando sempre 

ali, naquela casinha, nesse mundinho. E o filhos vão crescendo, indo pra faculdade (risos). 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Estavam todos numa mesa de jantar discutindo o que fazer da vida. 

E o que vai acontecer depois? 

A adolescente se forma, os pais continuam nessa casinha, aposentados e o bebê segue os caminhos da 

adolescentes, vai pra escola. 

O que ele tá pensando? 

No que ela quer ser. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Minha vida na fazenda. 

 

Prancha 4- a mulher que retém o homem (Duração 1’ 54’’) 

Ai! (pausa 13’’). Essa aqui não é muito legal, não! (pausa 23’’). Bem, essa aqui, pelo lugar que parece 

que ele está, não parece ser um casal, né? Parece que ela é...tô pensando coisa errada das pessoas já! 

...que eles possam ter um caso, não sei. E ela tá pedindo pra ele ficar, pra ele não ir embora. Porque tem 

uma mulher aqui (aponta para o fundo da figura). Acredito que não seja uma casa...como se fosse um 

lugar mais reservado. Aí ela tá pedindo pra ele ficar, porque ele deve ter algum compromisso lá fora, 

que ela tem a esperança dele realmente largar o que ele tem lá fora pra manter um relacionamento mais 

sério com ela. Porém, pela cara dele, não vai acontecer, que ele só tá ali pra isso mesmo. É... ele vai 

continuar com o relacionamento que ele tem fora desse quartinho e ela vai, futuramente... Ah, vai ser 
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assim por uns bons anos. Geralmente fica uns bons anos assim, até que ela percebe que não vai dar certo. 

Só que sempre acaba arrumando o mesmo rolo depois. E ele vai continuar na mesma história (risos). 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Eles se encontraram no serviço; foi onde se conheceram. 

E o que vai acontecer depois? 

Eles terminam. 

O que ele tá pensando? 

Que tá sendo bom enquanto dura. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Os amantes. 

 

Prancha 7MF- menina e boneca (Duração 2’ 05’’) 

Hum...eu e minha filha...e o bebê que vai nascer (risos). A avó babona, que fica babando a filha, que 

você olha e fala: nossa! Como vai conseguir criar um bebezinho, se ela ainda é uma criança? E a avó 

vai ficar sempre ali do lado: faz isso, faz aquilo, vem aqui! Sempre preocupada, né?  E a preocupação é 

dupla, não é só com seu filho, vai ser com seu neto, também... Mas que vai... E ela parece que não tá 

nem aí, né? “Ai, é uma bonequinha que tá na minha mão!”, mas não é. Esse aí fala, chora, bebe, come... 

O final...hum... Como vai saber o que acontece? (pausa 10’’). Ela vai criando o menino, o bebê. Deve 

conseguir, né? Conseguir colocar numa escolinha e ela toma consciência do que fez, toma consciência 

da vida, que tem que continuar. Começa a trabalhar, a lutar pela sua vida, pelo seu filho e dá tudo certo...e 

vira uma grande família. O que era, às vezes, só 1, vira 2, 3, 4 pessoas numa família só! 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Parou de tomar o remédio e a mãe brigou. 

E o que vai acontecer depois? 

Os três ficam felizes. A avó gostou da notícia. Ela aceitou o neném e a vó aceitou o neto. 

O que ele tá pensando? 

No que vai fazer. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

A grande família. 
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Prancha 13HF- mulher na cama (Duração 1’ 49’’) 

Tem que fazer essa? (pausa 13’’). Essa aqui parece que aconteceu algo bem ruim, que ele acabou se 

arrependendo do que fez, pelo menos momentaneamente. Ela tá ali... às vezes se perguntando porque, o 

que ela fez de errado, porque aconteceu isso e achando que não tem solução. E ele arrependido, porém, 

ela não acredita. Porém, momentaneamente, pode ser que ele esteja arrependido (pausa 24’’). Daí, pode 

ser que ela tire forças de onde nunca teve...ela achou que nunca ir ter, descobre coisas que jamais 

imaginou que ia ter. Aí, ele paga pelo que fez e ela consegue reiniciar tudo de novo, do zero. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Ele violentou ela. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele vai preso e ela consegue reiniciar a vida dela. 

O que ele tá pensando? 

Eu vou conseguir! “Ele também?” humhum...deixa só dela. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Sobrevivência. 

 

Prancha 20- só sob a luz (Duração 50’’) 

Ah, é uma pessoa andando...no escuro, pensando na vida: o que vou fazer? Onde eu tô? O que eu posso? 

O que eu quero? Confuso! (pausa 13’’). À noite, dia frio...às vezes, até perdido...ou simplesmente indo 

pra casa. Aí chega lá na tua casa e tá sua família te esperando...tudo (risos). Pronto, é isso! 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Teve uma discordância na família na hora do jantar. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele chega em casa vê que o pai repensou e todos concordaram no que tinha discutido mais cedo. 

O que ele tá pensando? 

Eles não conseguiram me entender! 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Um andarilho. 
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3.1.4 Caso 4: Violeta 

Idade: 34 anos     Filhos: 2 

Escolaridade: fundamental completo 

Estado civil: vive com companheiro 

Renda familiar: 3 salários mínimos 

 

Violeta vive em união estável com o companheiro há 13 anos, mesmo período que relata 

o início da violência. Tem dois filhos. Violeta vem de uma estrutura familiar de três filhos, dois 

homens e uma mulher e os pais, casados e ainda vivos. Relata boa relação com a família, porém, 

distante devido à criação e por serem “da roça” (sic). A mãe “não conversava sobre as coisas 

da vida, menstruação, nada disso” (sic). Conta que, por volta dos 9 anos de idade, foi estuprada 

por um tio, mas ninguém da família ficou sabendo, pois tinha medo, uma vez que era ameaçada 

por ele. Anos mais tarde, já adolescente, esse mesmo tio tentou abusá-la novamente, mas ela 

“passou mal” (sic) e precisou pedir ajuda a um vizinho. Diante das circunstâncias, contou para 

a família o que houve nessa segunda vez, porém, “ele tinha uns problemas e todo mundo falava 

que ele devia ter tido uma crise, não foi por mal” (sic). Após o primeiro episódio, Violeta 

passou a ter medo de todos os homens, inclusive de seu pai, com quem tinha medo até de ficar 

ou sair sozinha. Teve alguns namorados na adolescência, mas quando falavam em casamento 

ou tentavam uma aproximação mais íntima, ela terminava o namoro. Era chamada de “sapatão” 

(sic) por causa disso. Quando decidiu morar com o atual companheiro, contou-lhe o que havia 

acontecido. É a única pessoa que sabe do fato ocorrido.  

 

Queixa (crime): Agressões psicológicas 

 

Violeta relata que as agressões sempre aconteceram dentro do relacionamento. O 

companheiro “sempre foi muito grosso, estúpido e ignorante” (sic). Diz que, apenas uma vez, 

houve ameaça de agressão física, nunca consumada. As agressões são xingamentos, ofensas, 

acusações de traição, principalmente quando se recusa a manter relações sexuais com ele. O 

companheiro de Violeta a acusa pelo estupro sofrido e sempre a trata mal durante as relações 

sexuais, dizendo “tira logo essa porcaria! Tira logo essa merda! (roupas)”. “Sempre me senti 

pior que uma prostituta” (sic). Violeta tem dificuldade para falar a palavra “sexo”; quando se 
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refere às relações sexuais com o marido, usa frases como “quando a gente vai fazer ou quando 

ia acontecer” (sic).  

Violeta diz já ter pensado várias vezes em suicídio. Hoje tenta a separação, porém, o 

companheiro sempre promete que vai melhorar e mudar. Ela diz estar decidida e esperando o 

processo.  

Violeta acredita que o crime ocorreu por ignorância do companheiro. Às vezes, vê as 

agressões como crime, outras vezes não. Hoje se sente triste, querendo acabar com a situação 

de violência. 

 

Quadro 11. Traumas sofridos na infância (QUESI) 

Componente 

Traumático  

 

Abuso 

físico  

Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual  

Negligência 

física 

Negligência 

emocional 

Ocorrência  Não  Sim  Sim  Não  Sim  

 

  

A partir dos resultados obtidos no questionário sobre traumas na infância, podemos 

citar, em Violeta, a ocorrência de abuso emocional, abuso sexual e negligência emocional. 

Violeta relata, em entrevista, um estupro sofrido por parte de um tio e uma tentativa de estupro. 

A violência não pode ser participada à família devido às ameaças feitas pelo agressor. O fato 

gerou consequências na mesma que desencadearam comportamentos que originaram 

humilhações (muitas vezes era chamada de “sapatão” (sic)). Embora houvesse clara ocorrência 

de negligência (falta de cuidados e proximidade por parte dos pais), Violeta não percebia assim, 

atribuindo à falta de condição dos pais por “serem da roça” (sic). A forma como o sujeito 

percebe o evento estressor ou traumático pode ser considerada fator de risco ou protetor ao 

desenvolvimento do transtorno. 
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Quadro 12. Sintomas relativos ao TEPT (SPTSS) 

Média Média/ 

revivência 

Média/evitação/ 

entorpecimento 

Média/excitabilidade 

aumentada  

8,70 9,60 8,15 8,40 

 

 

 A média obtida no instrumento é significativamente elevada e aponta para a presença 

de sintomas relativos ao TEPT, com presença maior dos sintomas do grupo de revivência 

(recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, sonhos aflitivos e recorrentes com o 

evento, agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente, sofrimento 

psicológico intenso quando da exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou 

lembram algum aspecto do evento traumático e reatividade fisiológica na exposição a indícios 

internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático). 

 

Teste de Apercepção Temática (TAT) 

 

Prancha 1- o menino e o violino (Duração 1’13’’) 

(Pausa 10’’). Eu vejo que a criança tá triste, pensando. (pausa 14’’) Acho que pensando em alguma coisa 

que aconteceu, que machucou, acho que pensa assim, não sei. É o que eu entendi...quando a gente tá 

triste a gente fica assim, parado, pensando e parece que fica de canto. O que eu posso mais acrescentar? 

Termina ele pensando, triste, pensando no amanhã, talvez. Acho que esse seria o fim, que tá ali. 

 

Inquérito: 

O que aconteceu antes dessa história? 

Eu acho que aconteceu algo ruim na vida dele, pra ele tá assim tão triste, pensando... 

E o que vai acontecer depois? 

Ele tá pensando em solucionar o problema dele. Se ele tentar, ele consegue. 

O que ele tá pensando? 

Ele tá pensando em resolver a situação, o problema. Em solucionar o problema dele. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Tristeza.  

 

Prancha 2- a estudante no campo (Duração 1’ 19’’) 
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(Pausa 14’’) Ai, essa tá difícil! Não sei se ela tá vindo da escola, indo, tá com os livros na mão. Não sei 

contar pra essa. (pausa 29’’) Dela não vejo muita coisa pra falar. Só vejo que ela tá vindo da escola ou 

indo. Tô vendo que ela tá com a cara triste...não consigo criar uma pra ela!  

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

(Pausa 13’’) Não consigo! Essa realmente, não! 

E o que vai acontecer depois? 

Não sei, não consigo. 

O que ele tá pensando? 

(pausa 10’’) Não consigo nesta! Porque ela tá vindo da escola e pela cara dela pode tá pensando em algo 

ruim. Cara de preocupada, talvez. Mas eu não consigo fazer uma história pra ela...pelo menos no 

momento 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

(Pausa 27’’). Sei lá. A estudante.  

 

Prancha 4- a mulher que retém o homem (Duração 1’29’0 

(pausa 10’’) Essa parece que ela quer falar e ele não quer ouvi-la. Ele vira a cara de lado e ela com a 

mão assim, parece que quer puxar pra falar. Acho que eu vejo isso.  (pausa 11’’). Termina com ela sem 

resposta, porque se ele não ouviu, não deu uma palavra... não deu atenção, então, sem solucionar. Porque 

quando você vai falar com uma pessoa e ela não te ouviu, então você não conseguiu nem terminar o 

assunto que você ia falar.  

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Deve ter tido uma discussão, alguma coisa que ela foi falar pra ele e ele não quis ouvir. 

E o que vai acontecer depois? 

Ele vai sair e vai chegar de novo. Se ele não ouviu agora, mas depois vai tocar no assunto e toda vez 

que você for falar, ele vai recusar te ouvir.  

O que ele tá pensando? 

Não sei. Coisa boa não é, pra ter virado assim, a cara pra ela, dever ter pensado uma coisa ruim, que ela 

tentou se explicar.  

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Um homem ignorante. 

Prancha 7MF- menina e boneca (Duração 45’’) 
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(Pausa 8’’) Eu vejo uma menina triste, que aconteceu alguma coisa pra ela ficar assim. Mas aí a mãe 

encosta e ela fica lembrando daquele momento ruim e ela vira o rosto, pensando naquilo que aconteceu. 

Não sei, acho que dor, um rostinho que sofreu.  

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Aconteceu uma coisa ruim com ela, não sei o que. Mas aconteceu algo ruim com ela, com a menina. 

E o que vai acontecer depois? 

Ela vai pensar, tentar resolver pra não ficar tão triste assim. 

O que ele tá pensando? 

No que aconteceu de ruim com ela. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Dor. 

 

Prancha 13HF- mulher na cama (Duração 46’’) 

Eu vejo que eles discutiram. Dá impressão que ele fez...não vejo nada de morte, mas dá uma impressão 

que parece que matou ela. E ele se arrependeu do que fez, pela cara que ele tá, com a mão no rosto, eu 

sinto uma loucura, o que ele fez. Sempre não tem motivo, né, às vezes. E ele fez besteira e agora fala 

assim: fiz besteira! 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

 Eu acho que eles discutiram antes. 

E o que vai acontecer depois? 

Depois ele vai ficar com aquilo na cabeça, com aquilo que ele fez e cometeu besteira, daí solucionar o 

problema dele. Porque ele cometeu uma injustiça, por fazer sem pensar e se arrependeu. 

O que ele tá pensando? 

Tá arrependido, pensando que fez besteira. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Desespero. Porque cometeu uma coisa sem pensar e sem ouvir. 

 

Prancha 20- só sob a luz (Duração 1’33’’) 

(Pausa 17’’) Aqui é uma pessoa? (pausa 8’’). Sei lá, acho que eu tô vendo um vendaval. (pausa 5’’) 

Acho que eu tô vendo isso. Como se diz, um tornado! Porque eu tô vendo tudo embaçado, com essas 

manchas brancas. Não tô entendo se é uma pessoa... na minha imaginação, acho que é uma pessoa 
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desesperada. Um tornado, uma pessoa desesperada que tentou se matar. Isso é o que eu imaginei. Que 

tentou se suicidar. Na hora que eu vi, eu imaginei: seria um alto e ela pulou do abismo.  

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Sempre coisas ruins, que atormenta a vida e a pessoa só pensa assim em se livrar dos problemas. 

E o que vai acontecer depois? 

Se ela tentou fazer isso e fez, a pessoa pensas “nossa! Vou acabar com isso!”.  

O que ele tá pensando? 

A pessoa pensa que vai ser tranquilo, que vai ser feliz lá, que não vai ter mais tormento. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 
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3.1.5 Caso 5: Orquídea 

Idade: 36 anos   Filhos: 3 

Escolaridade: superior incompleto 

Estado civil: divorciada 

Renda familiar: 2 salários mínimos 

 

 Orquídea tem 3 irmãs mais novas. O pai é falecido. Os pais se separaram quando ela 

tinha cerca de 8 anos; depois, retomaram o casamento e, mais tarde em sua adolescência, se 

separaram definitivamente. O pai era alcoolista e, em 2007, foi encontrado morto dentro de 

casa. Até hoje não se sabe ao certo a causa da morte. Orquídea relata que, durante a infância, o 

pai era muito ausente devido seu vício, o que o deixava constantemente em bares, chegava tarde 

em casa e era muito agressivo com a esposa e negligenciava os filhos. A mãe ficava ausente 

porque trabalhava muito, segundo Orquídea. Lembra-se de um episódio durante a primeira 

separação dos pais, quando foi à casa dele e foi agredida por sua namorada. Quando chegou em 

casa, sua mãe percebeu as marcas em seu corpo e a levou à delegacia; o pai ficou cerca de três 

dias preso. Aos 13 anos, enquanto a mãe trabalhava à noite, Orquídea viu o pai chegando em 

casa, alcoolizado, com um rapaz e os dois foram para o quarto (ela acredita que os dois tiveram 

relações sexuais). O pai a humilhou muito em suas duas primeiras gravidezes, pois a achava 

muito nova. Diz que conseguiu perdoar o pai durante uma conversa, bem próxima à época de 

sua morte. Orquídea está divorciada após 18 anos de casamento. Se casou aos 16 anos e teve a 

primeira filha aos 17. Logo após o nascimento da filha, o marido foi assassinado em um assalto. 

Após 6 meses, conheceu o segundo marido; depois de 1 mês já estavam morando juntos e logo 

engravidou da segunda filha. Hoje tem 3 filhos: uma de 19, uma de 17 e um menino de 7 anos. 

A filha mais velha é casada e tem um filho. 

 

Queixa (crime): agressão física 

 

Aos 8 anos de casamento, diz ter se apaixonado por outra pessoa e traiu o marido. Diz 

que o fez porque o marido a tratava mal, não dava atenção e reclamava muito de tudo, mas 

sempre foi um ótimo pai. Quando o marido descobriu a traição, se separaram e o marido passou 

a humilhá-la e falar mal dela para qualquer pessoa, fosse da família ou não. A filha de 17 anos 

e sua irmã mais nova ficaram contra ela e a filha foi morar com o pai. Retomaram o 
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relacionamento certo tempo depois, casaram-se legalmente e ficaram juntos por mais cerca de 

10 anos. Um dia, o marido a viu saindo do carro de uma pessoa e este a agrediu fisicamente na 

frente do filho. Orquídea registrou boletim de ocorrência. Após a separação, a filha de 17 anos 

foi morar com o pai e a culpa até hoje.  

Orquídea não vê as humilhações e xingamentos por parte do ex-marido como agressão, 

referindo-se apenas à agressão física como crime, violência. Para ela, o crime aconteceu por 

falta de equilíbrio psicológico do ex-marido. Sente-se mais forte hoje, “mas foi uma coisa que 

mexeu muito com minhas estruturas psicológica e moral” (sic). 

 

Quadro 13. Traumas sofridos na infância (QUESI) 

Componente 

Traumático 

Abuso 

físico  

Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual  

Negligência 

física 

Negligência 

emocional 

Ocorrência  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  

 

  

A história de Orquídea revela eventos estressores e traumas confirmados na análise do 

questionário sobre traumas na infância. O instrumento aponta para ocorrência de abuso físico e 

emocional e negligência física e emocional. O pai de Orquídea era ausente por conta de sua 

dependência do álcool e a mãe porque precisava trabalhar muito para suprir as necessidades 

dos filhos. Além destes fatores, Orquídea passou pela separação dos pais, a prisão do pai por 

causa da agressão física de sua companheira a Orquídea, pela morte do pai (uma cena descrita 

como traumática) e o assassinato do primeiro marido. Tais fatores são considerados pela 

literatura como predisponentes ao TEPT, o que significa que tornam o indivíduo mais 

vulnerável ao desenvolvimento do transtorno. 

 

Quadro 14. Sintomas relativos ao TEPT (SPTSS) 

Média Média/ 

revivência 

Média/evitação/ 

entorpecimento 

Média/excitabilidade 

aumentada  

5,50 4,40 5,60 6,60 
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Considerando como ponto de corte o escore total do SPTSS ≥ 5, Orquídea apresenta 

sintomas compatíveis ao TEPT, com uma média maior para o grupo de sintomas de 

excitabilidade aumentada (dificuldade em conciliar ou manter o sono, irritabilidade ou surtos 

de raiva, dificuldade em concentrar-se, hipervigilância e resposta de sobressalto exagerada) 

quando comparado ao demais grupamentos de sintomas. 

 

Teste de Apercepção Temática (TAT) 

 

Prancha 1- o menino e o violino (Duração 46’’) 

Me lembra uma história da minha infância, de estar numa sala de aula e tentar aprender alguma coisa 

que tá difícil, mas que no final a gente sempre consegue. Coisas difíceis da vida, né, que no final a gente 

sempre consegue. A gente sempre vai conseguir, mas é difícil esse caminho até você conseguir, bem 

complicado. 

 

Inquérito: 

O que aconteceu antes dessa história? 

Porque não teve maturidade de resolver o problema antes que se tornasse grande demais. 

E o que vai acontecer depois? 

Ficam marcas, cicatrizes que só o tempo pode apagar...apagar, não, o tempo ameniza, tira um pouco da 

dor, passa uma maquiagem naquela cicatriz, mas ela sempre vai estar ali. 

O que ele tá pensando? 

Que iria conseguir, mas não seria fácil. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Pensando em coisas boas pra que elas aconteçam. 

 

Prancha 2- a estudante no campo (Duração 1’35’’) 

(Pausa 10’’) Ai, essa imagem!... Essa imagem traz a figura de paternidade, de mãe... e você se procurar 

se espelhar nisso pra crescer e aí era bem complicado. Na mãe era mais fácil você achar coisas pra você 

crescer, mas no meu pai, não. Mas lá na frente eu consegui entender porque era tão difícil ele demonstrar 

um carinho, uma coisa pra gente que ele não teve também. E essa história, é uma história de você se 

espelhando nos seus pais para poder viver a vida. Tem um final bom, um final feliz, porque a mãe 

conseguiu passar aquilo que ela queria e o pai, com todas as suas dificuldades, conseguiu perdão e 

conseguiu com que eu entendesse que ele vivia daquela maneira.  
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Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Aconteceu que ele também não teve o carinho pra passar pra gente depois. 

E o que vai acontecer depois? 

Depois eu me senti bem aliviada, porque eu consegui demonstrar aquilo que eu precisava a respeito do 

meu pai e consegui perdoar ele.  

O que ele tá pensando? 

Colher coisas boas de cada um. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Aprendendo com os erros.  

 

Prancha 4- a mulher que retém o homem (Duração 56’’) 

Essa me faz ter uma história na minha mente de um casal que se encontrou e que um gostou do outro e 

tentam se amar. E aí vem as dificuldades e o amor não foi tão forte pra conseguir vencer as dificuldades. 

Não creio nem que seja o amor, mas a forma de pensar de cada um que não deixou esse amor continuar 

forte como era. E no final a mulher ficou sozinha. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Coisas que trouxe trauma e carência pra mulher. 

E o que vai acontecer depois? 

Por um certo período esse amor conseguiu suprir a carência dessa mulher, mas no final acabou gerando 

situações que geraram mais traumas.  

O que ele tá pensando? 

A mulher tá bem envolvida, pensando que ele é o amor da vida dela e o homem já não tá tanto, pensando 

que não tá tão envolvido quanto ela.  

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Amando sozinha. 

 

Prancha 7MF- menina e boneca (Duração 1’03’’) 

Uma menina... (pausa) uma menina que tem os cuidados de uma mãe, mas que não tá tão envolvida com 

esses cuidados, com essas instruções. A história de uma menina que falta algo que ela não consegue 

achar só na mãe. E ela acaba tentando buscar em outras coisas o que ela precisa e ela não encontra só 

nos conselhos e cuidados da mãe. Uma transição de menina pra adolescente... um começo de vida muito 

cedo! 
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Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Faltou muito carinho, muita dedicação de quem estava próximo dela, na infância. 

E o que vai acontecer depois? 

Gerou uma carência e sempre faltava algo. 

O que ele tá pensando? 

Onde eu vou achar o que me falta, o que me completa? 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Título? (risos). Um título... A falta de carinho na infância. 

 

Prancha 13HF- mulher na cama (Duração 1’31’’) 

(Pausa 16’’) Essa imagem... ela mostra uma história de uma mulher muito indefesa e um homem 

abusando de sua força física e mental também. Essa imagem mostra isso! Uma história que foi boa no 

início, mas da metade pro final ficou insuportável... a força do homem com a razão dele foi mais forte 

que o sentimento e a fragilidade da mulher. Essa história acaba numa discussão e até mesmo numa 

violência doméstica. 

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 

Um erro grave da mulher, que gerou traumas nesse homem também, mas que não precisava ter tido 

atitudes que teve pra resolver a situação. 

E o que vai acontecer depois? 

A mulher ficou blindada, com medo de tudo, de se aproximar de alguém, de achar que alguém pode 

fazer coisas boas pra ela. Ficou resistente a sentimentos. 

O que ele tá pensando? 

Ele tá pensando que não fez a coisa certa. Eu vejo arrependimento dos dois.  

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Se pudesse voltar atrás, voltaríamos para poder fazer melhor.  

Prancha 20- só sob a luz (Duração 1’19’’) 

Essa conta a história de uma pessoa que vivia na solidão. E aí ela tenta mudar isso, tenta mudar dentro 

dela, mas não é fácil, né? E por enquanto, ela vive assim, sozinha, na solidão, mas tem lutado pra mudar 

isso e o final vai ser melhor do que o começo.  

 

Inquérito  

O que aconteceu antes dessa história? 
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Essa pessoa, essa mulher procurava muito nas outras pessoas a forma de ser feliz, de se realizar. 

E o que vai acontecer depois? 

Depois ela viu que não era assim, que são coisas dela mesma.  

O que ele tá pensando? 

Que é com ela mesma que conseguirá essas realizações. 

Se você tivesse que dar um título para essa história, qual seria? 

Aprendendo a se conhecer. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Julgou-se necessário apresentar os dados agrupados nos três instrumentos utilizados na 

pesquisa, de maneira conjunta (todas as participantes) e, num segundo momento, os protocolos 

e discussões individuais do Teste de Apercepção Temática – T.A.T. -, a fim de discuti-los com 

mais precisão. 

 

4.1 Análise de traumas sofridos na infância 

 

Quadro 15. QUESI – Questionário sobre traumas na infância  

           Componente 

              traumático 

 

Sujeitos 

Abuso 

físico  

Abuso 

emocional 

Abuso 

sexual  

Negligência 

física 

Negligência 

emocional 

Rosa  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  

Tulipa  Sim  Sim  Não  Não  Sim  

Margarida  Não  Sim  Sim  Não  Sim  

Orquídea  Sim  Sim  Não  Sim  Sim  

Violeta  Não  Sim  Sim  Não  Sim  

 

 

Muitas reflexões das entrevistas com os sujeitos desta pesquisa foram baseadas no 

Questionário sobre Traumas na Infância (CTQ). O modo de interlocução da pesquisadora com 

as participantes era a entrevista, porém, o questionário já apresentava as categorias associadas 

ao tema, por isso, as entrevistas foram baseadas nestas categorias, a saber: abuso físico (ato de 

um indivíduo que envolve o contato com outro com a intenção de causar dor física, lesão ou 

outro tipo de sofrimento físico), abuso emocional (imposição de um comportamento com uma 

pressão psicológica, implícita ou não, e inclui ameaças, insultos, intimidação, etc.), abuso 

sexual (situação, com ou sem uso de violência física, em que um sujeito é usado para 

gratificação sexual de outro, baseada em uma relação de poder que pode incluir carícias, 

manipulação da genitália ou qualquer parte íntima, voyeurismo, pornografia, exibicionismo e 

ato sexual com ou sem penetração), negligência física (falta de proteção ao indivíduo contra 

perigos físicos e a não satisfação de suas necessidades básicas) e negligência emocional (pode 

ser entendida como a falta de interesse ou atenção às necessidades emocionais de um indivíduo 
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por parte dos pais ou cuidadores). Quaisquer que sejam as experiências, vale ressaltar, como 

disse Vieira e Vieira (2005), que o desenvolvimento dos sintomas do transtorno pode ser 

influenciado pelo tipo e duração do evento, além de alguns fatores anteriores ao trauma que 

tornam o indivíduo mais vulnerável à patologia.  

Do mesmo modo, Silva, Donat, Lorenzonni, Souza, Gauer e Kristensen (2016) 

diferenciam a influência do trauma nas experiências humanas, considerando eventos 

tematicamente diferentes de uma cultura para outra. 

Ao considerarmos que diferentes pessoas podem vivenciar um mesmo evento 

traumático e algumas desenvolverem TEPT e outras não, é necessário levarmos em 

consideração diversos fatores que contribuem para isso e tornam o sujeito mais vulnerável para 

o desenvolvimento do transtorno. Estamos falando aqui dos fatores de risco que predispõem ao 

TEPT e que podemos incluir fatores pré-traumáticos como, por exemplo, sexo e idade. 

Mulheres estão mais propensas ao risco de desenvolver o transtorno, o que pode ser atribuído 

aos tipos de eventos traumáticos que as mulheres estão mais expostas, como, por exemplo, o 

abuso sexual e a violência doméstica. Baixa capacidade cognitiva também é considerada fator 

de risco para o desenvolvimento de TEPT, incluindo a baixa escolaridade e baixo quociente de 

inteligência (QI), possivelmente porque esses indivíduos empregam estratégias desadaptativas 

para lidar com situações adversas e tendem a superestimar as ameaças impostas pelos eventos 

traumáticos (Schaefer, Lobo & Kristensen, 2012). 

Ainda segundo Schaefer et al. (2012), o histórico familiar psiquiátrico, uso de 

substâncias, diagnóstico de psicopatologias prévias e vivência de adversidades são 

considerados, também, fatores de risco para o TEPT. Segundo os autores, a vivência de eventos 

traumáticos prévios e adversidades durante a vida não apenas aumentam o risco para o 

transtorno, como são associados a uma sintomatologia mais severa. 

Corroborando com estes dados, os resultados deste estudo mostram que três das cinco 

participantes relatam doença psiquiátrica na família e abuso de substâncias. Quatro 

participantes já sofreram ao menos uma perda por morte; destas, três apresentaram sintomas 

compatíveis com o transtorno. Quatro presenciaram agressões físicas e psicológicas entre os 

pais durante a infância e todas relataram serem vítimas de algum tipo de violência física e/ou 

psicológica na infância. O abuso sexual, outro evento considerado fator de risco para o TEPT, 

foi vivenciado por três das quatro mulheres que apresentaram sintomas do transtorno. Ainda, 

todas as participantes apontam para relações fragilizadas e conflituosas com, ao menos, uma 

das figuras parentais, sendo, na maioria, a mãe. Apenas Orquídea relatou bom relacionamento 
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com a mãe (e ruim com o pai), embora descrevesse a mãe como “muito ausente porque 

precisava trabalhar muito pra sustentar a gente” (sic). 

Observamos, assim, em todos os relatos, relações favoráveis a respostas desagregadoras, 

encontradas em lares negligentes e/ou violentos, como descritos em muitos estudos (Briggs-

Gowan et al., 2010; Cohen, 1989; McLaughlin, Conron, Koenen & Gilman, 2010; WHO, 2002; 

Ximenes, 2011) e que desenham famílias muito características e semelhantes. 

 

4.2 Sintomas relativos ao TEPT 

 

Quadro 16. SPTSS - Instrumento de Rastreio para Sintomas de Estresse Pós-Traumático 

 Média Média/ 

revivência 

Média/evitação/ 

entorpecimento 

Média/excitabili-

dade aumentada  

Rosa  7,00 6,40 6,60 7,80 

Tulipa  3,90 5,80 2,30 4,00 

Margarida  5,80 7,80 5,60 6,00 

Orquídea  5,50 4,40 5,60 6,60 

Violeta  8,70 9,60 8,15 8,40 

 

 

O SPTSS é um instrumento de rastreio para sintomas de Transtorno de Estresse Pós-

Traumático, não oferecendo diagnóstico, apenas intensidade de sintomatologia. Para atingir tal 

objetivo, existem duas médias possíveis de comparação: 3 e, sendo mais conservador, 5, de 

acordo com os pesquisadores responsáveis pela tradução da versão em português do 

instrumento (Kristensen, 2005); e neste trabalho, considerou-se a segunda. 

Utilizando como ponto de corte o escore total do SPTSS ≥ 5, identificou-se que 4 das 5 

participantes apresentaram sintomas compatíveis com o diagnóstico de TEPT, sendo que duas 

delas apresentaram sintomas moderados a severos. 

Em uma análise detalhada da sintomatologia do transtorno, verificou-se que o grupo de 

sintomas de revivência, a saber: recordações aflitivas, recorrentes e intrusivas do evento, sonhos 

aflitivos e recorrentes com o evento, agir ou sentir como se o evento traumático estivesse 

ocorrendo novamente, sofrimento psicológico intenso quando da exposição a indícios internos 

ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático e reatividade 

fisiológica na exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou lembram algum 

aspecto do evento traumático, apresentou escores mais elevados do que o grupo de sintomas de 
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excitabilidade aumentada (dificuldade em conciliar ou manter o sono, irritabilidade ou surtos 

de raiva, dificuldade em concentrar-se, hipervigilância e resposta de sobressalto exagerada) e 

evitação/entorpecimento (esforços no sentido de evitar pensamentos, sentimentos ou conversas 

associados ao trauma, esforços no sentido de evitar atividades, locais ou pessoas que ativem 

recordações do trauma, incapacidade de recordar algum aspecto importante do trauma, redução 

acentuada do interesse ou da participação em atividades significativas, sensação de 

distanciamento ou afastamento em relação a outras pessoas, faixa de afeto restrita e sentimento 

de um futuro abreviado). 

Podemos observar que as mulheres expostas cronicamente à situação de violência 

apresentam maior predisposição ao TEPT, apresentando maior sintomatologia correlata ao 

transtorno. A literatura aponta que a intensidade e duração da situação traumática são fortes 

preditores para o TEPT (Maercker, Beauducel, & Schüutzwohl, 2000). As três participantes 

deste estudo que apresentaram maiores escores no SPTSS vivenciam (ou vivenciaram) a 

situação de violência por um período de tempo mais prolongado.A única participante que não 

apresenta sintomatologia compatível ao TEPT (< 5) sofreu a violência por parte do irmão; todas 

as outras quatro foram vítimas de seus companheiros/maridos. É possível, assim, descrever a 

violência como um evento (situação) que causa desestabilização dos processos psíquicos destas 

mulheres, reiterando Benyakar (2005) com o termo Lo Disruptivo. 

Outro dado significativo refere-se aos escores no SPTSS das mulheres que sofreram 

abuso sexual na infância: as três participantes que relatam esse fato apresentaram escores mais 

altos do que as demais. 

Dentre os fatores pós-traumáticos, os recursos que o indivíduo utiliza para enfrentar 

situações adversas têm sido destaque nas pesquisas sobre TEPT (Brewin et al., 2000; Taylor, 

2006). As chamadas estratégias de coping, bem como a percepção de apoio social e a vivência 

de estressores de vida adicionais, embora não sejam considerados fatores causais para o TEPT, 

podem contribuir para o agravamento e manutenção dos sintomas (Schaefer et al., 2012). Uma 

das participantes com escore significativo para compatibilidade com o transtorno, além de já 

ter sofrido um aborto, hoje tem um filho autista, o qual ocupa grande parte de seu tempo com 

cuidados e tratamento, o que gera grande desgaste emocional. Outra participante, após as 

agressões, separou-se de uma de suas filhas, que preferiu morar com o pai, acusando-a de ser 

culpada por tudo que aconteceu e gerar inúmeras brigas por conta disso; esta participante relata 

ter sido esse um fator extremamente difícil de lidar e que a deixa mais triste e magoada. 

Podemos concluir que quaisquer destes fatores são estressores e causam desequilíbrio em 
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diferentes campos da vida do sujeito, seja fisiológico, cognitivo, emocional ou comportamental 

normal de um indivíduo, conforme descreve o DSM-V (APA, 2014). 

A dificuldade de um diagnóstico precoce do transtorno pode ser atribuída à significação 

dada ao evento pela mulher, que muitas vezes não vê como crime nem como fato tão grave. 

Nesta amostra, duas das mulheres não apresentaram queixa formal do crime e a violência é 

perpetrada por mais tempo que as demais; ambas apresentaram escore mais elevado no SPTSS. 

Muitas vêm a agressão como punição ou apenas descontrole do agressor, como ocorre com a 

participante Rosa, que entende as várias formas de agressão por parte do companheiro como 

resposta ao seu comportamento. “Ele fica muito nervoso quando faço algo errado, 

principalmente quando gasto muito dinheiro. Ele fica muito irritado com isso e perde o 

controle” (sic). Rosa entende que a violência ocorre por medo, fraqueza e dependência de sua 

parte, não creditando nenhuma responsabilidade ao companheiro. Rosa diz não ter feito a 

queixa para não prejudicar o companheiro em seu trabalho, já que o mesmo é guarda municipal. 

Violeta também não registrou queixa; às vezes chega a pensar que a violência cometida pelo 

marido é crime; na maioria das vezes não vê como tal; chega a dizer que isso ocorre por 

“ignorância dele” (sic), mas sempre esperou mudança, pois ele sempre prometeu assim. 

Orquídea registrou boletim de ocorrência pela agressão física; não vê as humilhações e 

xingamentos por parte do ex-marido como agressão, referindo-se apenas à agressão física como 

crime (violência); para ela, o crime aconteceu por falta de equilíbrio psicológico do ex-marido. 

Outra participante, Margarida, registrou queixa contra o namorado após cerca de dois 

anos do início das agressões; tal fato se deu porque o rapaz a ameaçou no seu local de trabalho 

e se sentiu obrigada a ir à delegacia. Para ela, o crime ocorreu por descuido de sua parte.  

A participante que apresentou menor escore no SPTSS (não evidenciando sintomas do 

TEPT) foi a única a responsabilizar totalmente o agressor e não se vê, em nenhum momento 

como culpada pelo evento; esta denunciou formalmente o agressor. 
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4.3 Análise Teste de Apercepção Temática (TAT) 

 Nesta etapa da pesquisa, será apresentada uma síntese dos dados dos cinco casos obtidos 

no TAT. Podemos notar, aqui, semelhanças de respostas das participantes que apresentam os 

sintomas compatíveis com o TEPT, mantendo um padrão repetitivo de respostas no modo de 

funcionamento psíquico.  

 

Quadro 17. TAT (geral) - Prancha 1 – o menino e o violino 

Características 

Herói 

Desanimado, passivo, indeciso, inseguro, solitário, imaturo, triste, 

independente, determinado, ativo 

Necessidades  Ajuda, estímulo, crescimento, segurança, realização, apoio, conhecimento, 

atitude, resolução de conflitos  

Ambiente  Insatisfatório, sem estímulo, difícil, solitário, auxilia, estimula 

Conflitos  Autoconfiança, autoestima, ambiente ruim, dúvida, insatisfação com 

escolhas, falta de perspectiva 

Recursos  Regressão, externalização, racionalização, sublimação, repressão, negação, 

projeção 

Ansiedades  Insegurança, solidão, falta, desaprovação, desamparo, solidão  

 

 

Quadro 18. TAT (geral) - Prancha 2 – a estudante no campo 

Características 

Herói 

Inquieta, perturbada, ativa, pai trabalhador, mãe desatenta, pensativa, 

insegura, indecisa, solitária, triste 

Necessidades  Fuga, libertar-se de algo incômodo, cuidado, crescimento, segurança, 

realização, apoio, direcionamento, afeto paterno, identificação, resolução de 

conflitos 

Ambiente  Insatisfatório, causa sofrimento, difícil, não ampara, não acolhe, inseguro, 

incerto 

Conflitos  Pressão ambiental, não consegue solucionar por si só as dificuldades, 

ambiente não favorável, insegurança com escolhas, não elaboração do 

conflito edipiano, falta de perspectiva 

Recursos  Recursos pouco satisfatórios. Negação, repressão, racionalização, evitação, 

reparação, identificação projetiva 

Ansiedades  Desamparo, solidão, tristeza, mudanças, crescimento, falta, insegurança 
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Quadro 19. TAT (geral) - Prancha 4 – a mulher que retém o homem 

Características 

Herói 

Casal conflituoso, indeciso, inseguro, fraco; mulher apreensiva, ansiosa, 

apaixonada, iludida, solitária, abandonada 

Necessidades  Satisfação, realização, superar dificuldades no relacionamento, atenção, 

afeto, desabafo, segurança, soluções  

Ambiente  Insatisfatório, causa sofrimento, confuso, dificulta as necessidades, não 

oferece suporte, solitário 

Conflitos  Frustração com o ambiente, sentimentos ambivalentes, falta de suporte, 

insegurança nas escolhas, resistência a mudanças, sofrimento, ambiente 

dificulta as necessidades, não elaboração de conflitos 

Recursos  Recursos pouco satisfatórios. Negação, racionalização, projeção, repressão, 

evitação, cisão, identificação projetiva 

Ansiedades  Solidão, tristeza, passividade, desamparo, frustração, falta, insegurança, 

solidão, abandono  

 

 

Quadro 20. TAT (geral) - Prancha 7MF – menina e boneca 

Características 

Herói 

Menina conformada, distante, desinteressada, imatura, despreocupada, 

indiferente, triste. Mãe sem autoridade  

Necessidades  Satisfação, realização, compreensão, atenção, afeto, cuidado, reparação, 

apoio, figura paterna 

Ambiente  Insatisfatório, causa perda e sofrimento, dificulta as necessidades, 

insuficiente, não oferece suporte  

Conflitos  Perda, ambiente não repara danos, não pode expressar sentimentos ruins, 

abandono, raiva, figura materna fraca, insegurança, arrependimento com as 

escolhas, ambiente dificulta as necessidades e não oferece suporte para 

solução de conflitos, tentativas reparatórias 

Recursos  Recursos pouco satisfatórios. Repressão, negação, racionalização, 

deslocamento, evitação, cisão, projeção, identificação projetiva, regressão 

Ansiedades  Perda, abandono, culpa, reparação, raiva, desamparo, agressividade, solidão 
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Quadro 21. TAT (geral) - Prancha 13HF – mulher na cama 

Características 

Herói 

Mulher triste, melancólica, desesperada, insegura, indecisa, desprotegida, 

vítima, culpada, fraca. Homem criminoso, arrependido, agressivo 

Necessidades  Compreensão, ajuda, superar dificuldades de relacionamento, cuidado, 

respostas, atenção, realização, reparação, punição 

Ambiente  Insatisfatório, não oferece ajuda, não proporciona resolução de problemas, 

dificulta as necessidades, punitivo, hostil 

Conflitos  Perda, abandono, figura masculina não cuida e não protege, insegura, sem 

perspectivas, tentativas reparatórias frustradas, não elaboração da culpa 

Recursos  Recursos pouco satisfatórios. Projeção, repressão, racionalização, negação, 

anulação, evitação, cisão 

Ansiedades  Passividade, desamparo, solidão, culpa, reparação, agressividade, abandono, 

sofrimento 

 

 

 

Quadro 22. TAT (geral) - Prancha 20 – só sob a luz 

Características 

Herói 

Homem, pensativo, conformado, indeciso, solitário, inseguro, confuso, 

perdido. Mulher, solitária. Pessoa desesperada 

Necessidades  Tranquilidade, afeto, atenção, companhia, tomar decisões, cuidado, 

realização, reparação, punição  

Ambiente  Sem calor, sem afeto, insatisfatório, não atende às necessidades, hostil, 

agressivo, não oferece apoio 

Conflitos  Ambiente ruim, não oferece calor, medo, não pode expressar sentimentos, 

insegurança, sem perspectivas, tentativas reparatórias frustradas, ambiente 

dificulta as necessidades, não enfrentamento dos conflitos, não elaboração 

da culpa 

Recursos  Recursos pouco satisfatórios. Repressão, racionalização, negação, evitação, 

cisão 

Ansiedades  Insegurança, desamparo, medo, solidão, abandono, culpa, tristeza, 

sofrimento 

 

 

O TAT é uma técnica de elaboração de histórias que favorece a projeção do mundo 

interno do sujeito, com suposições implícitas em sua interpretação como a identificação com o 
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herói. Murray (1943/2005) partia do princípio de que diferentes indivíduos, frente a uma mesma 

situação vital, a experimentam cada um a seu modo, de acordo com sua perspectiva pessoal. 

Segundo ele, essa forma pessoal de elaborar uma experiência revela a atitude e a estrutura do 

indivíduo frente à realidade experimentada. Segundo Freitas (2003), para Murray o passado e 

a história do sujeito são tão importantes quanto seu presente e seu meio e, assim como a 

psicanálise, considera que as vivências infantis são determinantes decisivos para a conduta do 

adulto. Desta forma, o TAT surge, então, partindo da pressuposição de que pessoas diferentes, 

frente à mesma situação vital, experimentá-la-ão cada uma ao seu modo, de acordo com sua 

perspectiva pessoal. 

Quando exposto a este material, o indivíduo, sem ter consciência, identifica-se com uma 

personagem por ele escolhida e comunica, por meio de uma história completa, sua experiência 

perceptiva, mnêmica, imaginativa e emocional. Assim, segundo Murray (1943/2005), pode-se 

conhecer quais situações e relações sugerem ao indivíduo temor, desejos, dificuldades, 

necessidades e pressões fundamentais na dinâmica subjacente de sua personalidade. 

Para a interpretação do TAT, levanta-se duas hipóteses: a primeira é a de que os atributos 

dos heróis (necessidades, estados emocionais e sentimentos) representam tendências da 

personalidade do sujeito. Tais tendências representam (1) coisas que o sujeito fez ou (2) coisas 

que desejou ou esteve tentado a fazer, ou (3) forças elementares de sua personalidade, das quais 

nunca esteve plenamente consciente, e/ou (4) sentimentos e desejos que está tendo no momento, 

e/ou (5) antecipações de seu comportamento futuro, de alguma coisa que gostaria de fazer ou 

fosse forçado a fazer. A segunda pressuposição diz respeito às variáveis de pressão, que 

representam forças percebidas no ambiente presente, passado ou futuro do sujeito. Referem-se 

a (1) situações com que, de fato, se defrontou, ou (2) situações que, em devaneios ou sonhos, 

imaginou encontrar-se, ou (3) uma situação momentânea em conformidade com o que lhe é 

dado perceber, e/ou (4) situações com que espera deparar-se, desejaria ou temeria deparar-se.  

Cada uma das pranchas do teste tem um significado e explora questões específicas. 

Selecionar as pranchas pelo significado foi a opção para este estudo, como segue: prancha 1 – 

o menino e o violino: em geral, não apresenta uma situação muito ameaçadora. A personagem 

é uma criança, geralmente percebida como distante do próprio sujeito e a situação é 

relativamente estruturada. A temática mais frequente refere-se à relação com a autoridade, 

atitude frente ao dever e também ideal de ego. Por ser o primeiro estímulo a ser apresentado, 

dá margem à investigação da capacidade de adaptação do sujeito a uma nova situação; prancha 

2 – a estudante no campo: mostra as reações do herói diante de um ambiente pouco cordial ou 

que não estimula, evoca a área das relações familiares, percepção do ambiente, nível de 
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aspiração e atitude frente aos pais. Pode evocar as relações heterossexuais e também 

associações referentes aos papéis femininos e ao conflito razão versus emoção; prancha 4 – a 

mulher que retém o homem: refere-se a histórias de conflitos nas relações heterossexuais e 

também aqueles relacionados ao controle versus impulso; pode sugerir dificuldades do sujeito 

em sua vida matrimonial; prancha 7MF (feminina) – menina e boneca: evoca a área da relação 

com a figura materna e possibilita a investigação de problemática referente à maternidade; 

prancha 13HF (adultos) – mulher na cama: quase sempre traduz a atitude dos sujeitos frente às 

mulheres e ao sexo e, às vezes, sentimento de culpa e atitude frente ao alcoolismo; trata-se de 

um estímulo dramático, evoca atitudes frente às relações heterossexuais e à sexualidade 

associada à agressividade; prancha 20 – só sob a luz: traduz um clima de expectativa; pode-se 

considerá-la como o fechamento do protocolo, indicando as principais aflições e perspectivas 

do sujeito.  

 

Observou-se em todos os relatos dos sujeitos deste estudo, a elaboração de histórias cujo 

tema predominante eram vivências das relações parentais e conjugais.    

De um modo geral, as necessidades, ansiedades e conflitos são recorrentes nas histórias 

e muito semelhantes em todos os sujeitos. Na prancha 1, onde se pode investigar a capacidade 

de adaptação do sujeito a uma nova situação, as participantes trouxeram um herói desanimado, 

passivo, indeciso, inseguro, solitário, imaturo, triste e, em apenas uma história, independente, 

determinado e ativo, porém, solitário, caracterizando o caráter de vitimização destas mulheres, 

bem como incapazes de mover-se a uma situação diferente em um ambiente insatisfatório, sem 

estímulo, difícil, solitário, que raramente auxilia e estimula. Trazem ansiedades (insegurança, 

solidão, falta, desaprovação, desamparo, solidão) e necessidades (ajuda, estímulo, crescimento, 

segurança, realização, apoio, conhecimento, atitude) que geram extrema angústia, culminando 

em conflitos de autoconfiança, autoestima, insatisfação com escolhas e falta de perspectiva. 

Ainda, o intenso uso de defesas e recursos pouco satisfatórios não permitem a elaboração dos 

conflitos (regressão, externalização, racionalização, sublimação, repressão, negação e projeção) 

(Murray, 1943/2005).  

A prancha 2 – a estudante no campo - pode evocar as relações heterossexuais e também 

associações referentes aos papéis femininos e ao conflito razão versus emoção. Com um 

estímulo que evoca as relações familiares, percepção do ambiente, nível de aspiração e atitude 

frente aos pais, as participantes trouxeram um ambiente insatisfatório, que causa sofrimento, 

difícil, não ampara, não acolhe, é inseguro e incerto, gerando percepção de pressão ambiental, 

onde não conseguem solucionar por si só as dificuldades e apresentam muita insegurança com 
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suas escolhas, além da falta de perspectiva em um ambiente nada favorável. As necessidades 

de fuga, de libertar-se de algo incômodo, de cuidado, crescimento, segurança, realização, apoio, 

direcionamento e afeto paterno mostram que não há resolução de conflitos (inclusive não 

elaboração do conflito edipiano) desta personagem, que se mostra inquieta, perturbada, 

pensativa, insegura, indecisa, solitária, triste, com um pai trabalhador e uma mãe desatenta, 

trazendo a ideia de que as relações familiares poderiam ser hostis e de disputa (Murray, 

1943/2005). 

O conteúdo das histórias criadas para a prancha 4, descreve Murray (1943/2005), traz 

um casal conflituoso, indeciso, inseguro e fraco, com uma mulher apreensiva, ansiosa, 

apaixonada, iludida, solitária e abandonada. Este estímulo, geralmente, evoca conflitos nas 

relações heterossexuais e também aqueles relacionados ao controle versus impulso. As 

participantes apresentaram conflitos referentes à frustração com o ambiente, sentimentos 

ambivalentes, falta de suporte, insegurança nas escolhas, resistência a mudanças, sofrimento 

em um ambiente que dificulta as necessidades, trazendo sentimentos de solidão, tristeza, 

passividade, desamparo, frustração, falta, insegurança, solidão e abandono. As principais 

necessidades dos sujeitos frente a esta situação são de alcançar satisfação, realização, superar 

dificuldades no relacionamento, obter atenção, afeto, segurança e soluções, mas em um 

ambiente que se mostra insatisfatório, confuso, que causa sofrimento, dificulta as necessidades 

e não oferece suporte. Porém, essas mulheres, novamente, utilizam recursos pouco satisfatórios 

(negação, racionalização, projeção, repressão, evitação, cisão, identificação projetiva), que 

impedem a elaboração dos conflitos. 

 Segundo Murray (1943/2005), para o estímulo que evoca a área da relação com a figura 

materna (prancha 7MF), as participantes trouxeram, de um modo geral, uma relação distante e 

com aparente falta de apego com a figura materna. O herói é uma menina conformada, distante, 

desinteressada, imatura, despreocupada, indiferente e triste, com uma mãe sem autoridade que 

não consegue atender as necessidades de satisfação, realização, compreensão, atenção, afeto, 

cuidado e apoio deste sujeito. Ainda, a necessidade de reparação e de uma figura paterna 

presente acaba por gerar conflitos com um ambiente insatisfatório, que causa perda e 

sofrimento, não oferece suporte, dificulta as necessidades e não oferece suporte para a solução 

de outros conflitos como arrependimento com suas escolhas, tentativas reparatórias frustradas, 

dificuldade para expressar sentimentos ruins, abandono e raiva de uma figura materna fraca. 

Recursos egóicos pouco satisfatórios e o uso intenso de defesas (regressão, negação, 

racionalização, evitação, cisão, projeção, identificação projetiva e regressão) impedem a 
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resolução de conflitos, gerando e mantendo sentimentos como perda, abandono, culpa, raiva, 

desamparo, agressividade e solidão. 

A prancha 13HF, que se traduz em um estímulo dramático, evocando atitudes frente às 

relações heterossexuais e à sexualidade associada à agressividade, mobiliza nas participantes 

deste estudo conflitos relacionados à perda, abandono, falta de perspectivas, figura masculina 

que não cuida e não protege, não elaboração da culpa e tentativas reparatórias frustradas. 

Recursos defensivos como projeção, repressão, racionalização, negação, anulação, evitação e 

cisão, por sua vez, dificultam a resolução de tais conflitos, mantendo a sensação de passividade, 

desamparo, solidão, culpa, reparação, agressividade, abandono e sofrimento em um ambiente 

insatisfatório, que não oferece ajuda, não proporciona resolução de problemas, é punitivo, hostil 

e dificulta as necessidades de um herói triste, melancólico, desesperado, inseguro, indeciso, 

desprotegido, fraco, vitimado e culpado, frente a um criminoso, agressivo, porém, arrependido. 

Assim, necessidades de compreensão, ajuda, cuidados, respostas aos problemas, atenção e 

realização não são atendidas em suas relações adultas interpessoais e conjugais. Sua 

necessidade por reparação, punição e superação de dificuldades no relacionamento não são 

alcançadas, uma vez que não houve condição para elaboração de conflitos internos (Murray, 

1943/2005). 

Por fim, diante de um estímulo onde se pode perceber as principais aflições e 

perspectivas do sujeito (prancha 20), aparece um herói pensativo, conformado, indeciso, 

solitário, inseguro, confuso, perdido e desesperado, com claras necessidades de tranquilidade, 

afeto, atenção, tomada de decisão, companhia, cuidado e realização. Necessidades de reparação 

e até mesmo punição são frustradas devido a uma fragilidade egoica intensa. Uma história que 

se desvela num cenário sem calor, sem afeto, insatisfatório, hostil, agressivo, que não oferece 

apoio e não atende às suas necessidades, acabando por gerar conflitos com um ambiente ruim, 

que não oferece calor, traz medo, não podendo expressar sentimentos, com muitas inseguranças, 

sem perspectivas, não conseguindo enfrentar os conflitos nem elaborar culpas. Com defesas 

que não permitem elaboração de conflitos (repressão, racionalização, negação, evitação e 

cisão), o sujeito mantém suas ansiedades (insegurança, desamparo, medo, solidão, abandono, 

culpa, tristeza e sofrimento) (Murray, 1943/2005). 
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Quadro 23. TAT (geral) - característica herói (por participante) 

Rosa  Desanimado, passivo, indeciso (2), inseguro (2), inquieta, perturbada, 

ativa, conflituoso, conformada, triste, melancólica, desesperada, 

pensativo, conformado 

Tulipa  Independente, determinado, ativo, provedor, desatenta (mãe), alheia, 

apreensiva, ansiosa, sem autoridade (mãe), distante, desinteressada, 

criminoso, arrependido, desprotegida, vítima, pensativo, indeciso, 

solitário 

Margarida  Indeciso (4), inseguro (4), solitário, pensativo (2), apaixonada, iludida, 

imatura, despreocupada, confuso, perdido 

Orquídea  Imatura, solitária (3), indeciso, fraco (2), indiferente, culpada,  

Violeta  Triste (3), solitária, abandonada, agressivo, arrependido, desesperada 

 

 

Quadro 24. TAT (geral) – necessidades (por participante) 

Rosa  Ajuda (2), estímulo, fuga, libertar-se de algo incômodo, satisfação (2), 

realização (2), superar dificuldades no relacionamento (2), compreensão 

(2), tranquilidade, afeto 

Tulipa  Crescimento (2), cuidado(3), atenção (3), afeto (2), desabafo, respostas, 

companhia, tomar decisões 

Margarida  Segurança (2), realização (5), apoio (2), ajuda, direcionamento, cuidado 

(2), atenção (2), reparação (5), afeto 

Orquídea  Conhecimento, realização (2), afeto paterno (2), identificação, resolução 

de conflitos, afeto (3), segurança, atenção, reparação (2), punição,  

Violeta  Ajuda, atitude, resolução de conflitos, direcionamento, atenção, soluções, 

reparação (3), apoio, punição 
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Quadro 25. TAT (geral) - Ambiente (por participante) 

Rosa  Auxilia, estimula, insatisfatório (4), causa sofrimento (3), causa perda, 

não oferece ajuda, não proporciona resolução de problemas, sem calor, 

sem afeto 

Tulipa  Insatisfatório (6), confuso 

Margarida  Insatisfatório (3), difícil, dificulta as necessidades (3),  

Orquídea  Sem estímulo, difícil, insatisfatório (4), não ampara, não acolhe, causa 

sofrimento, não atende às necessidades (3), insuficiente, punitivo 

Violeta  Sem estímulo, solitário (2), inseguro, incerto, não oferece suporte (2), 

insatisfatório, hostil (2), não oferece apoio (2), punitivo, agressivo  

 

 

Quadro 26. TAT (geral) - Conflitos (por participante) 

Rosa  Autoconfiança, autoestima, pressão ambiental, não soluciona por si só as 

dificuldades, frustração com o ambiente, perdas (2), ambiente não repara 

danos, não pode expressar sentimentos ruins, abandono (2), raiva, 

ambiente ruim, ambiente não oferece calor 

Tulipa  Ambiente que não ajuda, ambiente não favorável, sentimentos 

ambivalentes, falta de suporte, figura materna fraca, figura masculina não 

cuida e não protege, medo, não pode expressar sentimentos  

Margarida  Dúvida, insatisfação e insegurança com suas escolhas (4), ambiente não 

favorável, resistência a mudanças, insegurança (2), falta de perspectivas 

(2)  

Orquídea  Ambiente ruim que não oferece calor nem suporte, ambiente dificulta as 

necessidades (4), não elaboração do conflito edipiano, sofrimento, 

tentativas reparatórias frustradas (2), não elaboração da culpa 

Violeta  Ambiente não oferece suporte (3), falta de perspectiva (2), tentativas 

reparatórias (3), não elaboração da culpa, ambiente dificulta as 

necessidades  
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Quadro 27. TAT (geral) - Recursos (por participante) 

Rosa  Recursos pouco satisfatórios. Regressão, externalização (do fracasso), 

negação (4), racionalização (3), repressão (2), deslocamento, projeção 

Tulipa  Recursos pouco satisfatórios. Racionalização (2), sublimação, negação (5), 

projeção, repressão, anulação 

Margarida  Recursos pouco satisfatórios. Repressão (6), racionalização (6), negação 

(6),  

Orquídea  Recursos pouco satisfatórios. Racionalização (2), negação (6), evitação 

(5), reparação, cisão (4) 

Violeta  Recursos pouco satisfatórios. Racionalização (3), projeção (2), negação 

(5), identificação projetiva (3), evitação, regressão, cisão (2) 

 

 

Quadro 28. TAT (geral) - Ansiedades (por participante) 

Rosa  Insegurança (2), desamparo (2), solidão (2), tristeza, perda, abandono, 

culpa, reparação, raiva, passividade 

Tulipa  Solidão (2), mudança, crescimento, desamparo (3), agressividade (2), 

culpa, reparação, medo 

Margarida  Falta (2), insegurança (2), desaprovação, desamparo (3), culpa (2), 

reparação (2), abandono (2), medo 

Orquídea  Desamparo (4), solidão (4), tristeza, culpa (2), sofrimento, reparação 

Violeta  Desamparo (2), solidão (3), tristeza (2), culpa, sofrimento (2), medo 

 

 

A participante Rosa apresenta em suas elaborações heróis desanimados, passivos, 

indecisos, inseguros, inquietos, perturbados, tristes, desesperados, confusos e conformados. 

Esses protagonistas revelam constantes necessidades de ajuda, estímulo, tranquilidade, afeto, 

fuga, satisfação, realização, compreensão, de superar dificuldades no relacionamento, além de 

libertar-se de algo incômodo, apresentando claros conflitos de autoconfiança, autoestima, com 

pressão ambiental, perdas e um ambiente que não repara danos, onde não pode expressar 

sentimentos ruins, porém, o uso de recursos pouco satisfatórios (regressão, externalização (do 

fracasso), negação, racionalização, repressão, deslocamento e projeção) não permite a 

elaboração dos conflitos.  
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“...havia uma pessoa que não conseguia descansar, não conseguia se livrar de um pensamento 

constante. E...mesmo estando num lugar calmo, resolveu mudar de...de ambiente e resolveu 

seguir para uma outra vida. Saiu daquele ambiente. Até deixou saudade, mas as pessoas 

entenderam que ela partiu para um lugar melhor” (sic). 

“Seu pai não a entendia; a família também não entendia suas emoções e ela tentou ajuda. 

Procurou ajuda, mas não conseguiu sair daquele ciclo e se matou” (sic). 

Assim parece ser Rosa frente à situação de violência vivenciada. Sentimentos como 

insegurança, desamparo, solidão, tristeza, perda, abandono, culpa, reparação, raiva e 

passividade são geradores de ansiedade. A solução e elaboração dos conflitos para Rosa 

parecem estar sempre muito distantes. Espera que o ambiente e outras pessoas resolvam 

dificuldades que por si só não consegue. Rosa nega a gravidade de sua situação e assume toda 

culpa e responsabilidade para si, agregando dificuldade à resolução do conflito, uma vez que 

“sempre foi assim” (sic).  A mãe aparece em uma única história, e morre (sugestivo de algum 

conflito com a figura materna: abandono). A história de vida de Rosa revela uma mãe agressiva, 

distante, que marca negativamente sua vida. Nota-se a recorrência de temas centrais: 

insegurança, indecisão, desejo que alguém resolva seus problemas, dificuldade em lidar com a 

realidade que causa muito sofrimento, falta de visão de soluções. Não apresenta perspectiva de 

mudança. 

A participante Margarida utiliza muito a fantasia como recurso para lidar com as 

ansiedades, buscando “soluções mágicas”. Defesas são frequentemente utilizadas como fuga da 

realidade, o que causa sofrimento. Acaba por não assumir a responsabilidade de suas 

necessidades e escolhas e atribui ao ambiente ou ao acaso (soluções mágicas) a solução dos 

problemas. 

“É um menino que gosta de música que, pelo acaso, ele conseguiu a oportunidade 

de...ganhou um violão... porém, ele não sabe se isso vai dar certo, se vai ser pra sempre. Pode 

ser que os pais dele não gostem disso, que não tenha apoio de ninguém... Tá pensando pra ver 

pra onde ele vai, por onde ele começa. No final dá tudo certo! Ele vai pra faculdade, vai ser 

um homem bem lindo, tocar numa banda enorme e vai fazer muito sucesso (risos)” (sic). 

Assim faz Margarida ao acreditar que poderia acabar com o ciclo de violência 

perpetrada pelo namorado cedendo aos pedidos dele até que o mesmo percebesse que o 

relacionamento não daria certo. Margarida elabora histórias com heróis indecisos, inseguros, 

pensativos, solitários, apaixonados, iludidos, imaturos, confusos e perdidos, apontando 

necessidades de segurança, realização, apoio, ajuda, direcionamento, cuidado, atenção, 

reparação e afeto, o que traduz suas faltas na infância e adolescência, quando perde o pai e lhe 
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“resta” uma mãe hostil, incapaz e que outorga direitos ao genro sobre a menina; este, por sua 

vez, a inflige assédios e abusos. Assim, o ambiente dos heróis das histórias de Margarida é 

sempre insatisfatório, difícil e que dificulta suas necessidades, gerando conflitos referentes à 

insatisfação e insegurança com suas escolhas, um ambiente não favorável, falta de perspectivas, 

dúvidas e resistência às mudanças. Recursos como repressão, racionalização e negação são 

comumente usados e não impedem sentimentos de falta, insegurança, desaprovação, 

desamparo, culpa, necessidade de reparação, abandono e medo.  

 A participante Violeta apresenta em suas histórias um padrão de tentativas reparatórias, 

porém, sem sucesso, pois não consegue fazer os arranjos reparatórios necessários, não 

conseguindo a elaboração da culpa. Violeta apresenta histórias empobrecidas, com 

demonstração de tristeza e indicativos depressivos, com heróis tristes, solitários, abandonados, 

desesperados, por vezes agressivos, porém, arrependidos, em um ambiente sem estímulo, 

solitário, inseguro, incerto, insatisfatório, hostil, punitivo e agressivo que não oferece apoio 

nem suporte. Assim, suas necessidades de ajuda, direcionamento, atenção, soluções, reparação, 

apoio, atitude e resolução de conflitos não são atendidas. Embora não haja resolução dos 

conflitos (ambiente que não oferece suporte e dificulta as necessidades, falta de perspectivas, 

tentativas reparatórias frustradas, não elaboração da culpa), as histórias de Violeta apontam para 

alguns recursos internos possíveis, embora apareça a preferência de sucumbir a resolvê-los. 

Alguns conteúdos foram muito paralisantes para a participante, como o conflito edipiano, 

apresentando negação dos conflitos e outros recursos como cisão, projeção, identificação 

projetiva, evitação e regressão. Claramente, apresenta medo de entrar em contato com os 

conflitos, o que garante a manutenção de suas ansiedades (desamparo, solidão, tristeza, culpa, 

sofrimento e medo).  

Orquídea, embora apresente produções pouco elaboradas, as faz com vocabulário 

adequado e sempre com conteúdo pessoal. Torna-se aparente um conflito com a figura materna, 

sempre ausente ou insatisfatória, também devido a não elaboração do conflito edipiano. Seus 

heróis são imaturos, solitários, indecisos, fracos, indiferentes e, também, culpados, com claras 

necessidades de conhecimento, realização, identificação, afeto (paterno), segurança, atenção, 

resolução de conflitos, reparação e punição. Orquídea faz uso intenso de defesas 

(racionalização, negação, evitação, reparação e cisão) para lidar com seus conflitos (tentativas 

reparatórias frustradas, não elaboração da culpa nem do conflito edipiano, ambiente ruim que 

não oferece calor nem suporte) e ansiedades (desamparo, solidão, tristeza, culpa, sofrimento e 

reparação). Ainda, mesmo fazendo uso de defesas para deslocamentos de seus medos e 

angústias para o exterior, dá continuidade em suas dificuldades para lidar com conflitos com 
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figuras masculinas e tentativas frustradas de reparação. Orquídea, de maneira recorrente, faz 

uso de identificação projetiva maciça: “Me lembra uma história da minha infância...de tentar 

aprender alguma coisa que tá difícil, mas que no final a gente sempre consegue”; “...traz a 

figura de paternidade, de mãe... e você se procurar se espelhar nisso pra crescer e aí era bem 

complicado. Na mãe era mais fácil você achar coisas pra você crescer, mas no meu pai, não”; 

“...um casal que se encontrou e que um gostou do outro e tentam se amar... E no final a mulher 

ficou sozinha”; ... mostra uma história de uma mulher muito indefesa e um homem abusando 

de sua força física e mental também... Essa história acaba numa discussão e até mesmo numa 

violência doméstica” (sic). 

A participante Tulipa (a única que não apresentou sintomas compatíveis ao TEPT) 

apresenta protagonistas com características menos negativas (independente, determinado, ativo, 

apreensiva, ansiosa, pensativa, indecisa e, por vezes, distante e desinteressada com pai 

provedor, mãe desatenta, alheia e sem autoridade), com exceção da prancha 13HF, onde surgem 

dois heróis -  um homem criminoso e arrependido, e uma mulher desprotegida e vítima. Tulipa, 

claramente atribui a culpa ao agressor, o que permite uma melhor compreensão do evento e 

melhor elaboração dos conflitos, embora traga a experiência de uma mãe agressiva, ausente e 

desatenta. O ambiente confuso e insatisfatório (que pode ser a projeção de sua figura materna) 

não atende às necessidades de crescimento, cuidado, atenção, afeto, desabafo, respostas, 

companhia e tomada de decisões, gerando conflitos com esse ambiente que não ajuda, não se 

apresenta favorável, além de sentimentos ambivalentes, falta de suporte e conflitos com uma 

figura materna fraca e com uma figura masculina que não cuida e não protege. 

 Sentimentos de solidão, mudança, crescimento, desamparo, agressividade, culpa, 

reparação e medo estão presentes, mas recursos e defesas insatisfatórios não ajudam na 

elaboração dos conflitos. A participante apresentou produções pouco elaboradas, porém, 

organizada e com vocabulário adequado. Observa-se o uso intenso de defesas para lidar com 

seus conflitos e ansiedades e dificuldades para lidar com conflitos com figuras masculinas. 

Ainda, uso de defesas para deslocamentos de seus medos e angústias para o exterior. Conflito 

com a figura materna, sempre ausente ou insatisfatória. Embora Tulipa tenha sofrido a violência 

e o evento se caracterize claramente como estressor, a participante traz conteúdos bastante 

significativos de uma negativa relação com a figura materna, que nunca teve condição de 

maternar, de ser continente ou protetora. As angústias apresentadas por Tulipa em relação ao 

crime sempre remete aos conflitos não elaborados com essa figura materna fraca, punitiva e 

não estimuladora.  
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Pode-se observar em todos os relatos dos cinco sujeitos pesquisados a elaboração de 

histórias cujo tema predominante tratava de vivências de relações materno-filiais e paterno-

filiais, sempre trazendo a falta, a falha e a fraqueza. “Era uma vez uma moça muito triste e 

melancólica, que vivia uma relação conturbada com a família. Seu pai não a entendia ...mas 

não conseguiu sair daquele ciclo e se matou”; “Sua mãe parece que tá querendo dizer alguma 

coisa, mas a menina tá com um olhar que não tá prestando atenção no que a mãe tá falando...A 

mãe dela tá falando algo pra ela...com certeza ela deve tá ouvindo, mas...só ouvindo, porque 

olhar uma pra outra, não tá!”; “...E ela parece que não tá nem aí, né? ...Ela vai criando o 

menino, o bebê. Deve conseguir, né?...”; “Eu vejo uma menina triste... Mas aí a mãe encosta 

e ela fica lembrando daquele momento ruim e ela vira o rosto, pensando naquilo que 

aconteceu...”; “Uma menina que tem os cuidados de uma mãe, mas que não tá tão envolvida 

com esses cuidados, com essas instruções...” (sic). 

Assim, é interessante destacar o que Vagostello (2007) compreende como um aspecto 

importante de ser retomado quando se trata da violência, ou seja, as falhas no desempenho das 

funções parentais, imprescindíveis para o desenvolvimento do indivíduo e para o 

desenvolvimento de seus relacionamentos ulteriores. 

 

Retomando a importância dos fatores protetivos e agravantes quanto à predisposição ao 

TEPT, é válido trazer alguns pontos em comum entre as participantes. Traumas não 

relacionados ao crime (agressão) são relatados e verificados com frequência entre as 

participantes, o que é considerado fator agravante dos sintomas do transtorno: aborto, morte de 

uma das figuras parentais, abuso sexual, morte de outras pessoas da família e separações 

conjugais. Outro fator a ser considerado por ser relatado por todas as participantes é a existência 

de violência e/ou negligência por parte da figura materna e pode ser considerado como fator 

pré-traumático. A presença de conflitos entre o sujeito e sua mãe retrata a falta de apoio e 

suporte, além da percepção de falha na função materna (cuidar, proteger, dentre outros). Quanto 

aos fatores protetivos, apenas a participante que não apresenta sintomas do transtorno obteve, 

a partir dos cuidados do pai, a percepção de suporte e cuidados. A falta de percepção destes 

eventos como uma forma de violência, crime ou com certa gravidade pode exacerbar e/ou 

acelerar a presença de sintomas, o que também dificulta a elaboração dos conflitos gerados e, 

consequentemente, a resolução do problema. 

Observa-se, também, entre as participantes, a não elaboração de nenhum evento 

traumático ocorrido desde a infância, o que gera angústia e é fácil e constantemente corroborado 
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com a presença marcante dos sintomas dos grupamentos de excitabilidade aumentada e 

revivência nos resultado obtidos no SPTSS, por exemplo, irritabilidade, surtos de raiva, 

hipervigilância, resposta de sobressalto exagerada, recordações e sonhos aflitivos do evento, 

agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente, sofrimento 

psicológico intenso quando da exposição a indícios internos ou externos que simbolizam ou 

lembram algum aspecto do evento traumático e reatividade fisiológica na exposição a indícios 

internos ou externos que simbolizam ou lembram algum aspecto do evento traumático. 

Surge, nos relatos e histórias do TAT, a busca sempre frustrada por alguém que proteja 

e resolva seus problemas e conflitos. Como uma mãe boa preconizada por Winnicott (1983); e, 

assim, as histórias continuam como: frustrada porque não há elaboração interna desses 

conflitos, com a constante fuga e projeção da responsabilidade desta resolução. Por vezes, a 

expectativa frustrada de ter o pai como seu parceiro/protetor (complexo de Édipo não 

elaborado); novamente, a frustração em não encontrar em nenhum dos homens de suas relações 

esse par, mas que, insistentemente, há tentativas, por isso a dificuldade em separar-se deles. 

Assim, há a manutenção das relações abusivas e violentas na busca da punição pela culpa de 

desejar o pai aos seus cuidados (Édipo) e pela entrega a alguma figura masculina nesta tentativa 

de encontrar seu par protetor (os abusadores da infância); daí a continuidade da vitimização de 

uma figura feminina apaixonada, iludida, solitária e abandonada. De encontro a isso, a difícil 

relação com a figura materna, negligente e negada, a perda do pai cuidador e protetor (divórcio 

ou morte) e a manutenção desta mãe, que negligencia, não protege e a expõe a todos os riscos 

(traumas sofridos na infância). 

As figuras parentais fracas que aparecem nos protocolos do TAT parecem ser a 

personificação da negligência vivenciada na infância destas mulheres. São figuras que “se 

entregam” à bebida, que abandonam o papel de protetor/cuidador; são figuras que “assombram” 

a vida destas mulheres e que as fazem encontrar companheiros caracteristicamente semelhantes, 

numa tentativa de reparar o passado, o que as deixa constantemente fragilizadas e vulneráveis, 

por isso são variáveis de risco, pois deixam o sujeito numa condição flutuante que pode 

desagregar a qualquer instante. 

Isso pode ser reportado às contribuições winnicotianas quando o autor (Winnicott, 1983) 

revela que uma mãe suficientemente boa é como ego auxiliar da criança, é seu objeto de 

satisfação de suas necessidades permitindo o estabelecimento de uma confiança, levando o bebê 

(e acrescemos o futuro adulto) a sentir-se capaz de criar os objetos e a realidade.  
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A culpa presente nas histórias do TAT é paralisante na tentativa/necessidade de saída 

da situação conflituosa, trazendo sempre a necessidade de reparação que é buscada num 

ambiente que, clara e obviamente, se traduz como falho, uma vez que essa necessidade é interna. 

A hipótese clínica levantada por este estudo é que essa culpa, sempre presente, traz a condição 

perene que se estabilizou diante das circunstâncias presentes desde a infância, instaurando um 

ciclo de violência na vida destes sujeitos. Lembrando ainda (Winnicott, 1983) a presença desta 

mãe suficientemente boa protege a criança dos ataques da realidade externa e da crueldade dos 

seus próprios impulsos destrutivos, possibilitando integrar impulsos eróticos e agressivos. 

As participantes com escores mais elevados no SPTSS trouxeram heróis com 

características bem semelhantes: tristes, inseguros, confusos, desesperados, vivendo em um 

ambiente que não soluciona seus problemas, não oferece suporte, é incerto e insatisfatório. 

Ainda, essas participantes utilizam recursos pouco satisfatórios que não permitem a elaboração 

dos conflitos. 

Alguns conteúdos trazidos nas histórias do TAT retratam a postura estática, sem reação, 

destas mulheres diante da situação de violência. Assim como vivenciaram a postura das figuras 

maternas presentes em suas histórias de vida e do teste - fracas, negligentes, sem atitude, 

conformadas e passivas – repetem em suas relações – medo de entrar em contato com o conflito, 

falta de visão de soluções, falta de perspectivas de mudança - o que gera a manutenção das 

ansiedades – desamparo, solidão, culpa, sofrimento e medo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta etapa do estudo podemos afirmar que os resultados apresentados estão em 

consonância com a hipótese de que a violência cometida contra a mulher contribui para o 

desenvolvimento de sintomas relativos ao Transtorno de Estresse Pós-Traumático, 

evidenciando-se como um dos fatores de risco para a ocorrência do transtorno. 

Podemos concluir que a predisposição ao TEPT é claramente evidenciada em mulheres 

vítimas de violência. Os sinais e sintomas do transtorno foram identificados em quatro das cinco 

participantes, e o grupamento que inclui sintomas de revivência apresentou escore mais 

elevado, sendo que as que vivenciam a situação de violência por um período mais prolongado 

apresentam maior sintomatologia. 

Importante destacar os fatores protetivos nesta condição. O apoio social, o histórico 

familiar favorável e a percepção das agressões enquanto violência e crime tendem a diminuir a 

ocorrência e/ou gravidade dos sintomas. Por outro lado, as mulheres que passaram ou 

presenciaram outras situações de violência e/ou negligência antes do crime ou durante a 

infância apresentaram maior gravidade da sintomatologia. 

Ainda, conclui-se que há a manutenção de determinados aspectos de relações abusivas, 

com tentativas frustradas de elaboração, o que não permite, até o momento, a resolução dos 

conflitos.  

Assim, entendemos que é de fundamental importância um trabalho efetivamente 

interventivo com os sujeitos vítimas de violência, uma vez que há diversos aspectos 

psicodinâmicos envolvidos na ocorrência e manutenção tanto da situação de violência como do 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático.  

Identificar a ocorrência de um evento potencialmente traumático pode prevenir o 

surgimento não apenas do TEPT, mas de tantos outros problemas de saúde mental, visando a 

promoção de qualidade de vida.  

Diante das lacunas evidenciadas durante o trabalho, entendemos que há grande 

necessidade de pesquisas na área, a fim de entender melhor essa estreita relação entre 

comportamento e doença.  

É preciso olhar para o sujeito com todas as suas fragilidades inerentes ao ser humano. 

Compreender suas relações. Entender suas necessidades. O sujeito faz parte de um grupo, que 

o forma e o estrutura; se este grupo adoece, esse sujeito, fatalmente, adoecerá.  
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APÊNDICE 1- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA COLETA DE 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1.Nome:____________________________________________________________________ 

2 Tempo de ocorrência do crime: ________________________________________________  

3. Idade: ________ 

4. Cor da pele:  branca (  )       parda (  )        negra (  )        amarela (  )  

5. Escolaridade fundamental incompleto (  ) fundamental completo (  )   médio incompleto (  ) 

médio completo (  ) superior incompleto (  ) superior  completo (  )        pós-graduação incompleta 

(  ) pós-graduação completa (  )                                      

6. Est. civil: Solteira (  ) Casada (  ) Divorciada (  ) Vive c/ companheiro (  )  Viúva (  ) 

7. Profissão: ________________________________________________________________ 

7.1. empregado (  )  desempregado (  )  aposentado ( )  

outro (  ) ___________________________________ 

 

8. Estrutura familiar atual: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Estrutura familiar na infância (pai, mãe, irmãos, separações) ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10.  História de doença psiquiátrica: N (  )  S (  ) Qual?____________________  internação 

psiquiátrica: S (  )  N (  ) Vezes ____________________  Tempo_______________________ 

11. Histórico de maus-tratos/crimes: S (   )  N (   )  

quais    _____________________________________________________________________    

12. Abuso sexual: S (  )  N (  )   vezes ________ tempo/período __________   idade__________ 

13. Histórico de doença psiquiátrica na família: S (  )  N (  )  

Qual: ____________________________________ 

Parentesco: _______________________________ 

14. Denúncia formal: S (  )  N (  )  Por que?   

15.Houve apoio? S (  )  N (   )   

De quem: ___________________________________________________________________  

16.Atendimento da rede de apoio: ótimo (   )  bom (   )   regular (   )  ruim (   )   péssimo (   )    

Por que? ____________________________________________________________________ 

17.Na sua opinião, qual a motivação do crime?  ____________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Como se sente hoje em relação ao crime? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu, Célia Mendes de Souza, como pesquisadora, pretendo investigar a violência contra a mulher 

como fator de risco para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, buscando 

identificar os sinais e sintomas sugestivos do transtorno de estresse pós-traumático em mulheres 

vítimas de violência, a associação do transtorno com fatores individuais e relacionados ao crime 

e os aspectos da estrutura e da dinâmica das relações familiares. 

 

Para eu estudar esses aspectos necessito que você responda perguntas de dois questionário:  um 

sociodemográfico, com tempo médio de resposta de 10 minutos, onde constam perguntas 

referentes a sua história de vida, estrutura familiar e história do crime e outro sobre traumas na 

infância, onde irei investigar a história de abuso e negligência durante a infância, com tempo 

médio de resposta de 15 minutos. Você responderá, também, um instrumento com 17 itens para 

verificar se há sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Em média, o tempo para 

responder este instrumento é de 10 minutos. Por fim, você será submetida a um teste projetivo, 

de duração aproximada de 30 minutos, quando deverá criar histórias a partir de 6 pranchas com 

figuras apresentadas pela pesquisadora. O tempo médio total para aplicação dos instrumentos 

será de 1 hora e 5 minutos. 

Essas entrevistas serão realizadas por mim, Célia Mendes de Souza, psicóloga e também são de 

responsabilidade da Professora Dra. Marília Martins Vizzotto, também psicóloga.  

Essas entrevistas serão realizadas no horário disponibilizado pela instituição, sem atrapalhar 

suas atividades cotidianas. 

Quanto aos riscos, é importante esclarecer que a entrevista pode causar desconforto pelo tempo 

de aplicação, ou por causa de mal-estar psicológico pelos temas abordados. Se o desconforto 

for sentido, eu, Célia Mendes de Souza, como pesquisadora interromperei e poderemos marcar 

outra sessão ou interromper totalmente, sem retorno. Havendo necessidade, também me 

disponho, como responsável pela pesquisa e psicóloga, atendê-la na própria instituição, ou 

encaminhar a tratamento hospitalar quando necessário, bem como dar-lhe um retorno sobre 

tudo o que você respondeu (feedback).  

Em decorrência da determinação expressa da Resolução 466/12, item IV.3.h "explicitação da 

garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.", observo que caso 

você se sinta prejudicada, considere que houve dano pessoal causado pelas perguntas que farei 

dos questionários ou teste, você poderá solicitar indenização- legalmente estabelecidas, que se 

refiram ao dano causado. 
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Além disso, você poderá interromper o procedimento se assim o quiser e a qualquer tempo, sem 

nenhum prejuízo. Caso desista desse estudo, é importante que saiba que essa desistência não 

trará nenhum problema em seu atendimento nesta Instituição. 

Outro aspecto de importância é que tudo o que nos for dito ou respondido será de total sigilo, 

pois as informações são confidenciais, tudo que você disser será mantido e guardado entre 

você e a pesquisadora responsável. Seu nome e de outras mulheres que participarão igualmente 

da pesquisa não será divulgado; todas as informações desta pesquisa serão reunidas, analisadas 

em conjunto com as de outras mulheres e dispostas em gráficos numéricos; portanto, não 

haverá identificação de nenhuma das mulheres participantes. 

Também gostaria de saber se você autoriza que os dados coletados nesta pesquisa possam ser 

utilizados em pesquisas futuras.  

(  ) sim ou (  )não  

Se autoriza, deseja ser informado da utilização de seus dados? (  ) sim ou (  )não  

Informo também que você pode procurar-nos em qualquer fase desse estudo. Poderá procurar 

por Psicóloga Célia Mendes de Souza ou por professora Marília Martins Vizzotto no endereço: 

Rua Dom Jaime de Barros Câmara, 1000, Jardim Planalto, Psicologia, São Bernardo do Campo, 

CEP 09895-400 e telefone (11) 43665351 

Mas se tiver dúvidas sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UMESP) – Rua do Sacramento, 230 - Ed. Capa sala 303 - Telefone: 4366-5814 

- E-mail: cometica@metodista.br” 

 

 

Eu, 

___________________________________________________________________________

_____ acredito ter sido suficientemente esclarecida a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, sobre o estudo “A violência como fator de risco para o desenvolvimento 

do transtorno de estresse pós-traumático”. 

Eu me informei com a psicóloga Célia Mendes de Souza sobre a minha decisão em participar 

desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro, também, que a participação neste estudo é isenta de despesas e que 

tenho garantia de sigilo e do acesso a atendimento pela psicóloga Célia Mendes de Souza 

ou mesmo, tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo. Fui informada que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

mailto:cometica@metodista.br
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ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no atendimento que recebo nesta instituição. . 

 

Assinatura da participante 

 

                 Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha*             

 

                 Data         /       /        

*OBS (somente casos de analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 

visual.) 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido 

desta pessoa para a participação neste estudo.  

Este Termo segue em 2 vias:      - 1ª. Via deste documento - participante  

                                                      2ª. Via deste documento - pesquisador. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        

 

Resolução 466/12 do CNS/MS 
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APÊNDICE 4 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 
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APÊNDICE 5 – DADOS DO TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA – T.A.T. 

 

Categoria: herói (prancha 1) 

P. Menino, desanimado, passivo, indeciso, inseguro 

C. Menino, independente, determinado, ativo 

F. Menino, indeciso, inseguro, solitário 

S. Criança (com identificação projetiva maciça), criança/ela mesma, 

imatura, solitária 

E. Menino, triste  

 

Categoria: necessidades/desejos (prancha 1) 

P. Ajuda, estímulo 

C. Crescimento  

F. Segurança, realização, apoio, ajuda 

S. Conhecimento, realização  

E. Ajuda, atitude, resolução de conflitos  

 

Categoria: ambiente (prancha 1) 

P. Auxilia, estimula 

C. Insatisfatório  

F. Insatisfatório 

S. Sem estímulo, difícil  

E. Sem estímulo, solitário  

 

Categoria: conflitos (prancha 1) 

P. Autoconfiança, autoestima 

C. Ambiente que não ajuda 

F. Dúvida e insatisfação com suas escolhas 

S. Ambiente ruim que não oferece calor nem suporte  

E. Ambiente não oferece suporte, falta de perspectiva  
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Categoria: recursos (defesas/recursos egoicos) (prancha 1) 

P. Regressão, externalização (do fracasso), recursos pouco satisfatórios 

C. Racionalização, sublimação, recursos pouco satisfatórios 

F. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios 

S. Racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios  

E. Racionalização, projeção, recursos pouco satisfatórios 

 

Categoria: ansiedades (sentimentos/emoções) (prancha 1) 

P. Insegurança  

C. Solidão  

F. Falta, insegurança, desaprovação, desamparo 

S. Desamparo, solidão  

E. Desamparo, solidão  

 

Categoria: herói (prancha 2) 

P. Estudante, inquieta, perturbada, ativa 

C. Pai, trabalhador, provedor; mãe, desatenta, alheia; filha, cumpre com sua 

obrigação  

F. Estudante, pensativa, insegura, indecisa  

S. Moça (com identificação projetiva maciça). Moça/ela mesma, solitária  

E. Moça triste 

 

Categoria: necessidades/desejos (prancha 2) 

P. Fuga, libertar-se de algo incômodo 

C. Cuidado, crescimento   

F. Segurança, realização, apoio, direcionamento  

S. Afeto paterno, identificação, resolução de conflitos  

E. Direcionamento  
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Categoria: ambiente (prancha 2) 

P. Insatisfatório, causa sofrimento 

C. Pouco satisfatório 

F. Difícil, insatisfatório  

S. Insatisfatório, não ampara, não acolhe  

E. Inseguro, incerto  

 

Categoria: conflitos (prancha 2) 

P. Pressão ambiental, não consegue solucionar por si só as dificuldades 

C. Ambiente não favorável  

F. Inseguranças com escolhas, ambiente não favorável  

S. Ambiente dificulta as necessidades, não elaboração conflito edipiano 

E. Falta de perspectiva 

 

Categoria: recursos (defesas/recursos egoicos) (prancha 2) 

P. Negação, recursos pouco satisfatórios 

C. Negação, recursos pouco satisfatórios  

F. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios 

S. Negação, evitação, reparação, recursos pouco satisfatórios  

E. Racionalização, negação, identificação projetiva, recursos pouco 

satisfatórios 

 

Categoria: ansiedades (sentimentos/emoções) (prancha 2) 

P. Desamparo, solidão, tristeza 

C. Mudança, crescimento 

F. Falta, insegurança, desamparo 

S. Desamparo, solidão, tristeza  

E. Tristeza, solidão  
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Categoria: herói (prancha 4) 

P. Casal, conflituoso, indeciso, inseguro 

C. Mulher, apreensiva, ansiosa 

F. Mulher, apaixonada, iludida  

S. Casal, indeciso, fraco  

E. Mulher, solitária, abandonada  

 

Categoria: necessidades/desejos (prancha 4) 

P. Satisfação, realização, superar dificuldades no relacionamento 

C. Atenção, afeto, desabafo 

F. Afeto, atenção  

S. Afeto, segurança  

E. Atenção, soluções  

 

Categoria: ambiente (prancha 4) 

P. Insatisfatório, causa sofrimento 

C. Confuso, não satisfatório  

F. Dificulta suas necessidades   

S. Insatisfatório, causa sofrimento, não atende às necessidades  

E. Não oferece suporte, solitário  

 

Categoria: conflitos (prancha 4) 

P. Frustração com o ambiente 

C. Sentimentos ambivalentes, falta de suporte 

F. Insegurança nas escolhas, resistência a mudanças  

S. Sofrimento, ambiente dificulta necessidades, não elaboração de conflitos  

E. Ambiente ruim, não oferece calor nem suporte  
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Categoria: recursos (defesas/recursos egoicos) (prancha 4) 

P. Negação, racionalização, recursos pouco satisfatórios 

C. Projeção, negação, recursos pouco satisfatórios 

F. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios 

S. Negação, evitação, cisão, recursos pouco satisfatórios  

E. Racionalização, negação, identificação projetiva, recursos pouco 

satisfatórios 

 

Categoria: ansiedades (sentimentos/emoções) (prancha 4) 

P. Solidão, tristeza, passividade  

C. Desamparo, frustração 

F. Falta, insegurança, desamparo 

S. Desamparo, solidão  

E. Desamparo, solidão, abandono  

 

Categoria: herói (prancha 7) 

P. Menina, conformada 

C. Mãe, sem autoridade; filha, distante, desinteressada  

F. Menina, imatura, despreocupada  

S. Menina, indiferente  

E. Menina, triste  

 

Categoria: necessidades/desejos (prancha 7) 

P. Satisfação, realização, compreensão 

C. Atenção, afeto, cuidado  

F. Cuidado, atenção, realização, reparação  

S. Afeto, figura paterna, atenção  

E. Reparação, apoio  
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Categoria: ambiente (prancha 7) 

P. Insatisfatório, causa perda e sofrimento 

C. Insatisfatório  

F. Dificultas as necessidades  

S. Insatisfatório, insuficiente, não atende às necessidades  

E. Insatisfatório, não oferece suporte  

 

Categoria: conflitos (prancha 7) 

P. Perda, ambiente não repara danos, não pode expressar sentimentos ruins, 

abandono, raiva 

C. Figura materna fraca 

F. Insegurança e arrependimento com escolhas 

S. Ambiente dificulta necessidades  

E. Ambiente não oferece suporte para solução de conflitos, tentativas 

reparatórias  

 

Categoria: recursos (defesas/recursos egoicos) (prancha 7) 

P. Repressão, negação, racionalização, deslocamento, recursos pouco 

satisfatórios 

C. Negação, recursos pouco satisfatórios 

F. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios  

S. Negação, evitação, cisão, recursos pouco satisfatórios  

E. Negação, projeção, identificação projetiva, evitação, regressão, recursos 

pouco satisfatórios 

 

Categoria: ansiedades (sentimentos/emoções) (prancha 7) 

P. Perda, abandono, culpa, reparação, raiva 

C. Desamparo, agressividade 

F. Culpa, reparação, desamparo  

S. Desamparo, solidão  

E. Desamparo, solidão  
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Categoria: herói (prancha 13) 

P. Moça, triste, melancólica, desesperada 

C. Homem, criminoso, arrependido; mulher, desprotegida, vítima 

F. Mulher, insegura, indecisa  

S. Mulher, culpada, fraca  

E. Homem, agressivo, arrependido  

 

Categoria: necessidades/desejos (prancha 13) 

P. Compreensão, ajuda, superar dificuldades de relacionamento 

C. Cuidado, respostas  

F. Cuidado, atenção, realização, reparação  

S. Reparação, punição  

E. Reparação  

 

Categoria: ambiente (prancha 13) 

P. Insatisfatório, não oferece ajuda, não proporciona resolução dos 

problemas 

C. Insatisfatório  

F. Dificulta as necessidades  

S. Punitivo  

E. Hostil, não oferece apoio, punitivo  

 

Categoria: conflitos (prancha 13) 

P. Perda, abandono 

C. Figura masculina não cuida e não protege 

F. Insegura, sem perspectivas  

S. Tentativas reparatórias frustradas, culpa  

E. Tentativas reparatórias, não elaboração da culpa  
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Categoria: recursos (defesas/recursos egoicos) (prancha 13) 

P. Projeção, recursos pouco satisfatórios  

C. Repressão, racionalização, negação, anulação, recursos pouco 

satisfatórios  

F. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios  

S. Negação, evitação, cisão, racionalização  

E. Negação, cisão  

 

Categoria: ansiedades (sentimentos/emoções) (prancha 13) 

P. Passividade, desamparo, solidão 

C. Desamparo, culpa, reparação, agressividade 

F. Culpa, reparação, abandono  

S. Culpa, sofrimento, reparação  

E. Culpa, sofrimento  

 

Categoria: herói (prancha 20) 

P. Homem, pensativo, conformado 

C. Homem, pensativo, indeciso, solitário  

F. Homem, pensativo, indeciso, inseguro, confuso, perdido 

S. Mulher, solitária  

E. Pessoa, desesperada  

 

Categoria: necessidades/desejos (prancha 20) 

P. Tranquilidade, afeto 

C. Atenção, companhia, tomar decisões  

F. Cuidado, atenção, afeto  

S. Afeto, realização, reparação  

E. Reparação, punição  
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Categoria: ambiente (prancha 20) 

P. Sem calor, sem afeto 

C. Insatisfatório  

F. Insatisfatório  

S. Insatisfatório, não atende às necessidades  

E. Hostil, agressivo, não oferece apoio  

 

Categoria: conflitos (prancha 20) 

P. Ambiente ruim, não oferece calor, mas oferece conforto 

C. Medo, não pode expressar sentimentos  

F. Insegurança, sem perspectivas  

S. Tentativas reparatórias frustradas, ambiente dificulta necessidades 

E. Ambiente ruim, não enfrentamento dos conflitos, não elaboração da 

culpa  

 

Categoria: recursos (defesas/recursos egoicos) (prancha 20) 

P. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios 

C. Negação, recursos pouco satisfatórios  

F. Repressão, racionalização, negação, recursos pouco satisfatórios  

S. Negação, evitação, cisão  

E. Negação, cisão, recursos pouco satisfatórios 

 

Categoria: ansiedades (sentimentos/emoções) (prancha 20) 

P. Insegurança  

C. Desamparo, medo, solidão  

F. Abandono, medo  

S. Desamparo, solidão, culpa  

E. Tristeza, medo, sofrimento  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO SOBRE TRAUMAS NA INFÂNCIA (QUESI).  

Data: ___/___/______ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Pesquisador: ____________________________________________________________ 

 

As afirmações abaixo se referem a algumas experiências de quando você era criança ou adolescente. 

Embora estas afirmações sejam de natureza pessoal, por favor, responda o mais sinceramente 

possível. Para cada afirmação circule a resposta que melhor descreve o que você acha que ocorreu 

enquanto crescia. Se você deseja mudar sua resposta, coloque um X na antiga e circule a nova 

escolha. 

 

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. 

● ● ● ● ● 
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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.  

 

● ● ● ● ● 
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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. 

 

● ● ● ● ● 
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ANEXO 2- INSTRUMENTO DE RASTREIO PARA SINTOMAS DE ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO (SPTSS)  

Idade:___ anos e ___ meses       

No espaço em branco antes de cada pergunta, coloque um número para dizer o quanto 

cada coisa tem acontecido com você durante as últimas duas semanas.  Use a escala 

abaixo para decidir qual número colocar no espaço em branco.  Coloque “0” se você 

nunca teve a experiência durante as últimas duas semanas, e coloque “10” se isto estava 

sempre acontecendo com você ou se aconteceu todos os dias durante as últimas duas 

semanas.  Se aconteceu algumas vezes, mas não todos os dias, coloque um dos números 

entre “0” e “10” para mostrar o quanto.   

 

 

(nunca) 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 (sempre) 

___ 1. Eu não tenho vontade de fazer coisas que eu gostava de fazer.  

___ 2. Eu não consigo lembrar muito de coisas ruins que aconteceram comigo.  

___ 3. Eu me sinto afastado e isolado de outras pessoas.  

___ 4. Eu tento não pensar sobre coisas que me lembram de algo ruim que aconteceu comigo.  

___ 5. Eu me sinto entorpecido. Eu não sinto emoções tão fortemente quanto costumava sentir.  

___ 6. Eu tenho dificuldades em me concentrar sobre coisas ou prestar atenção em algo por um 

longo período de tempo.  

___ 7. Eu tenho dificuldade em pensar sobre o futuro e em acreditar que viverei até uma idade 

avançada.  

___ 8. Eu me sinto muito irritável e perco o meu controle.  

___ 9. Eu evito fazer coisas ou estar em situações que possam me lembrar de algo terrível que 

aconteceu comigo no passado.  

___ 10. Eu estou muito alerta ao ambiente que me cerca e nervoso sobre o que está acontecendo 

ao meu redor.  

___ 11. Eu me encontro repetidamente lembrando de coisas ruins que me aconteceram, mesmo 

quando não quero pensar sobre elas.  

___ 12. Eu fico sobressaltado ou surpreso muito facilmente e “pulo” quando eu ouço um som 

repentino.  

___ 13. Eu tenho sonhos ruins sobre coisas terríveis que me aconteceram.  



122 
 

___ 14. Eu fico muito perturbado quando algo me lembra de alguma coisa ruim que me 

aconteceu.  

___ 15. Eu tenho dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo.  

___ 16. Quando algo me lembra de alguma coisa ruim que me aconteceu, me sinto trêmulo, 

suado, nervoso e meu coração bate realmente rápido.  

___ 17. De repente eu sinto como se estivesse de volta ao passado, em uma situação ruim na 

qual já estive, e é como se isto estivesse acontecendo tudo de novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


