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      RESUMO 

 
A discussão acerca da violência contra a mulher vem se intensificando com o passar     dos anos. 

Apesar de inúmeros estudos que abrangem a violência em si, poucos abordam o impacto dessa 

violência na saúde psíquica da mulher. De modo que a relação entre a violência  contra a mulher 

e a qualidade de vida se dá em todos os aspectos, pois interfere nas relações interpessoais no 

ciclo social, comunitário, familiar e amoroso, esse estudo tem como objetivo avaliar e 

quantificar quais são as consequências das agressões na autoestima e qualidade de vida  da mulher 

agredida. A pesquisa foi feita através da aplicação de duas escalas validadas e um questionário 

de autoria própria em mulheres que fazem acompanhamento terapêutico individual no Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do munício de Pato Branco, 

Paraná. Após a coleta de dados foi feita a análise das informações obtidas através do software 

Excel e concomitante discussão dos achados. A Escala de Autoestima de Rosenberg mostrou 

que oito das dez mulheres está com a autoestima insatisfatória. Já a aplicação do WHOQOL-

BREF traz como resultado a média 2,98 como indicador da qualidade de vida das mulheres em 

situação de violência, classificando-se entre “ruim” e “nem ruim, nem boa”. 

 
Palavras–chave: violência; autoestima; qualidade de vida; 
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      ABSTRACT 

 
The discussion about violence against women has intensified over the years. Despite several 

studies covering violence itself, only few approach the impact of this violence on women’s 

mental health.  Since the relationship between violence against women and quality of life occurs 

in all aspects, as it interferes in interpersonal relationships in the social, community, family and 

love cycle, this study aims to evaluate and quantify the consequences aggressions in the self-

esteem and quality of life of the battered woman. The research will be carried out through the 

application of two validated scales and one self-authored questionnaire in women who are 

undergoing individual therapeutic follow-up at the Centro de Referência de Assistência Social 

(CREAS) in the city of Pato Branco, Paraná.  After collecting data, the analysis of information 

was performed using Excel software and concomitant discussion of the findings. The 

Rosenberg Self-Esteem Scale showed that eight of ten women have unsatisfactory self-esteem. 

The application of the WHOQOL-BREF results in an average of 2.98 as an indicator of the 

quality of life of women in situation of violence, being classified betweetn “bad” and “neither 

bad nor good”. 

 
Key-words: violence; self esteem; quality of life; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“eu quero saber 

das opressões que você se livrou 

e de como seu cabelo 

anda cada dia mais 

selvagem e lindo 

quero saber da culpa que 

não te habita mais 

quero ouvir 

tudo que te silenciaram 

eu quero que você me conte 
a história das suas 

cicatrizes” 

Ryane Leão 

 

 
 

Os últimos dados de uma pesquisa do Instituto DATAFOLHA (2019) afirmam que 

nove entre cada dez brasileiros concordam totalmente (81%) ou em parte (9%) que a violência 

contra a mulher aumentou no último ano, e 8% discordam. Embora os dados venham 

aumentando conforme os anos, a violência contra a mulher tem raízes históricas profundas 

(INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, 2019). Desde os movimentos feministas da época do 

iluminismo até os dias de hoje, vê-se a crescente luta pela problematização e discussão acerca 

da violência e da dominação do sexo masculino sobre o sexo feminino. Historicamente, a 

estrutura da sociedade em que vivemos é patriarcal, de origem sexista, baseada no poder 

exercido sobre as mulheres e no conceito de sexo frágil construído de forma cultural (DOS et 

al., [s.d.]) 

O termo violência é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) como 

o uso de força física ou poder, em ameaça ou prática, contra si próprio, contra outra pessoa ou 

um grupo, de forma a resultar em sofrimento, dano psicológico, privação ou morte. Nota-se que 

a palavra poder associada a força física exclui a limitação do ato violento e amplia o conceito 

da palavra a atos não-violentos existentes em relações de poder, dominação e intimidação. Desta 

forma, a palavra violência pode definir toda ação que resulte em abusos, sejam eles emocionais, 

físicos, sexuais ou psicológicos (DAHLBERG; KRUG, 2006) . 

A partir dos anos 1980, através de movimentos feministas, os termos violência conjugal 

e violência doméstica passaram a ter visibilidade, com a criação de grupos de amparo a mulher, 
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como a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em 1983 e a Delegacia de Defesa 

da Mulher (DDM), em 1985 (REZENDE, 2006). 

A violência contra a mulher torna-se, cada vez mais, um problema de saúde 

pública. Existem termos para caracterizar as diversas faces que acometem a mulher agredida: 

1. Violência Sexual; 2. Violência física; 3. Violência emocional e psicológica; 4. Violência 

psicológica; 5. Violência social. Entretanto, o que mais provoca danos e traumas às mulheres 

vítimas são os episódios cotidianos e naturalizados ocasionados pelas relações de gênero por 

razões conjugais, sexuais ou culturais (MINAYO, 2007). 

Segundo Lourdes Maria Bandeira (2014): 

“Afinal, é pela perspectiva de gênero que se entende o fato de a violência contra as 

mulheres emergir da questão da alteridade, enquanto fundamento distinto de outras 

violências. Ou seja, esse tipo de violência não se refere a atitudes e pensamentos de 

aniquilação do outro, que venha a ser uma pessoa considerada igual ou que é vista nas 

mesmas condições de existência e valor que o seu perpetrador. Pelo contrário, tal 

violência ocorre motivada pelas expressões de desigualdades baseadas na condição de 

sexo, a qual começa no universo familiar, onde as relações de gênero se constituem 

no protótipo de relações hierárquicas.” 

 

As consequências dos episódios de violência, sejam eles episódicos ou constantes, 

afetam de forma significativa a vida da mulher agredida. Neste estudo irão ser abordados dois 

conceitos: autoestima e qualidade de vida. Segundo a hierarquia de Maslow, os seres humanos, 

além da satisfação de necessidades fisiológicas possuem necessidades de segurança (abrigo e 

proteção própria e familiar), seguidas de necessidades de estima (autoestima, auto-respeito e 

confiança, por exemplo). 

A autoestima é definida um conjunto de sentimentos e pensamentos sobre si mesmo, 

classificada em positiva ou negativa, definida de tal modo, como uma representação pessoal 

dos sentimentos gerais e comuns de auto valor (KERNIS, 2005). De tal forma, a violência pode 

agir na autoestima de forma negativa, causando depreciação e não satisfação da mulher. Isso 

resulta em sentimentos como inferioridade, dependência, fragilidade e tristeza. Os constantes 

episódios desses sentimentos vão resultar em fracassos na vida pessoal, profissional e social e 

até mesmo ocasionar processos patológicos (VIANNA. L. A. C. Et al., 2019). 

A avaliação pessoal das vítimas de violência tem maior inclinação a uma auto percepção 

desvalorizada, falta de esperança e sentimento de impotência, fazendo com que elas se 

posicionem como pessoas sem poder e direitos, além de apresentar problemas no 

desenvolvimento da intimidade e sexualidade (Caridade & Machado, 2006; Félix, 2012; Lynch 

& Graham-Bermann, 2000) (TOMAZ PAIVA; PIMENTEL; BARROCA DE MOURA, 2017). 
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A palavra qualidade de vida gera grandes discussões nos diversos países e estudos, por 

conta da sua complexidade e subjetividade. A OMS definiu o termo como a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (The WHOQOL Group, 

1995). É considerada resultante da relação entre inúmeros fatores: biológicos, sociais, 

psicológicos e a integração entre o indivíduo e a comunidade, e é impactada e ressignificada de 

acordo com o meio sociocultural em que o indivíduo está inserido (REIS JÚNIOR, 2008). 

A relação entre a violência contra a mulher e a qualidade de vida se dá em todos os 

aspectos, pois afeta a saúde física e psicológica da mulher, interferindo nas relações 

interpessoais no ciclo social, comunitário, familiar e amoroso. 

Deste modo, considera-se o tema violência contra a mulher e suas consequências um 

tema a ser constantemente debatido e verificado, já que os progressos feitos são recentes e 

pouco se conhece sobre seus efeitos. Este trabalho tem o objetivo de analisar qual a situação de 

autoestima e qualidade de vida da mulher que sofreu agressão psicológica, física ou sexual por 

meio de escalas validadas. Objetiva-se também, o conhecimento público e acadêmico dos 

agravos psicológicos causados por episódios de violência, despertando, assim, novas formas de 

redes de apoio e acolhimento à mulher que passou ou passa por uma situação de violência. 

 
2. PROBLEMA 

 
 

Relacionar qual é o impacto da violência na autoestima e na qualidade de vida das mulheres 

violentadas. 

 
3. HIPÓTESE 

 
 

A violência contra a mulher é um agravante da qualidade de vida, bem como influencia de 

forma direta e negativa na percepção da autoestima da mulher agredida. 

 
4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 Objetivo Geral 

Analisar a auto percepção, autoestima e qualidade de vida da mulher que sofreu abuso 

psicológico, físico e sexual e que fazem acompanhamento terapêutico individual com o CREAS 

no munícipio de Pato Branco, Paraná. 
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4.2  Objetivos Específicos 

Quantificar os agravos na autoestima e qualidade de vida causados após as agressões; 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

 
 

O método de pesquisa do presente trabalho é descritivo transversal com delineamento 

qualitativo e quantitativo e conta com a autorização do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) de Pato Branco, Paraná. O termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e o Termo de Anuência Institucional (TAI) estão no apêndice 02 e 03 do 

trabalho, respectivamente. 

A amostra é composta por 10 participantes, as quais são mulheres em situação de 

violência em acompanhamento e atendimento individualizado no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) do munícipio. O critério de inclusão é a mulher 

que tenha sofrido algum episódio de violência doméstica e esteja em acompanhamento pelo 

CREAS. O critério de exclusão são as mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência 

que não seja a sexual, física ou psicológica. 

De modo a quantificar a qualidade de vida e autoestima das mulheres e relacionar 

ambos aspectos à violência conjugal, foram utilizadas duas escalas e um questionário: 

1. Escala de Autoestima desenvolvida por Rosenberg (1979), validada no Brasil por 

Hutz e Zanon (2011); 

2. WHOQOL-bref – World Health Organization Quality of Life (Instrumento 

abreviado de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde). 

3. Questionário de Autoria Própria (Apêndice 01). 

A Escala de Autoestima desenvolvida por Rosenberg (1979), validada no Brasil por 

Hutz e Zanon (2011) é uma medida unidimensional que contém dez (10) afirmações 

relacionadas à autoestima e autoaceitação. As respostas dos itens são respondidas em uma 

escala de Likert de quatro pontos, alternando entre: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) 
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Concordo; (4) Concordo Totalmente. O instrumento que encontra-se no Anexo I é a versão 

adaptada para o português por Hutz (2000)¹ e validada por Hutz e Zanon (2011). 

  A escala de Likert é amplamente utilizada em diversas pesquisas, pois é uma 

ferramenta de fácil manuseio e aplicação, desde pesquisas de autoestima e depressão até 

racismo. Além disso, possui uma consistência psicométrica que contribui de forma benéfica às 

pesquisas. Ela varia de Muito Ruim (1), Ruim (2), Nem ruim, nem boa (3), Boa (4) e Muito 

Boa (5) (SILVA JUNIOR. COSTA, 2014). 

  O WHOQOL-bref é a versão abreviada do instrumento de avaliação de qualidade de 

vida com 100 questões (o WHOQOL-100) criada pelo Grupo de Qualidade de Vida da OMS², 

³. O WHOQOL-bref consta de 26 questões, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e 

as demais 24 representam cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento original. Assim, 

diferente do WHOQOL-100 em que cada uma das 24 facetas é avaliada a partir de 4 questões, 

no WHOQOL-bref cada faceta é avaliada por apenas uma questão. (FLECK 2000). A escala 

utilizada está presente no anexo 2. 

O Questionário de autoria própria contém as seguintes perguntas: idade, estado civil, 

escolaridade, trabalho renda, se possui filhos ou não. Ademais, foi feita uma pergunta sobre 

autopercepção e autoestima. 

As escalas e o questionário foram aplicados após aprovação do comitê de ética (CAAE 

30419020.0.0000.9727), sendo realizado no primeiro semestre de 2021. Após a explanação da 

psicóloga do CREAS e da pesquisadora sobre os questionários e escalas do presente estudo, foi 

feita a entrega e assinatura dos Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos. Após o correto 

preenchimento, os questionários foram aplicados individualmente. Houve então a coleta de 

dados provenientes dos questionários, e a posterior categorização, separando pelas variáveis 

autoestima, qualidade de vida e resultados do questionário de autoria própria. A análise foi feita 

através do software excel para elaboração de gráficos e tabelas para discussão. 

 
Benefícios 

O estudo ajudará os profissionais da saúde, acadêmicos e a população em geral a 

entender como a violência afeta negativamente a qualidade de vida e autoestima da mulher. 

Pode também ajudar as próprias participantes do estudo a terem um olhar diferente sobre sua 

vida, assim como desenvolver seu autoconhecimento. 

 
Potenciais riscos da pesquisa 

Não há risco físico e o risco de constrangimento será minimizado por meio da 

confidencialidade e a privacidade das informações prestadas e pela total liberdade na recusa a 
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responder perguntas que causem constrangimento de qualquer natureza ou desistir da pesquisa 

no momento em que julgar conveniente sem nenhum prejuízo. 

 
 

6. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 
“A vida começa quando a violência acaba” 

Maria da Penha 

 

6.1. PANORAMA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

  Apesar do crescimento de estudos sobre violência de gênero no mundo inteiro, ainda há 

limitações quanto à transformação da visão da sociedade sobre a vítima e o agressor. Os 

movimentos feministas foram papel incontestável para a mudança de paradigma no que diz 

respeito ao combate da violência. Foi em meados de 1960 que a violência doméstica e 

intrafamiliar se tornou um problema de ordem social e foi levada à discussão no mundo todo. 

Entretanto, no Brasil, foi a partir da década de 1970 que o assunto virou pauta, e atualmente é 

uma das maiores bandeiras de movimentos das mulheres e da sociedade. 

  A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a violência contra as mulheres 

como uma forma de violação dos direitos humanos, de acordo com Monteiro (2005), em 1979, 

após a realização da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 

as Mulheres. No setor Saúde Pública, a adição da violência contra a mulher foi discutida em 

diversas convenções e documentos, porém, só se tornou importante a partir da década de 1990, 

período no qual a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS) iniciaram o debate público sobre o tema violência (AZAMBUJA E NOGUEIRA, 2008). 

  As relações de gênero foram obtendo novas configurações sociais, à medida que a 

equidade entre homem e mulher passaram a ter sua importância reconhecida. Féres-Carneiro 

(1998) diz que as relações conjugais são constituídas por duas identidades, que ao conviverem 

juntas, se redefinem e se moldam como um ser único, sendo esse também reformulado a partir do 

outro, e vice-versa. Para essa reformulação e adaptação, algumas negociações são feitas, porém 

nem sempre de forma pacífica, levando em conta que a sociedade contemporânea ainda vive no 

sistema patriarcal. As concepções da sociedade contemporânea de que a mulher é sujeito passivo 

e o homem sujeito ativo reforçam o comportamento violento como uma característica inerte do 

mundo masculino, incumbindo a mulher a aceitar seu papel como omissa (ALVIM E SOUZA, 

2015). 

  A violência de gênero consiste em qualquer tipo de violência que seja baseada na 

organização social dos sexos, tendo como motivo o sexo, identidade de gênero ou orientação 

sexual, podendo dessa forma, atingir homens e mulheres (SARDENBERG e TAVARES, 2015). 

Porém, historicamente, por conta da estruturação social, como dito acima, a violência do sexo 
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masculino contra as mulheres é maior e engloba atos isolados ou repetitivos, com intensidade e 

frequência variáveis, tendo como exemplo: coerção, humilhação, ameaças, agressões físicas e 

sexuais e controle de bens. Todos esses atos, sejam de forma isoladas ou concomitantes, podem 

gerar danos psicológicos, sociais e físicos na vítima (SOARES, 2005). 

  Como forma de proteção às mulheres que sofrem violência doméstica e intrafamiliar, a 

Lei Maria Da Penha, de número 11.340, foi promulgada no Brasil em 2006. Esse é o resultado 

dos esforços feitos pelos coletivos de mulheres e feministas, setores não governamentais e Estado. 

Segundo o Artigo 1º da Lei, tem como objetivo: “criar mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher”. Ademais, estabelece medidas para assistência e 

proteção às vítimas em situação de violência, ressaltando a necessidade da ação ampla e conjunta 

dos diferentes níveis do governo. Com o aumento da violência em tempos de pandemia e 

isolamento, outro projeto e lei foram sancionados. O projeto lançado em 2020 e sancionado em 

2021 se chama Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. Essa campanha visa ajudar mulheres 

em situação de violência a pedirem ajuda nos estabelecimentos do país. Ademais, a Lei 14.188 

foi aprovada no dia 1º de Julho de 2021, sendo inserido no Código Penal o crime de violência 

psicológica contra a mulher caracterizado como o que causa dano emocional (AGÊNCIA 

SENADO, 2021). 

 

6.2. REPERCURSSÃO DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE DA MULHER 

 

  A definição de violência contra a mulher ficou definida, desde a inserção do tema nas 

discussões dos setores de saúde e justiça, como: “qualquer ato de violência baseada no gênero 

que produza ou possa produzir danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais na mulher, 

incluídas ameaças de tais atos, a coerção ou privação arbitrária da liberdade, tanto na vida pública 

quanto na vida privada” (LUCENA et al , 2016). 

  Os diversos tipos de violência as quais as mulheres podem ser submetidas causam 

consequências negativas nas esferas social, psicológica, afetiva, física e cognitiva. As 

manifestações físicas variam desde contusões e hematomas passageiros até sequelas crônicas, 

como limitações de movimento e/ou traumatismos cranianos. Já os sintomas psíquicos são, 

comumente: insônia, irritabilidade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-

traumático, abuso de substâncias lícitas e ilícitas (FONSECA E SOUZA, 2006). 

  A violência doméstica e intrafamiliar gera danos muitas vezes irreparáveis na vida de 

uma mulher, não só danos físicos imediatos, mas também danos para a vida toda. O impacto 

desses episódios gera percepções negativas sobre si mesma, refletindo na baixa autoestima e na 

baixa qualidade de vida. Outrossim, o estresse gerado pode levar a efeitos psicossomáticos, como 

o aparecimento de alergias, mudanças hormonais ou até influenciar em uma condição pré-

existente (OLIVEIRA E JORGE, 2007). 
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  De acordo com Lucena et al (2016), um estudo em João Pessoa comprovou que a 

violência tem impacto significativo nas mulheres vítimas de violência. Participantes relataram as 

seguintes doenças como resultado dos episódios de violência que sofreram: transtornos de 

ansiedade, paralisia facial, hipertensão arterial, depressão, distúrbios do sono e da alimentação e 

comprometimento da sexualidade. 

 Um estudo realizado por ADEODATO et al (2006) relata que, em um grupo de mulheres que 

sofreram violência, 72% apresentam quadro sugestivo de depressão clínica; 78% tinham sintomas 

de ansiedade e insônia e 24% passaram a fazer uso de ansiolíticos após o início das agressões. 

Além disso, outro estudo realizado por Lucena et al (2017), constatou que a qualidade de vida das 

mulheres que sofreram violência doméstica foi menor  (59,62) do que o índice das mulheres que 

relataram não sofrer violência doméstica (66,80). 

 

 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As mulheres que participaram da pesquisa tem idade entre 18 e 58 anos. A média de idade 

corresponde à 41,1 anos, enquanto que a mediana é 44. Os dados da estatística descritiva 

provenientes do questionário de autoria própria estão apresentados na Tabela 01, Tabela 02, 

Tabela 03, Tabela 04 e Tabela 05. 

 

Tabela 01 – Faixa Etária 

Faixa (anos) Total 

20 a 30  05 

31 a 40 02 

41 a 50 03 

Total 10 

Fonte: da autora. 

 

  

Tabela 02 - Escolaridade 

Nível Total 

Ensino Fundamental Incompleto 04 

Ensino Fundamental Completo 01 

Ensino Médio Completo 03 

Ensino Superior Incompleto 01 

Ensino Superior Completo 01 

Total 10 

Fonte: da autora. 
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Tabela 03 – Filhos e Trabalho 

 Trabalha Possui Filhos 

Sim  06 09 

Não 04 01 

Total 10 

Fonte: da autora. 

 

Tabela 04 – Estado Civil 

 Total 

Solteira 03 

Casada 01 

Amasiada 02 

Divorciada 03 

Viúva 01 

Total 10 

Fonte: da autora. 

 

 

Tabela 05 – Renda Familiar 

Renda Total 

Até 01 salário mínimo* 02 

Até 02 salários mínimos* 02 

Até 03 salários mínimos* 04 

Não soube dizer 02 

Total 10 

Fonte: da autora. 

 

  *Levando em conta 01 salário mínimo = R$ 1100,00. 

 

 No que diz respeito a pergunta feita no questionário próprio “Defina em três palavras como 

você se sente em relação à sua aparência”, os resultados são expostos através de uma nuvem de 

palavras, ressaltando as que mais aparecem nas respostas, na Figura 01, logo abaixo. 
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Figura 01 – Nuvem de Palavras  

Fonte: Autora 

 

 A Escala de Autoestima validada no Brasil por        Hutz e Zanon (2011), a qual contém 10 

questões, foi aplicada às dez participantes do presente estudo. As respostas de cada pergunta são 

expostas em forma de quatro itens no formato Likert: Concordo totalmente = 4; Concordo = 3; 

Discordo = 2; Discordo totalmente =1, sendo essas as questões de número 1, 2, 4, 6 e 7. A outra 

metade, correspondente as questões de número 3, 5, 8, 9 e 10, são analisadas de forma contrária 

após a aplicação, pois são questionamentos negativos, ficando da seguinte forma: Concordo 

Totalmente = 1; Concordo = 2; Discordo = 3; Discordo Totalmente = 4.   

 A soma das respostas das questões resulta no escore da escala, que varia de 10 a 40 pontos. 

Quanto maior a pontuação, a autoestima é mais elevada, e conforme Simonetti (1989), a 

autoestima considerada satisfatória é uma pontuação maior ou igual a 30. De forma geral, a Escala 

de Autoestima de Rosenberg é apresentada no Gráfico 01, em que o eixo X corresponde à 

pergunta e o eixo Y corresponde à frequência com qual a pergunta foi respondida. 

 

 

Gráfico 01 – Visão geral da Escala de Autoestima de Rosenberg Validada por Hutz e Zanon (2011) 
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 A Pergunta 1, “Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quato as outras”, 

teve como respostas as seguintes (Gráfico 02): 

 

Gráfico 02 – Pergunta 1 da Escala de Autoestima 

  

 A pergunta 2 “Eu acho que eu tenho várias boas qualidades, tanto quanto as outras pessoas” 

teve as seguintes respostas (Gráfico 03): 

 

Gráfico 03 – Pergunta 2 da Escala de Autoestima 

 

 A pergunta 3 “Levando tudo em conta, eu penso que sou um fracasso”, obteve as seguintes 

respostas (Gráfico 04): 
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Gráfico 04 – Pergunta 3 da Escala de Autoestima 

 

 Já a pergunta 4, “Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das 

pessoas”, apresentou as respostas a seguir representadas pelo Gráfico 05: 

 

Gráfico 05 – Pergunta 4 da Escala de Autoestima 

 

 A pergunta 05, a qual questiona “Eu acho que não tenho muito do que me orgulhar”,  

apresenta as respostas a seguir (Gráfico 06): 
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Gráfico 06 – Pergunta 5 da Escala de Autoestima 

 

 A pergunta 6, “Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo”, teve as respostas 

explanadas no Gráfico 07: 

 

Gráfico 07 – Pergunta 6 da Escala de Autoestima 

 

 A pergunta 7, que diz “No conjunto, eu estou satisfeito comigo”, obteve os seguintes 

resultados (Gráfico 08): 
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Gráfico 08 – Pergunta 7 da Escala de Autoestima 

 

 A pergunta 8, “Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo”, tem suas respostas 

representadas no Gráfico 09: 

 

Gráfico 09 – Pergunta 8 da Escala de Autoestima 

 

 A pergunta 9, “As vezes eu me sinto inútil”, obteve respostas que são representadas no Gráfico 

10: 
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Gráfico 10 – Pergunta 9 da Escala de Autoestima 

 

 Por fim, a pergunta 10, “As vezes eu acho que não presto pra nada”, é representada pelo 

Gráfico 11: 

 

Gráfico 11 – Pergunta 10 da Escala de Autoestima 

 

 Apesar de algumas divergências na literatura à respeito da unidimensionalidade e 

bidimensionalidade da Escala de Autoestima de Rosenberg, essa ferramenta continua sendo a 

mais usada a nível internacional e cientifico, além de obter boa consistência interna em pesquisas 

com adultos e adolescentes (SCHULTHEISZ 2013). Ainda segundo o autor, o instrumento possui 

vantagens específicas, como por exemplo, “todos os itens estão diretamente relacionados com a 

dimensão do fenômeno que se pretende estudar”, ou seja, a autoestima (ROSENBERG 1989). 

 Partindo do pressuposto que Rosenberg faz em 1965, de que a autoestima é a auto avaliação 

pessoal, dando significado de valor, atitude de aprovação e/ou desaprovação em relação a si 

mesmo, pode-se notar nos resultados, que a visão pessoal da amostra analisada está pendendo 
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para uma visão negativa. Também para o autor, a autoestima é dividida em: baixa, média e alta 

autoestima, sendo que a baixa diz respeito à incapacidade do indivíduo de enfrentar obstáculos. 

Abordando a Escala de Autoestima de forma individual com sua respectiva pontuação, os 

indivíduos pontuaram da seguinte forma: Indivíduo 1 = 19 pontos; Indivíduo 2 = 20 pontos; 

Indivíduo 3 = 29 pontos; Indivíduo 4 = 24 pontos; Indivíduo 5 = 16 pontos; Indivíduo 6 = 26 

pontos; Indivíduo 7 = 16 pontos; Indivíduo 8 = 27 pontos; Indivíduo 9 = 30 pontos; Indivíduo 10 

= 31 pontos (Tabela 06). 

 Levando em consideração a autoestima satisfatória baseada em 30 ou mais pontos, apenas 

duas participantes do estudo obteram o resultado “Satisfatório”, enquanto que 08 participantes 

obteram o resultado “Insatisfatório” para o nível de autoestima. A média da resposta das 

participantes ficou em 23,8, ficando abaixo da autoestima considerada satisfatória. 

 

INDIVÍDUO PONTUAÇÃO 

01 19 pontos 

02 20 pontos 

03 29 pontos 

04 24 pontos 

05 16 pontos 

06 26 pontos 

07 16 pontos 

08 27 pontos 

09 30 pontos 

10 31 pontos 

                      Tabela 06 – Pontuação Individual na Escala de Autoestima 

 

 A autoimagem do indivíduo é definida como o quanto cada um se vê, sabe que é capaz e como 

realmente é, sendo resultado de influências e aspectos culturais, sociais, históricos, ambientais, 

valores e crenças. Da mesma forma, além da aceitação própria, o ser humano procura a 

compreensão dos outros. Analisando a autoestima de mulheres em situação de violência ou que 

passaram por episódios de violência, pode-se notar que as agressões, tanto física quanto 

psicológicas tem consequências na autoestima e confiança de si mesma (DE OLIVEIRA, 2011). 

 A análise pessoal das vítimas tende a ser desvalorizada, com sentimentos de tristeza, e 

impotência, refletindo em mulheres com dificuldades de relacionamento pessoal e na intimidade, 

além da dependência da aprovação de outras pessoas (PAIVA, 2017). 

 Outro questionário utilizado foi o WHOQOL-BREF, o qual é constituído de 26 perguntas, 

também seguindo uma escala de Likert (de 1 a 5), e consequentemente, quanto maior a pontuação, 
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melhor a qualidade de vida. As duas primeiras perguntas estão relacionada a qualidade de vida 

geral, enquanto as demais 24 facetas compõem os 4 domínios a seguir: Físico, Psicológico, 

Relações Sociais e Meio Ambiente. 

 Em relação ao preenchimento do questionário, 80% foram auto-administrados, 10% foram 

auxiliados pela entrevistadora e 10% foram administrados pela entrevistadora. No caso dos 80%, 

os pacientes não necessitaram de auxílio do entrevistador. No questionário que houve auxílio, as 

perguntas não compreendidas foram relidas de forma fidedigna. O questionário administrado pela 

entrevistadora ocorreu pelo motivo da participante não ter condicões de ler as perguntas. 

 A análise das respostas foi realizada através de uma ferramenta no Software Microsoft Excel 

desenvolvida por Pedroso, Pilatti e Reis (2010).  Através dessa ferramenta, obtém-se a as médias 

do escores dos domínios, as quais  são convertidas em uma escala de 0 a 100. Os resultados da 

pesquisa, de acordo com os domínios foram: Físico (45,71); Psicológico (40,42); Relações Sociais 

(40,00) e Ambiente (44,69), resultando em uma média geral de 43,58. Tais dados são 

representados no Gráfico 12, logo a seguir. 

 

Gráfico 12 – Resultado por Domínios: Físico, Psicológico, Relações sociais e Meio Ambiente. 

 

 As pontuações vão de 0 a 100, e de acordo com o manual preconizado pela equipe do 

WHOQOL, as médias mais altas representam uma melhor percepção da Qualidade de Vida (QV). 

Ou seja, quanto mais próximo de 100, mais elevada é a da qualidade de vida do indivíduo.  

Portanto, pode-se inferir que a Qualidade de Vida não é boa, já que os valores não chegam nem 

a metade do valor total dos escores. A média geral, seguindo os moldes da Escala Likert, ficou 

em 2,89, classificando-se entre “ruim” e “nem ruim, nem boa”. 

 Ao comparar os resultados da média da QV geral desse estudo (43,56) com a média de QV 

geral de outro estudo feito com mulheres que passaram por episódios de violência (42,1), nota-se 

45.71

40.42

40.00

44.69

43.56

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Físico

Psicológico

Relações
Sociais

Ambiente

TOTAL



26 
 

a concordância da QV baixa em mulheres vítimas de violência. Fato esse corrobado por esse 

mesmo estudo, que compara a média geral com as médias de outros três estudos com grupos 

distintos de mulheres, constatou-se médias 75, 68,7 e 58, reforçando a possível relação entre 

violência e QV (DE LIMA, 2011). 

 Dentre as 26 perguntas, as que apresentaram menores médias gerais foram sobre recurso 

financeiro (Q12), segurança (Q8), energia (10), vida sexual (Q21), com 2,00, 2,10, 2,20 e 2,20 

respectivamente. Já as que apresentaram as maiores médias foram sobre sentimentos negativos 

(Q26), sentido da vida (Q6) e medicação (Q4), com 3,60, 3,60 e 3,70 respectivamente.  

 As menores variações aconteceram nos assuntos relacionados ao sentido da vida (Q6), 

serviços de saúde (Q24) e avaliação pessoal da qualidade de vida em geral (Q1), com 19,42%, 

24,28% e 28,16%, respectivamente. As maiores variações se relacionam com o corpo (Q11), 

sentimentos positivos (Q5), e lazer (Q14), com 62,73%, 59,84%, 58,15%. Tais dados estão 

representados no Gráfico 13, com as perguntas de menores variações representadas em verde, e 

as de maiores variações, representadas em azul. 

 

 

Gráfico 13 – Médias e Coeficientes de variação do WHOQOL-BREF 

 

 Ao analisar a média e valores por domínio, temos os seguintes resultados, demonstrados na 

Tabela 07. O domínio de menor média é o correspondente as Relações Sociais, que fala sobre 

relações pessoais, suporte social e atividade sexual, com 10,40. De outro modo, o domínio que 

possui a maior média corresponde a auto-avaliação da qualidade de vida, itens respondidos na 

questão 1 e questão 2. 
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Físico 11,31 2,95 26,06 8,00 16,57 8,57 

Psicológico 10,47 2,01 19,24 8,00 14,00 6,00 

Relações Sociais 10,40 4,61 44,33 4,00 16,00 12,00 

Meio Ambiente 11,15 2,47 22,18 7,50 16,00 8,50 

Auto-avaliação da 
QV 11,40 3,53 31,00 4,00 16,00 12,00 

TOTAL 10,97 1,91 17,37 7,23 14,31 7,08 

Tabela 07 – Valores dos domínios do WHOQOL-BREF 

 

 A questão 01 e a questão 02, correspondem as seguintes questões: “Como você avaliaria a sua 

qualidade de vida?” e “Quão satisfeito você está com a sua saúde?”. A questão 01 teve suas 

respostas na escala Likert variando de 1 a 4, sendo a média representada pelo número 2,8, que na 

escala varia de “ruim” para “nem ruim, nem boa”. Enquanto que a questão 02 teve suas respostas 

variando entre 1 e 5, com a média representada pelo número 2,9, também encaixada na escala de 

“ruim” para “nem ruim, nem boa”. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A violência contra a mulher é um tema complexo e delicado, tanto para os setores 

responsáveis pela prevenção e punição desse problema de saúde pública, quanto para a população 

em geral. Há a necessidade de desmistificar as concepções ultrapassadas de uma sociedade 

patriarcal e machista, que veem a mulher como um objeto, e o homem como o detentor do poder 

e da verdade. 

 As dificuldades atuais são muitas: os fatores de ordem cultural e histórica, o machismo 

enraizado, a falta de conhecimento dos profissionais de saúde e da justiça na orientação e no 

cuidado com as vítimas e a falta de preparo e investimento de políticas públicas que amparem a 

vítima, encorajando-a assim, a denunciar e sair do ciclo de violência. 

 O presente estudo teve como objetivo analisar se as mulheres que estiveram em situação de 

violência possuem uma autoestima e uma qualidade de vida baixa, e os resultados trazem a 

comprovação de que a maioria (80%) apresenta autoestima insatisfatória, enquanto que a QV tem 

a média geral de 43,76 em uma escala de 0 a 100.  

 Como limitações do trabalho, pode-se ressaltar a amostra reduzida para realização do 

trabalho, uma vez que o tema ainda é tabu dentro da sociedade. A relativização e reconhecimento 

da violência como fator impactante na autoestima e QV das mulheres que sofreram violência 

também constitui um fator de dificuldade ao realizar a pesquisa. Ademais, no que diz respeito a 

comparação de dados, há uma lacuna de estudos que abordem a relação entre a violência 

doméstica e os aspectos sociodemográficos. 

 Não só em âmbito regional e estadual, mas em âmbito nacional o número de violência contra 
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a mulher vem crescendo, o que preocupa os profissionais de saúde e a comunidade, levando em 

conta que as consequências físicas e psicológicas são irreparáveis. Dito isso, deve-se reforçar a 

necessidade da prevenção de episódios de violência, através de projetos de educação que sejam 

uteis tanto para impedir que esses episódios aconteçam, quanto orientações para o que fazer caso 

acontecer. É imprescíndivel também, a formulação de políticas públicas que visam o atendimento 

psicológico e psiquiátrico de qualidade às mulheres em situação de violência. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 01 – Escala de Autoestima de Rosenberg (1979) validada por Hutz e Zanon (2011) 
 

 

 

 
Anexo 02 – WHOQOL – ABREVIADO 

INSTRUÇÕES 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde 

e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 

mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 

estamos perguntando o que você acha de sua vida, toamndo como referências as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas útimas duas semanas uma questão poderia ser: 

 Nada Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos 
outros o apoio de que 

necessita? 

1 2 3 4 5 
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Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio 

de que necessita nessas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se você 

recebeu “muito” apoio como abaixo. Você deve circular o número 1 se você não recebeu “nada 

de apoio” 

 Nada Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos 

outros o apoio de que 

necessita? 

1 2 3 4 5 

 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a 

melhor resposta. 

  Muito 

ruim 

ruim Nem 

ruim nem 
boa 

boa Muito 

boa 

1 Como você avaliaria sua qualidade de 

vida? 

1 2 3 4 5 

 
 

  Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

2 Quão satisfeito(a) 

você está com a 
sua saúde? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 

semanas. 

  nada Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 Em que medida você acha que 

sua dor (física) impede você 

de fazer o que precisa? 

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de 

algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a 
vida? 

1 2 3 4 5 

6 Em que medida você acha que 
a sua vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se 
concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 Quão seguro (a) você se sente 
em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 
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9 Quão saudável é o seu 

ambiente físico  (clima, 

barulho, poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 

fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 
 

  Nada Muito 
pouco 

médio Muito completamente 

10 Você tem energia suficiente para 
seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 

necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para você 

estão as informações que precisa 

no dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem 
oportunidades de atividade de 

lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito vocês se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 
 

  Muito 
ruim 

Ruim Nem ruim 
nem bom 

bom Muito 
bom 

15 Quão bem você  é 

capaz  de  se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

 
 

  Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

16 Quão satisfeito (a) você 

está com seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 Quão satisfeito (a) você 

está com sua capacidade 

de desempenhar as 

atividades do seu dia-a- 
dia? 

1 2 3 4 5 
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18 Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito(a) você 
está consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 Quão satisfeito(a) você 

está com suas relações 

pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, 
colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito(a) você 
está com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 Quão satisfeito(a) você 

está com o apoio que 

você recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito (a) você 
está com as condições 

do local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 Quão satisfeito(a) você 

está com o  seu  acesso 

aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 Quão satisfeito(a) você 

está com o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca Algumas 
vezes 

frequentemente Muito 
frequentemente 

sempre 

26 Com que frequência 

você tem sentimentos 

negativos tais como 

mau humor, 

desespero, ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

 
Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

 
OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 



 
 

Apêndice 01 – Questionário de autoria própria 

Idade: 

Estado Civil: 

Trabalha? Se sim, no que? 

Qual é sua renda familiar? E 

renda própria? Escolaridade: 

Tem filhos? Se sim, quantos? 

Defina em três palavras como você se sente atualmente em relação à sua aparência: 

 
 

Apêndice 02 – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

  

Título do Projeto: “Análise do impacto da violência psicológica e física na 

autoestima e qualidade de vida da mulher agredida”. 

Pesquisador para contato/ fone: Maria Laura Rolim de Moura – (49) 98825-

6828 

Raphaela Rezende – (46) 99140 -0410 

Endereço de contato (Institucional): Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100, 

Fraron, Pato Branco. 

 

 

  Convidamos ............................ a participar dessa pesquisa sobre 

violência contra a mulher. O objetivo desse trabalho é entender como está a 

qualidade de vida e a autoestima da mulher que sofreu algum tipo de agressão 

conjugal, além do conhecimento acadêmico dos agravos psicológicos causados 

por episódios de violência, despertando, assim, novas formas de redes de apoio 

e acolhimento à mulher que passou ou passa por uma situação de violência. 

Para que isso ocorra você será submetido a aplicação de duas escalas sobre 

qualidade e autoestima, além de um questionário de autoria própria. Não há 

risco físico e o risco de constrangimento será minimizado por meio da 

confidencialidade e a privacidade das informações prestadas e pela total 

liberdade na recusa a responder perguntas que causem constrangimento de 

qualquer natureza ou desistir da pesquisa no momento em que julgar 



 
 

conveniente sem nenhum prejuízo.  

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer 

etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e 

a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, 

previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a 

você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização. Também 

você poderá a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem 

qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que 

lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer 

informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão 

utilizados na avaliação dos resultados. 

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste 

estudo, mas terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua 

participação, como transporte para o local da pesquisa. 

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua 

participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos 

resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem nunca serão associados aos 

resultados desta pesquisa, exceto quando você desejar. Nesse caso, você deverá 

assinar um segundo termo, que deverá ser apresentado separadamente deste.  

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta 

pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento 

sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para 

autorizar novamente o uso.  

Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que 

uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro. 

Caso você precise tenha dúvidas e se sentir desconfortável em procurar 

o pesquisador, você poderá procurar  pessoalmente o Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UNIDEP (CEP-UNIDEP), de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08h00 as 17:30min, na sala do CEP, situado na rua 

Benjamin Borges do Santos, 1100, bloco N, sala 16B, Pato Branco – PR. Caso 

prefira, você pode entrar em contato via  Internet pelo e-mail: 

cep@unidep.edu.br ou pelo telefone do CEP que é (46) 3220-3103. 

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados 

neste documento.  

mailto:cep@unidep.edu.br


 
 

  

Nome do participante de pesquisa ou 

responsável:_______________________________________. 

 

Assinatura:_____________________________________________________

________________. 

 

Eu, Maria Laura Rolim, declaro que forneci todas as informações sobre este 

projeto de pesquisa ao participante (e/ou responsável). 

 

Assinatura do pesquisador 

 

Pato Branco, ______ de _____________ de 2021. 

 
 

 

Apêndice 03 – TAI 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

Título da Pesquisa: “Análise do impacto da violência psicológica e física na autoestima e qualidade 

de vida da mulher agredida”. 

Pesquisador Responsável: Maria Laura Rolim de Moura 

Pesquisadores Assistentes: Raphaela Rezende Nogueira Rodrigues e Silvana Alberton 

 

TIPO DE PESQUISA 

             (  ) Iniciação Científica         (  ) Dissertação/Mestrado      (X) TCC/Graduação    

 (  ) Tese/Doutorado               (  ) TCC/Especialização   (  ) Projeto Institucional 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE TERMO DE ANUÊNCIA 

INSTITUCIONAL 

Carta Circular nº 0212 de 21/10/2010 – CONEP/CNS   

  

Esta instituição: ________________________________________ está ciente de suas co-

responsabilidades como instituição co-participante do presente Projeto de Pesquisa acima citado, e 

de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela 

recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

Declaro que conheço e farei cumprir os Requisitos da Resolução/CNS nº 466 de 12/12/12 

(Publicada no DOU nº 12 de 13/06/13 – seção 1 pág.59). Esta Instituição tem condições para o 



 
 

desenvolvimento deste Projeto de Pesquisa, portanto autorizo sua execução. Conforme 

RESOLUÇÃO  Nº 580, DE 22 DE MARÇO DE 2018 - CAPÍTULO I - XV  “Termo de Anuência 

Institucional (TAI): documento de anuência à realização da pesquisa na instituição, deve descrever 

as atividades que serão desenvolvidas, sendo assinada pelo dirigente institucional ou pessoa por ele 

delegada, com identificação de cargo/função e respectiva assinatura.  

  Os pesquisadores acima identificados estão autorizados a realizarem a pesquisa e a coleta 

dados exclusivamente para fins científicos, assegurando a confidencialidade e o anonimato dos 

participantes da pesquisa segundo a Resolução 466/12 e/ou 510/16 – CNS/MS e as suas 

complementares. 

                Declaramos que a coleta de dados nessa Instituição Coparticipante será iniciada somente 

após a aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Pato 

Branco (CEP-UNIDEP). 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Instituição Coparticipante e carimbo) 
 

*Caso haja mais de uma Instituição Coparticipante, as autorizações devem ser anexadas 

separadamente. 

 

DECLARAÇÃO DE USO DE BANCO DE DADOS NÃO PÚBLICOS 

[   ] SIM                                 [   ] NÃO 

Os pesquisadores do projeto assumem o compromisso de: 

1. Garantir a privacidade e o anonimato das pessoas que forneceram os dados coletados; 

2. Garantir que os dados sejam utilizados única e exclusivamente para a execução dessa pesquisa; 

3. Detalhar no Projeto quais informações serão retiradas dos prontuários, relatórios ou demais 

documentos que envolvam as fontes secundárias; 

4. Respeitar todas as normas das Resoluções 466/12, 510/16 CNS/MS e suas complementares. 

 

DECLARAÇÃO DE PESQUISA NÃO INICIADA 

               Declaramos que essa pesquisa não foi iniciada e aguarda a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Educacional Pato Branco. Ao término desse estudo, 

nos comprometemos a tornar público os resultados assegurando o anonimato dos participantes da 

pesquisa e apensar o Relatório Final na Plataforma Brasil. 

 

Declaramos a ciência das implicações legais decorrentes das declarações acima descritas. 

 

Pato Branco, __/__/____. 

 

 

 



 
 

(Assinatura do Pesquisador Responsável) 

 

 

(Assinatura(s) do(s) Pesquisador(es) Colaborador(es) 
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	Apesar do crescimento de estudos sobre violência de gênero no mundo inteiro, ainda há limitações quanto à transformação da visão da sociedade sobre a vítima e o agressor. Os movimentos feministas foram papel incontestável para a mudança de paradigma...
	A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a violência contra as mulheres como uma forma de violação dos direitos humanos, de acordo com Monteiro (2005), em 1979, após a realização da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discrimin...
	As relações de gênero foram obtendo novas configurações sociais, à medida que a equidade entre homem e mulher passaram a ter sua importância reconhecida. Féres-Carneiro (1998) diz que as relações conjugais são constituídas por duas identidades, que ...
	A violência de gênero consiste em qualquer tipo de violência que seja baseada na organização social dos sexos, tendo como motivo o sexo, identidade de gênero ou orientação sexual, podendo dessa forma, atingir homens e mulheres (SARDENBERG e TAVARES,...
	Como forma de proteção às mulheres que sofrem violência doméstica e intrafamiliar, a Lei Maria Da Penha, de número 11.340, foi promulgada no Brasil em 2006. Esse é o resultado dos esforços feitos pelos coletivos de mulheres e feministas, setores não...
	6.2. REPERCURSSÃO DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE DA MULHER
	A definição de violência contra a mulher ficou definida, desde a inserção do tema nas discussões dos setores de saúde e justiça, como: “qualquer ato de violência baseada no gênero que produza ou possa produzir danos ou sofrimentos físicos, sexuais o...
	Os diversos tipos de violência as quais as mulheres podem ser submetidas causam consequências negativas nas esferas social, psicológica, afetiva, física e cognitiva. As manifestações físicas variam desde contusões e hematomas passageiros até sequela...
	A violência doméstica e intrafamiliar gera danos muitas vezes irreparáveis na vida de uma mulher, não só danos físicos imediatos, mas também danos para a vida toda. O impacto desses episódios gera percepções negativas sobre si mesma, refletindo na b...
	De acordo com Lucena et al (2016), um estudo em João Pessoa comprovou que a violência tem impacto significativo nas mulheres vítimas de violência. Participantes relataram as seguintes doenças como resultado dos episódios de violência que sofreram: t...
	Um estudo realizado por ADEODATO et al (2006) relata que, em um grupo de mulheres que sofreram violência, 72% apresentam quadro sugestivo de depressão clínica; 78% tinham sintomas de ansiedade e insônia e 24% passaram a fazer uso de ansiolíticos após...
	7. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	As mulheres que participaram da pesquisa tem idade entre 18 e 58 anos. A média de idade corresponde à 41,1 anos, enquanto que a mediana é 44. Os dados da estatística descritiva provenientes do questionário de autoria própria estão apresentados na Tab...
	*Levando em conta 01 salário mínimo = R$ 1100,00.
	No que diz respeito a pergunta feita no questionário próprio “Defina em três palavras como você se sente em relação à sua aparência”, os resultados são expostos através de uma nuvem de palavras, ressaltando as que mais aparecem nas respostas, na Figu...
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	A Escala de Autoestima validada no Brasil por        Hutz e Zanon (2011), a qual contém 10 questões, foi aplicada às dez participantes do presente estudo. As respostas de cada pergunta são expostas em forma de quatro itens no formato Likert: Concordo...
	A soma das respostas das questões resulta no escore da escala, que varia de 10 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação, a autoestima é mais elevada, e conforme Simonetti (1989), a autoestima considerada satisfatória é uma pontuação maior ou igual a 30....
	Gráfico 01 – Visão geral da Escala de Autoestima de Rosenberg Validada por Hutz e Zanon (2011)
	A Pergunta 1, “Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quato as outras”, teve como respostas as seguintes (Gráfico 02):
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	Já a pergunta 4, “Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas”, apresentou as respostas a seguir representadas pelo Gráfico 05:
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	A pergunta 05, a qual questiona “Eu acho que não tenho muito do que me orgulhar”,  apresenta as respostas a seguir (Gráfico 06):
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	A pergunta 6, “Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo”, teve as respostas explanadas no Gráfico 07:
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	A pergunta 7, que diz “No conjunto, eu estou satisfeito comigo”, obteve os seguintes resultados (Gráfico 08):
	Gráfico 08 – Pergunta 7 da Escala de Autoestima
	A pergunta 8, “Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo”, tem suas respostas representadas no Gráfico 09:
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	A pergunta 9, “As vezes eu me sinto inútil”, obteve respostas que são representadas no Gráfico 10:
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	Por fim, a pergunta 10, “As vezes eu acho que não presto pra nada”, é representada pelo Gráfico 11:
	Gráfico 11 – Pergunta 10 da Escala de Autoestima
	Apesar de algumas divergências na literatura à respeito da unidimensionalidade e bidimensionalidade da Escala de Autoestima de Rosenberg, essa ferramenta continua sendo a mais usada a nível internacional e cientifico, além de obter boa consistência i...
	Partindo do pressuposto que Rosenberg faz em 1965, de que a autoestima é a auto avaliação pessoal, dando significado de valor, atitude de aprovação e/ou desaprovação em relação a si mesmo, pode-se notar nos resultados, que a visão pessoal da amostra ...
	Abordando a Escala de Autoestima de forma individual com sua respectiva pontuação, os indivíduos pontuaram da seguinte forma: Indivíduo 1 = 19 pontos; Indivíduo 2 = 20 pontos; Indivíduo 3 = 29 pontos; Indivíduo 4 = 24 pontos; Indivíduo 5 = 16 pontos; ...
	Levando em consideração a autoestima satisfatória baseada em 30 ou mais pontos, apenas duas participantes do estudo obteram o resultado “Satisfatório”, enquanto que 08 participantes obteram o resultado “Insatisfatório” para o nível de autoestima. A m...
	Tabela 06 – Pontuação Individual na Escala de Autoestima
	A autoimagem do indivíduo é definida como o quanto cada um se vê, sabe que é capaz e como realmente é, sendo resultado de influências e aspectos culturais, sociais, históricos, ambientais, valores e crenças. Da mesma forma, além da aceitação própria,...
	A análise pessoal das vítimas tende a ser desvalorizada, com sentimentos de tristeza, e impotência, refletindo em mulheres com dificuldades de relacionamento pessoal e na intimidade, além da dependência da aprovação de outras pessoas (PAIVA, 2017).
	Outro questionário utilizado foi o WHOQOL-BREF, o qual é constituído de 26 perguntas, também seguindo uma escala de Likert (de 1 a 5), e consequentemente, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. As duas primeiras perguntas estão relacio...
	Em relação ao preenchimento do questionário, 80% foram auto-administrados, 10% foram auxiliados pela entrevistadora e 10% foram administrados pela entrevistadora. No caso dos 80%, os pacientes não necessitaram de auxílio do entrevistador. No question...
	A análise das respostas foi realizada através de uma ferramenta no Software Microsoft Excel desenvolvida por Pedroso, Pilatti e Reis (2010).  Através dessa ferramenta, obtém-se a as médias do escores dos domínios, as quais  são convertidas em uma esc...
	Gráfico 12 – Resultado por Domínios: Físico, Psicológico, Relações sociais e Meio Ambiente.
	As pontuações vão de 0 a 100, e de acordo com o manual preconizado pela equipe do WHOQOL, as médias mais altas representam uma melhor percepção da Qualidade de Vida (QV). Ou seja, quanto mais próximo de 100, mais elevada é a da qualidade de vida do i...
	Ao comparar os resultados da média da QV geral desse estudo (43,56) com a média de QV geral de outro estudo feito com mulheres que passaram por episódios de violência (42,1), nota-se a concordância da QV baixa em mulheres vítimas de violência. Fato e...
	Dentre as 26 perguntas, as que apresentaram menores médias gerais foram sobre recurso financeiro (Q12), segurança (Q8), energia (10), vida sexual (Q21), com 2,00, 2,10, 2,20 e 2,20 respectivamente. Já as que apresentaram as maiores médias foram sobre...
	As menores variações aconteceram nos assuntos relacionados ao sentido da vida (Q6), serviços de saúde (Q24) e avaliação pessoal da qualidade de vida em geral (Q1), com 19,42%, 24,28% e 28,16%, respectivamente. As maiores variações se relacionam com o...
	Gráfico 13 – Médias e Coeficientes de variação do WHOQOL-BREF
	Ao analisar a média e valores por domínio, temos os seguintes resultados, demonstrados na Tabela 07. O domínio de menor média é o correspondente as Relações Sociais, que fala sobre relações pessoais, suporte social e atividade sexual, com 10,40. De o...
	Tabela 07 – Valores dos domínios do WHOQOL-BREF
	A questão 01 e a questão 02, correspondem as seguintes questões: “Como você avaliaria a sua qualidade de vida?” e “Quão satisfeito você está com a sua saúde?”. A questão 01 teve suas respostas na escala Likert variando de 1 a 4, sendo a média represe...
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	A violência contra a mulher é um tema complexo e delicado, tanto para os setores responsáveis pela prevenção e punição desse problema de saúde pública, quanto para a população em geral. Há a necessidade de desmistificar as concepções ultrapassadas de...
	As dificuldades atuais são muitas: os fatores de ordem cultural e histórica, o machismo enraizado, a falta de conhecimento dos profissionais de saúde e da justiça na orientação e no cuidado com as vítimas e a falta de preparo e investimento de políti...
	O presente estudo teve como objetivo analisar se as mulheres que estiveram em situação de violência possuem uma autoestima e uma qualidade de vida baixa, e os resultados trazem a comprovação de que a maioria (80%) apresenta autoestima insatisfatória,...
	Como limitações do trabalho, pode-se ressaltar a amostra reduzida para realização do trabalho, uma vez que o tema ainda é tabu dentro da sociedade. A relativização e reconhecimento da violência como fator impactante na autoestima e QV das mulheres qu...
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