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RESUMO 

 

Estudo transversal, exploratório, descritivo, desenvolvido na Associação 

Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD), com 

o objetivo de: avaliar a Qualidade de Vida (QV) de mulheres que sofrem 

violência de gênero e verificar a associação entre as características 

sociodemográficas, tipo de agressão, grau de parentesco do agressor e 

frequência das agressões. A coleta dos dados, realizada no período de maio 

a agosto de 2010, envolveu 70 mulheres que se encontravam em 

acompanhamento na ASBRAD, há pelo menos 12 meses. Para avaliar a 

qualidade de vida foi utilizado o instrumento da Organização Mundial da 

saúde WHOQOL-BREF. O perfil sociodemográfico das mulheres pode ser 

assim caracterizado: média de idade de 36 anos, 30% viviam em união 

consensual; 34,3% tinham fundamental incompleto e 34,3%, o médio 

completo; 44,3% eram da raça branca; a maioria (95,7%) possuía filhos e 

(64,3%) tinham atividade remunerada. Os dados sobre a agressão 

revelaram que os tipos de violência mais frequentes foram a física e a 

psicológica (45,8%) associadas e a psicológica (38,6%); o agressor mais 

citado foi o parceiro íntimo (70%); e 62,9% apontaram reincidência em mais 

de 11 vezes. O perfil do agressor pode ser assim delineado: média de idade 

de 39 anos, 47,1% da raça/cor branca; 40% com fundamental incompleto; a 

maioria vivia com a parceira (57,2%), fazia uso de álcool ou droga (60,0%) e 

tinha emprego (82,9%). Quanto à topografia, os locais mais agredidos foram: 

membros superiores (91,4%), cabeça frente e costas (71,4%) e membros 

inferiores (67,1%). A QV geral das mulheres foi baixa com escore médio de 

(42,1). O domínio com maior média de escore foi o das relações sociais 

(51,9). Houve associação estatisticamente significativa entre a QV e as 

mulheres casadas e separadas no domínio psicológico (p=0, 038) e, entre as 

casadas e solteiras, no domínio das relações sociais (p=0, 027). Observou-

se, ainda, diferença estatística significativa na QV das mulheres com filhos 

no domínio psicológico (p=0, 042) e no meio ambiente (p=0, 011), assim 



como nas que sofreram violência repetidamente no domínio psicológico 

(p=0, 030) e na QV geral (p=0, 005). Na QV geral houve diferença estatística 

para aquelas que sofreram violência física (p=0, 007).  

 

Palavras-Chave: Violência contra a Mulher, Gênero e saúde, Qualidade de 

vida, Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

This is a cross-sectional, descriptive exploratory study conducted at the 

Brazilian Association for the Defense of Women, Children and Young People 

(ASBRAD in Portuguese), which had the following objectives: to assess the 

quality of life (QL) in women who suffer gender violence and to verify the 

associations between the social-demographical characteristics, the type of 

aggression, the family relationship of the aggressor and frequency of the 

aggressions suffered with the quality of life of such women. The data were 

collected from May to August 2010, with the participation of 70 women who 

were being followed-up at ASBRAD for at least 12 months.  In order to 

evaluate the quality of life, the instrument used was WHOQOL-BREF, from 

the World Health Organization. The social-demographical profile of the 

women presented the following characteristics: mean age was 36 years, 

30.0% lived in a consensual relationship with a partner; 34.3% had 

incomplete elementary education and 34.3% had graduated from high 

school; 44.3% were of Caucasian ethnicity; most of them (95.7%) had 

children and (64.3%) had a paid job. The data revealed that the most 

frequent types of aggression were the associated physical and psychological 

type (45.8%) and psychological (38.6%); the most mentioned aggressor was 

their intimate partner (70.0%); and 62.9% showed a recurrence higher than 

11 times. The profile of the aggressor showed a mean age of 39 years; 

47.1% were of Caucasian ethnicity; 40.0% had incomplete elementary 

education; most of them lived with a partner (57.2%), used alcohol or drugs 

(60.0%) and had jobs (82.9%).  Most aggressions were against the upper 

body (91.4%), front of the head and back (71.4%) and lower body (67.1%). 

The women´s general QL was low, with an average score of 42.1%. The area 

with the highest score average was social relationships (51.9%). There was a 

statistically significant association between QL and married and separated 

women in the psychological domain (p=0.038), and between the married and 

single women in the social relationship domain (p=0.027). Also noticed was 



the statistically significant difference in the QL of women with children in the 

psychological domain (p=0.042) and in the environment (p=0.011), as well as 

those women who suffered repeated violence in the psychological domain 

(p=0.030) and in the general QL (p=0.005).  In the general QL there was a 

statistical difference for those who suffered physical violence (p=0.007). 

 

Keywords: Violence against Women, Gender and Health, Quality of life, 

Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lima, MAT. Violencia Contra la Mujer y Calidad de Vida. [Dissertação]. 
Guarulhos (SP): Universidad Guarulhos; 2011. 

RESUMEN 

 

Estudio transversal, exploratorio-descriptivo desarrollado en la Asociación 

Brasileña de Defensa de la Mujer, de la Infancia y de la Juventud (ASBRAD) 

que tuvo como objetivos: evaluar la calidad de vida (QV) de mujeres que 

sufren violencia de género y verificar la asociación entre las características 

sociodemográficas, tipo de agresión, grado de parentesco del agresor y 

frecuencia de las agresiones con la calidad de vida de esas mujeres. A 

recolecta de los datos fue realizada en el periodo de mayo a agosto de 2010 

y participaron 70 mujeres que se encontraban en acompañamiento en la 

ASBRAD, había por lo menos 12 meses. Para evaluar la calidad de vida fue 

utilizado el instrumento de la Organización Mundial de la salud WHOQOL-

BREF. El perfil sociodemográfico de las mujeres puede ser así 

caracterizado: promedio de edad de 36 años, 30% vivían en unión 

consensual; 34,3% cursaran la enseñanza básica incompleta y 34,3% el 

segundo grado completo; 44,3% eran de la raza blanca; la mayoría (95,7%) 

poseía hijos y (64,3%) tenían actividad remunerada. Los datos sobre la 

agresión revelaron que los tipos de violencia más frecuente fueron la física y 

psicológica (45,8%) asociadas y la psicológica (38,6%); el agresor más 

citado fue el compañero íntimo (70%); y 62,9% apuntaron reincidencia en 

más de 11 veces. El perfil del agresor puede ser así delineado: promedio de 

edad de 39 años, 47,1% de la raza/color blanco; 40% cursaran la enseñanza 

básica incompleta; la mayoría vivía con la compañera (57,2%), hacía uso de 

alcohol o droga (60,0%) y tenía empleo (82,9%). Cuánto a la topografía los 

locales más agredidos, fueron: miembros superiores (91,4%),cabeza frente y 

espalda (71,4%) y miembros inferiores (67,1%). La QV general de las 

mujeres fue baja con escore promedio de (42,1) El dominio con mayor media 

de escore fue lo de las relaciones sociales (51,9) Hubo asociación 

estadísticamente significativa entre la QV y las mujeres casadas y separadas 

en el dominio psicológico (p=0,038) y entre las casadas y solteras en el 

dominio de las relaciones sociales. (p=0,027). Se observó, aún diferencia 



estadística significativa en la QV de las mujeres con hijos en el dominio 

psicológico (p=0,042) y en medio ambiente (p=0,011), así como de las que 

sufrieron violencia repetidamente en el dominio psicológico (p=0,030) y en la 

QV general (p=0,005). En la QV general hubo diferencia estadística para 

aquellas que sufrieron violencia física (p=0,007).  

Palabras-Llave :Violencia contra la Mujer, Género y salud, Calidad de vida, 

Enfermería 
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Introdução 

_____________________________________________________________ 

 INTRODUÇÃO 
 

 As diferenças e discriminações contra as mulheres, sempre existiram, 

porém, foi no século XIX, com a marca da modernidade, que essas diferenças 

se destacaram, trazendo à mulher um  maior desprestígio e falta de 

oportunidade e independência.1 

 A atividade das mulheres restringia-se à esfera doméstica, como cuidar 

da casa e dos filhos. Alijadas dos espaços públicos, a sua trajetória até o 

reconhecimento enquanto cidadã foi árdua e repleta de percalços. 1 

A maior parte do século XIX foi bastante opressivo para as mulheres e 

termos de cidadania. As leis nacionais regulamentaram os papéis sociais entre 

os sexos, desfavorecendo as mulheres. Assim, as casadas eram excluídas da 

vida jurídica, o sexo feminino era excluído dos ganhos democráticos, o marido 

decidia sozinho sobre questões familiares, como educação, profissão, 

emprego, punições e forçavam as mulheres a terem relações sexuais, entre 

outras injustiças. 1  

Até os dias atuais, meninas e mulheres são vítimas de atos nocivos à 

sua saúde física e mental apenas pelo fato de pertencerem ao sexo feminino, 

pela ótica masculina de superioridade e sua concepção de mundo.2 

A história androcêntrica da humanidade pode ser considerada a primeira 

forma de exclusão social da mulher. A mulher é ainda hoje discriminada no 

exercício do poder, na distribuição do trabalho, no controle de sua sexualidade 

e de seus direitos reprodutivos, entre outros aspectos.3  

A família moderna reproduz a desigualdade social existente no que se 

refere às expectativas geradas sobre o comportamento de homens e mulheres. 

Assim, esperam-se das mulheres delicadeza, sensibilidade, passividade, 

subordinação e obediência. Por sua condição biológica de engravidar e 

amamentar, a sociedade delegou à mulher também o cuidado com o marido, 
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com o lar e com os filhos sendo, inclusive, responsabilizada por qualquer coisa 

de errado que aconteça.4 

A mulher é, ainda hoje, em muitas sociedades e culturas, subjugada ao 

homem e exposta a diferentes formas de violência, pois é vista por eles como 

objeto de dominação. 

A violência é uma atitude que já faz parte da história da humanidade. 

Pode ser física ou moral e, geralmente, estão associadas.5 

 A violência não é um fenômeno novo. A história em seu curso mostra 

exemplos de violência cometida aos considerados “diferentes” como negros, 

mulheres, crianças, idosos. O que se mostra novo é o interesse em seu estudo. 
6 

    “Considera-se violência como a ação intencional realizada por indivíduo 

ou grupo, dirigida a outro, que resulte em óbito, danos físicos, psicológicos e/ou 

sociais, implicando a utilização da força física ou da coação psíquica ou moral.” 
7 

       O estudo da violência é importante por ser uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade em todo o mundo, é um fenômeno possuidor de 

determinantes sociais e condicionantes culturais que podem significar agravos 

à saúde e ameaça à vida, às condições de trabalho, às relações interpessoais 

e à qualidade da existência. 7    

As mulheres que sofrem violência podem não ter consequências fatais, 

mas os agravos à saúde podem ser bastante graves e representarem uma 

demanda considerável ao setor saúde, não se restringindo aos traumas, mas a 

todo o perfil de saúde-doença. 8 

    A partir do local de sua ocorrência e do agressor, a violência pode ser 

tipificada em: 

       Violência doméstica – “aquela cometida por pessoas íntimas, que 

envolve filhos, pais, sogros e outros parentes ou pessoas que vivam na mesma 

casa. O ambiente do domicílio classifica a ocorrência”. 7 

Violência intrafamiliar - conceituada pelo Ministério da Saúde como “toda 

ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica ou 

a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Pode 

ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família”.9 
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Violência intergeracional - homens que sofreram violência desde a 

infância, presenciando a agressão entre os pais e, até mesmo, sofrendo violência 

física, em geral violentam suas mulheres o que caracteriza a violência 

intergeracional. A vivência de violência familiar interfere na construção da 

identidade masculina.10 

Violência de gênero- é conceituada como “... qualquer ação ou conduta, 

baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 

no âmbito público quanto no privado.” 11 

       A violência de gênero, ou seja, contra a mulher, é entendida como 

problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. 9  

        Gênero é um conceito cultural vinculado à forma como a sociedade 

constrói as diferenças sexuais, atribuindo status diferente a homens e 

mulheres. Refere-se à dimensão social da sexualidade humana. E a 

incorporação do gênero, abre caminhos para compreender as desigualdades 

persistentes. 12      

A mulher é objeto de preconceitos, cristalizados em papéis mais ou 

menos estereotipados. A violência contra a mulher manifesta-se de diversas  

formas e apresenta variados graus de severidade: agressões físicas ou 

ameaças, maus-tratos psicológicos, abusos ou assédios sexuais e desrespeito 

aos seus direitos na esfera da vida reprodutiva ou da cidadania social. 7 

       Segundo dados do Ministério da Saúde9, a violência física contra 

mulheres é quase três vezes maior do que contra os homens e 63 % das 

agressões físicas contra elas acontecem em sua própria residência. 

      Estudo realizado sobre a violência de gênero demonstra que 55% das 

mulheres que sofreram violência psicológica relataram ter sofrido pelo menos 

um episódio de insulto, humilhação, intimidação ou ameaças por parte do 

companheiro; 38% das que sofreram violência física se referem a tapas, 

empurrões, socos, chutes, surras, estrangulamentos e uso de arma de fogo e 

9% das que sofreram violência sexual foram forçadas a práticas sexuais 

humilhantes ou estupros.13 
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  Os atos de violência representam, para a saúde da mulher, uma carga 

negativa de tamanho semelhante ao HIV, às doenças cardiovasculares, aos 

cânceres e à tuberculose.14 

 As consequências dos agravos na vida da mulher que sofrem violência 

são a baixa da autoestima, o medo, o isolamento social e até a incorporação do 

sentimento de culpa.15 

 São inúmeros os problemas de saúde apresentados por essas mulheres, 

porém nem sempre são identificados como fruto ou consequência de violência 

pelos profissionais que atendem a vítima nos serviços de saúde. Os 

profissionais, de modo geral, estão despreparados para perceber situações de 

violência e sua associação com sintomas físicos e psicológicos apresentados 

pela mulher vitimizada.   

A equipe de saúde não só deveria oferecer orientações e suporte para 

que a mulher que vivencia violência possa compreender melhor seu problema, 

mas também estar capacitada para intervir em situações de violência. 

Entretanto, a evolução tecnológica acabou distanciando o 

relacionamento paciente/ profissional da saúde. Este afastamento dificulta a 

compreensão e percepção das necessidades, aflições e anseios das mulheres 

vitimas de violência. Por isso, torna-se importantíssima a comunicação entre o 

profissional da saúde e a mulher vitimizada, estabelecendo um relacionamento 

interpessoal adequado, envolvendo sentimentos de respeito e confiança a fim 

de melhorar a assistência prestada e a qualidade de vida dessas mulheres.  

A questão central deste estudo refere-se exatamente à percepção de 

mulheres que sofrem violência sobre sua qualidade de vida. 

       Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), QV é definida 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" 16. 

A violência afeta a vidas das mulheres e muito provavelmente interfira na 

sua percepção de QV. 

Poucos estudos contemplam a temática violência de gênero e qualidade 

de vida, por isto a importância deste trabalho que pretende identificar o Índice 

de Qualidade de Vida de mulheres que sofreram algum tipo de agressão.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Violência de gênero 

 

A violência contra a mulher é uma forma de agressão que persiste no 

tempo e ocorre praticamente em todas as classes sociais, culturas e sociedade 

e que, desde a década de 1950, vem sendo referida de diversas maneiras: 

violência intrafamiliar, violência contra mulher e violência doméstica. A partir da 

década de 1990, ela foi designada, também, como violência de gênero.17  

O termo gênero é definido como  

 “a construção social do sexo e se distingue da variável sexo porque esta 

corresponde à dimensão biológica da caracterização anátomo-fisiológica dos 

seres humanos, reconhecida como essencial e inata na determinação das 

diferenças entre homens e mulheres” 18 

 No Brasil, a violência contra a mulher, ainda não pode ser bem 

dimensionada, pois as pesquisas estão mais voltadas à base populacional e os 

estudos estão direcionados às mulheres usuárias dos serviços públicos, assim, 

não se pode generalizar os resultados a toda população feminina. 8 

 A violência de gênero representa um sério problema de saúde pública 

por sua magnitude, pois acarreta lesões somáticas, dor, sofrimento e morte, 

além de agravantes psicológicos.19 

A violência contra a mulher é de tal importância que a OMS criou um 

instrumento designado “World Health Organization Violence Against Women” 

(WHO VAW STUDY), que visa a estimar a violência de gênero contra a mulher. 

Nesse instrumento, quanto maior o escore, maior a diversidade de atos de 

violência sofridos por elas. Assim, os estudos de violência de gênero, agora, 

contam com um adequado instrumento para estimar sua ocorrência, seus 

fatores determinantes e consequências para a saúde da mulher.20 

 Nos programas de atendimento às mulheres, percebe-se que a maioria 

das queixas (98%) parte de vítimas que sofrem alguma forma de violência no 
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interior do espaço doméstico. Observa-se que a violência tem se agravado 

tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, ou seja,  

as vítimas têm sofrido agressões, inicialmente, físicas que vão se tornando 

cada vez mais severas e chegam a ocasionar a morte ou graves sequelas, 

impossibilitando a vítima de ter uma vida íntegra em sua qualidade. 21  

 As "violências domésticas" ocorrem no âmbito familiar ou doméstico, 

entre quaisquer membros da família. A violência intrafamiliar pode ser 

compreendida como qualquer ação ou omissão que resulte em dano físico, 

sexual, emocional, social ou patrimonial de um ser humano, onde exista vínculo 

familiar e íntimo entre a vítima e seu agressor. 22 

 Segundo o Ministério da Saúde.23pode-se dividir a violência em:  

 Violência física que ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano, 

por meio de força física, de algum tipo de arma ou instrumento que pode 

causar lesões internas: (hemorragias, fraturas) ou externas (cortes, 

hematomas, feridas).  

Violência sexual é toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, 

obriga outra à realização de práticas sexuais contra a vontade, por meio da 

força física, da influência psicológica (intimidação, aliciamento, sedução), ou do 

uso de armas ou drogas.  

Negligência é a omissão de responsabilidade, de um ou mais membros 

da família, em relação a outro, sobretudo com aqueles que precisam de ajuda 

por questões de idade ou alguma condição específica, permanente ou 

temporária.  

Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa a 

causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. 

Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de comportamento, 

discriminação, exploração, crítica pelo desempenho sexual, não deixar a 

pessoa sair de casa, provocando o isolamento de amigos e familiares, ou 

impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades de 

violência, é a mais difícil de ser identificada, apesar de ser bastante frequente, 

e pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de  

ansiedade e adoecer com facilidade, situações que se arrastam durante muito 

tempo e, se agravadas, podem provocar o suicídio.23 
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Berly24 apresenta uma listagem de condutas abusivas do agressor, quais 

sejam: caçoa da mulher; insulta-a; nega seu universo afetivo; jamais aprova as 

realizações da mulher; grita com ela; insulta-a repetidamente (em particular); 

culpa-a por todos os problemas da família; chama-a de louca, estúpida etc.; 

ameaça-a com violência; critica-a como mãe, amante e profissional; exige toda 

a atenção da mulher, competindo zelosamente com os filhos; critica-a 

reiteradamente (em público); conta-lhe suas aventuras com outras mulheres; 

ameaça-a com violência a ser dirigida aos filhos; diz que fica com a mulher 

apenas porque ela não pode viver sem ele; cria um ambiente de medo; faz com 

que a mulher fique desesperada, sofra depressão e/ou apresente outros 

sintomas de enfermidade mental; suicídio.25 Essas condutas abusivas 

caracterizam a violência psicológica, nem sempre identificada pelas mulheres 

como tal. 

O termo violência psicológica doméstica foi cunhado no seio da literatura 

feminista como parte da luta das mulheres para tornar pública a violência 

cotidianamente sofrida por elas na vida familiar privada. O movimento político-

social que, pela primeira vez, chamou a atenção para o fenômeno da violência 

contra a mulher praticada por seu parceiro, iniciou-se em 1971, na Inglaterra, 

tendo sido seu marco fundamental a criação da primeira "CASA ABRIGO" para 

mulheres espancadas. Essa iniciativa que se espalhou por toda a Europa e 

Estados Unidos nos meados da década de 1970, alcançou o Brasil na década 

de 1980.26  

 É importante destacar que a violência psicológica não afeta somente a 

vítima de forma direta. Ela atinge todos que presenciam ou convivem com a 

situação de violência. Os filhos que testemunham a violência psicológica entre 

os pais podem passar a reproduzi-la por identificação. As consequências da 

violência doméstica em crianças são: ansiedade, que pode desencadear 

sintomas físicos, como dores de cabeça, úlceras, erupções cutâneas ou ainda 

problemas de audição e fala; dificuldades de aprendizagem; preocupação 

excessiva; dificuldades de concentração; medo de acidentes; sentimento de 

culpa por não ter como cessar a violência e por sentir afeto (amor e ódio) pelo 

agressor; medo de separar-se da mãe para ir à escola ou a outras atividades 

cotidianas; baixa autoestima; depressão e suicídio; comportamentos 
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delinquentes (fuga de casa, uso de drogas, álcool etc.); problemas 

psiquiátricos.27 

Outra forma de violência é a sexual e, embora seja uma das formas mais 

hediondas de violência de gênero, violação dos direitos humanos e dos direitos 

sexuais e reprodutivos, é um assunto sobre o qual as pessoas têm uma 

enorme dificuldade de falar e ouvir. Por mais que esse problema ou seus 

impactos estejam presentes no cotidiano dos serviços, esta é ainda uma 

questão pouco abordada nos espaços de reflexão teórica sobre saúde coletiva 

e sobre políticas públicas em saúde28  

A violência sexual contra as mulheres não decorre do desejo sexual ou 

amoroso. Ao contrário, é uma demonstração extrema de poder do homem 

sobre as mulheres, na subjugação do seu corpo, tornado objeto, e da sua 

autonomia como sujeito.29 

Diante de diferentes formas de violência, a violência contra a mulher 

destaca-se dentro de um contexto de gênero, baseado na idéia de que as 

mulheres têm menos direito que os homens ou são seus objetos. 30

 Entretanto, para a mulher perceber que está vivendo uma situação de 

violência pode ser difícil, muitas acabam se enganando e fingindo que aquela 

violência toda não está realmente acontecendo. Faz parte da própria situação 

de violência que a mulher interiorize opiniões do companheiro sobre si, 

reforçando, ainda mais, sua baixa autoestima, agravando a situação. Algumas 

não só interiorizam as opiniões do companheiro, como absorvem desejos e 

vontades que a ele pertencem, anulando os seus. Quando chegam a esse 

ponto, ela e o companheiro são um só.31   

Não importa o status da mulher, o locus da violência continua sendo 

gerado no âmbito familiar e a chance de a mulher ser agredida pelo pai de seus 

filhos, ex-marido, ou atual companheiro, é muitas vezes maior do que a de 

sofrer alguma violência por estranhos. 32  

 Estudos mostram que no Brasil, 23% das mulheres estão sujeitas à 

violência doméstica; a cada quatro minutos, uma mulher é agredida, e, em 

85,5% dos casos de violência física contra mulheres, os agressores são seus 

parceiros.33 
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Em estudo realizado no Nordeste, a prevalência da violência contra a 

mulher foi de 27,5%, sendo o marido o maior perpetrador dessa violência 

(42,4%). Observou-se ainda a alta prevalência de violência física e emocional 

(27,5 %) 34 

Outros estudos30, 33, 34 mostraram que a violência contra a mulher está 

direta e altamente ligada ao álcool, cujo consumo começa cada vez mais cedo 

entre os homens. Esses estudos identificaram que 70% dos parceiros das 

mulheres vítimas eram usuários de álcool e 11%, de drogas ilícitas. A relação 

entre consumo de álcool e comportamento violento é um problema social, com 

implicações legais.  

 Não importa a sociedade ou a cultura, a mulher, de modo geral, é vista 

pelo homem como inferior, objeto de desejo e subjugação. A par da influência 

histórica da dominação do homem sobre a mulher, há tentativas de explicar 

esse fenômeno. 

A violência conjugal, analisada a partir das representações masculinas, 

encontra algumas explicações para esse comportamento como o sentimento 

do medo, vinculado ao estereótipo de “macho”, determinado pela construção 

social de gênero, que não permite ao homem depender em nenhum momento 

de sua esposa, ou de qualquer outra mulher. Evidencia também o medo de ser 

traído, de perder o controle da sexualidade da mulher se esta ingressar no 

mercado de trabalho.35 

Outra explicação apontada refere-se às expectativas que os homens têm 

com relação aos papéis sociais destinados à mulher. O papel desempenhado 

pela companheira está fundamentado na construção social de gênero. Ser 

igual significaria compartilhar direitos, mantendo uma relação sujeito - sujeito, o 

que seria incompatível com a visão androcêntrica da sociedade, que 

estabelece uma relação assimétrica dos gêneros, onde a mulher seria o objeto 

da relação e não o sujeito. 35 

Podem-se considerar como fator importante para a violência de gênero a 

discriminação racial e o poder social atribuído ao sexo masculino, reforçando, 

assim, a submissão das mulheres, vivência de violência na infância e 

transtornos mentais. 34 
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Revisão de literatura, que cobriu o período de 2003 a 2007, concluiu que 

a violência contra a mulher vem sendo pesquisada em diferentes continentes e 

as mulheres mais atingidas estão na faixa etária de 20 a 39 anos, casadas e 

agredidas por seus parceiros atuais. 36  

Silva et al. 34 citam que a frequência da violência contra as mulheres foi 

associada a fata de escolaridade do parceiro, porém, as condições 

socioeconômicas também interferem nos tipos de violência.  

 Em termos globais, as consequências do estupro e da violência 

doméstica para a saúde das mulheres são maiores que as de todos os tipos de 

câncer e pouco menores que os efeitos das doenças cardiovasculares. Uma 

revisão de estudos dos Estados Unidos conclui que o abuso é fator 

condicionante de 35% das tentativas de suicídio de mulheres norte-

americanas. As consequências não mortais da violência por parceiros incluem 

lesões permanentes e problemas crônicos. 33 

 A repetição da violência, a par das consequências físicas que imprimem 

à saúde da mulher, deixa marcas indeléveis em seu espírito, minando sua 

autoestima e possivelmente influenciando sua QV. Os estudos que relacionam 

esses dois temas ainda são muito escassos e pouco se conhece sobre o 

impacto da violência na QV das mulheres vitimizadas. Esse conhecimento 

poderá servir de subsídio para o estabelecimento de políticas públicas a 

exemplo da obrigatoriedade da notificação da violência contra a mulher, 

instituída pela lei n° 10778, de 24 de Novembro de 2003, que estabelece a 

notificação compulsória dos casos atendidos em serviços públicos de saúde.25, 

37 

Um marco na defesa dos direitos da mulher que sofre violência foi a Lei 

Maria da Penha, que entrou em vigor, no Brasil, no dia 22 de setembro de 2006 

, Lei 11.340/06, que visa a prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher em nosso país.38 

 

2.2. Qualidade de Vida 

 Qualidade de vida (QV) é uma expressão utilizada em duas vertentes, 

uma na linguagem cotidiana, por pessoas da população em geral, jornalistas, 

políticos, profissionais de diversas áreas e gestores ligados às políticas 
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públicas, e outra no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do 

saber, como economia, sociologia, educação, medicina, enfermagem, 

psicologia e demais especialidades da saúde.39 

  Desde a década de 70, procura-se conceituar o termo QV, entretanto 

não há um consenso entre os estudiosos . 39 

Os autores consideram o conceito de QV como subjetivo, complexo, 

multidimensional, de difícil conceituação, com diferentes enfoques, influenciado 

por vários fatores relacionados à educação, à economia e aos aspectos 

socioculturais, não havendo um consenso quanto à sua definição. 39, 40. 

 Qualidade é de “estilo cultural, mais que tecnológico; artístico, mais que 

produtivo; lúdico, mais que eficiente; sábio, mais que científico, diz respeito ao 

mundo tão tênue quanto vital da felicidade”.41 

 Qualidade de Vida é uma noção humana, abrange muitos significados 

que refletem conhecimentos, experiências e valores individuais e/ou coletivos.42 

Monitorar qualidade de vida significa reduzir as iniquidades pela 

discriminação positiva dos grupos sociais em situação de exclusão, aumentar a 

eficiência técnica das políticas públicas por meio de ações intersetoriais e 

aperfeiçoar a democracia, fazendo com que os diversos atores sociais 

compartilhem as decisões e criem instrumentos que permitam aos cidadãos 

expressarem seu direito de ter direitos. 43  

 No entanto, as sociedades em que as desigualdades são fortes mostram 

que padrões e concepções de bem-estar são estratificados, então a ideia de 

qualidade de vida está relacionada ao bem-estar das camadas superiores e à 

passagem de um limiar a outro.42 

O que mais se espera materialmente como qualidade de vida diz 

respeito a necessidades elementares, como: alimentação, acesso à água 

potável, habitação, trabalho, educação, saúde, lazer, ou seja, elementos que  

trazem conforto, bem-estar e realização às pessoas. Portanto, é possível dizer 

que desemprego, exclusão social e violência são de alguma forma uma 

negação à qualidade de vida.42  

 A conceituação de QV baseia-se em diferentes fundamentos. A 

Organização Mundial da Saúde define saúde como uma noção de bem-estar 

físico, emocional e social, podendo desencadear uma possibilidade de medir 
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esse bem-estar, consequentemente, apesar da dificuldade, pode-se iniciar 

assim um conceito da QV.44  

Na última década, houve um interesse maior na mensuração da QV e 

seu impacto em diferentes situações da vida do indivíduo como enfermidades, 

intervenções terapêuticas, serviços de saúde, políticas públicas, entre outros. 

 Apesar de não haver consenso quanto à definição de QV, a maioria dos 

autores concorda que em sua avaliação devem ser contemplados os domínios: 

físico, social, psicológico e espiritual, buscando-se captar a experiência de 

cada indivíduo. 39 Assim, QV é considerado um conceito multidimensional que 

contempla a subjetividade que cada pessoa tem de seu contexto de vida em 

relação a esses quatro domínios. De modo geral, o domínio físico expressa a 

capacidade de a pessoa realizar suas atividades diárias; o domínio social é 

referente às suas relações com a família e amigos, entre outros;o domínio 

psicológico diz respeito aos aspectos de bem estar emocional e mental; e o 

espiritual que embora incorpore a religiosidade, independe de crenças 

religiosas, pois refere-se ao propósito de vida e seu significado45.  

 Alguns autores 44 destacam três âmbitos para analisar a QV. O primeiro 

âmbito trata de distinguir aspectos materiais e imateriais da QV, onde os 

materiais referem-se às necessidades humanas básicas, como habitação, 

sistema de saúde; e os imateriais referem-se ao ambiente e patrimônios 

culturais. O segundo âmbito distingue aspectos individuais, que abordam 

condição econômica, pessoal e familiar, e os coletivos se ligam aos serviços 

básicos e públicos. O terceiro âmbito baseia-se na diferença entre aspectos 

objetivos e subjetivos da QV, em que os objetivos são indicadores de natureza 

quantitativa e os subjetivos são a percepção que cada pessoa tem sobre sua 

QV. 44 

O índice de desenvolvimento humano (IDH), por exemplo, é um 

indicador de qualidade de vida, que, de forma simplificada, divide em três 

níveis a mensuração dessa QV :renda, avaliada pelo PIB; saúde, avaliada pela 

esperança de vida ao nascer, e a educação, que é avaliada pela taxa de 

alfabetização. 42 

Para o grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

WHOQOL16 QV é “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 
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contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações". 

A QV é desejada e perseguida por todos e pode ser considerada como 

um bem a ser alcançado. Entretanto, a percepção de QV muda de acordo com 

a fase de vida que a pessoa está vivenciando, suas experiências anteriores e 

em função do contexto em que ocorre.  

O termo QV pode ser utilizado de modo geral (QV Geral) ou como 

qualidade relacionada à saúde (QVRS). Assim QV pode ser mensurada em 

pessoas sadias ou naquelas com agravos de saúde. Neste caso mede-se o 

impacto da doença, suas consequências ou intervenções realizadas, na 

percepção do indivíduo sobre sua QV. 39, 44  

  O interesse sobre QV na área da saúde torna-se cada vez mais 

necessário por causa de sua grande influência nas políticas públicas e no setor 

saúde-doença. Assim, espera-se a melhoria da QV em todas as práticas 

assistenciais, promovendo saúde e prevenindo doenças. 39 

 Esse interesse criou a necessidade de um conceito de QV relacionado à 

saúde (QVRS), o Health-Related Quality of Life (HRQL). Este conceito envolve 

aspectos relativos às enfermidades, disfunções e intervenções terapêuticas em 

saúde. 39, 44O termo QVRS é mais utilizado para diferenciar-se do de QV, que 

tem sentido mais geral. 

 A promoção da saúde, as condições e qualidade de vida estão 

totalmente interligadas. Assim, uma intervenção não visa a somente diminuir 

riscos de doenças, mas sim aumentar a concepção de saúde, de bem-estar e 

de vida. 42 

 

2.3. Instrumentos de avaliação de Qualidade de Vida 

Atualmente existem duas formas de mensurar QV: por meio de 

instrumentos genéricos, que abordam a saúde e o impacto da doença, e por 

meio dos instrumentos específicos, que detectam as particularidades da QV. 46 

Os instrumentos genéricos, de base populacional e mais utilizados em 

estudos epidemiológicos e avaliação de políticas públicas e programas de 

saúde, podem medir a QV geral assim como a Qualidade de Vida Relacionada 

à Saúde ( QVRS). São exemplos de instrumentos genéricos o Índice de 
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Qualidade de vida de Ferrans e Powers e os desenvolvidos pela OMS (The 

WHOQOL group): o WHOQOL 100 e sua versão abreviada o WHOQOL-

BREF.47 

Os instrumentos específicos são indicados para avaliar determinados 

aspectos da QV. Por serem mais sensíveis, podem detectar melhora ou piora 

nas áreas específicas em estudo. São utilizados para doenças como câncer, 

diabetes, asma, ou para segmentos da população como criança, adolescentes, 

idosos ou, ainda, para alterações como a dor.48, 49, 50 

O interesse na mensuração da QV desencadeou, nas últimas 

décadas, o desenvolvimento de inúmeros outros instrumentos. Estudo51 

publicado em 1998 já identificava mais de 446 instrumentos utilizados para 

avaliar a QV, muitos deles abordados na literatura só a partir dos anos 80. 

Destaca-se, ainda, que a maioria dos instrumentos de QV são produzidos em 

língua inglesa e necessitam de validação para serem usados em outros países.  

 Para mensurar a QV têm sido construídos vários instrumentos,dentre os 

quais os mais utilizados são: o Medical Outcomes Study 36-item Short-Form 

Health Survey (SF-36), o Nottingham Health Profile (NHP), Quality of Well-

being (QWB), o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100) e 

sua versão abreviada o WHOQOL-BREF. 39 

Recentemente, foi validado o questionário genérico de qualidade de vida 

o Short-Form 6 dimensions (SF-6D), que permite a obtenção de medidas de 

preferência por estados de saúde a partir dos itens do SF-36, mas que, no 

nosso meio, ainda não se encontra disponível.52 

Com o crescimento da mensuração da QV, percebeu-se que era 

escassa a existência de instrumentos para medir qualidade de vida do 

trabalhador de enfermagem. Por isso, foi construído um instrumento que avalia 

a QVT de forma detalhada, reduzida e pratica. É constituído por 71 itens, que 

mede o nível de satisfação e o nível de importância dos enfermeiros quanto ao 

seu trabalho, numa escala de 1 a 5, de forma que o valor 1 corresponde às 

respostas muito insatisfeito e nada importante e o valor 5, às respostas muito 

satisfeito e muito importante.  48 
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Não foi identificado nenhum instrumento específico para mensurar QV 

em situação de violência, assim optou-se, neste estudo, pelo instrumento 

genérico de QV da OMS em sua versão abreviada WHOQOL-BREF. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

 Avaliar o índice de Qualidade de Vida (QV) de mulheres que sofrem 

violência de gênero utilizando o instrumento da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) WHOQOL-BREF. 

 

 

3.2 Objetivo Específico 

 

 

 Verificar a associação entre características sociodemográficas das 

mulheres, tipo de agressão, grau de parentesco do agressor e frequência das 

agressões e qualidade de vida de mulheres que sofrem violência de gênero.  
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4. MÉTODO 
 

4.1 Tipo e Local de pesquisa 

 

 Pesquisa transversal, exploratória e descritiva desenvolvida na 

Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude 

(ASBRAD).  

 A ASBRAD é uma Organização Não Governamental (ONG), fundada em 

18 de dezembro de 1997, sem fins lucrativos, de caráter social, que tem como 

missão e finalidade estatutárias, defender os direitos da mulher, da família, da 

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, oferecendo assistência 

social, psicológica e jurídica, gratuitamente, combatendo e denunciando os 

casos de violência em todos os âmbitos da convivência humana, em especial a 

exploração do ser humano, nas suas mais diversas modalidades. 53  

 A entidade presta atendimento multidisciplinar à população do Município 

de Guarulhos e desenvolve programas de apoio psicossocial e jurídico, visando 

ao exercício da cidadania, bem como a articulação de diversos recursos 

existentes na comunidade, para que todos compartilhem ações no sentido de 

considerar a família como um todo, e não apenas seus segmentos, como foco 

de atenção e de atuação. 53 

 O fluxo de entrada das mulheres na Associação está apresentado na 

Figura 1. 
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Figura 1. Fluxo de entrada e saída das mulheres vítimas de violência, na            

ASBRAD. Guarulhos, 2010. 

 

A mulher vítima de violência pode ser encaminhada à Instituição 

(ASBRAD), por meio da Delegacia das mulheres e/ou via disque denúncia 

(180). Uma vez na Associação a mulher é encaminhada para triagem, onde é 

entrevistada por uma estagiária de Direito, que a direcionará, dependendo do 

caso, às seguintes opções: mediação, para uma tentativa de diálogo e acertos 

com o agressor; jurídico para resolver casos de separação e guarda de filhos, 

se houver, e o atendimento psicológico. O encaminhamento a uma ou mais 

destas áreas depende das peculiaridades de cada caso e a mulher permanece 

vinculada à instituição até a finalização do processo. 

Apesar de a associação estar caracterizada como uma ONG, a ASBRAD 

possui projetos que têm parceria com a prefeitura, como o “Pacificando a 

Família”, que envolve o atendimento psicológico e exige presença das vítimas 
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na Instituição, pelo menos, duas vezes ao mês, para manter o vínculo de 

atendimento. Esse projeto é constituído pela seguinte equipe: uma 

coordenadora, uma recepcionista, uma psicóloga, uma mediadora. Outro 

projeto que envolve o atendimento contra a violência de gênero, na instituição, 

é a Assistência Judiciária que possui parceria com a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e é constituída por sete advogados e sete estagiários de 

direito. 

4.2 População 

 A amostragem foi por conveniência, tendo sido incluídas 70 mulheres. 

Eram elegíveis para o estudo todas as mulheres vitimas de violência de gênero 

que estavam em acompanhamento na ASBRAD, há pelo menos 12 meses. 

 

4.2.1. Critérios de Inclusão 

 • Saber ler e escrever. 

•Ter idade mínima de 20 anos. 

• Aceitar participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. (Apêndice A). 

  

4.2.2 Critérios de Exclusão  

• Estar gestante. 

 As adolescentes e gestantes foram excluídas por integrarem grupos 

considerados vulneráveis. 

 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

4.3.1 Instrumento para coleta de dados 

 Para coleta de dados foram utilizados dois instrumentos. O primeiro 

(Apêndice B) registrou informações sobre a mulher, o agressor e o tipo das 

agressões e foi subdividido em três partes: na primeira, dados 

sociodemográficos das mulheres relativos à: idade, raça referida, escolaridade, 

estado civil, situação empregatícia, profissão/ocupação e renda familiar; na 
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segunda identificação e frequência da violência e autor da agressão, com 

indicação do local da agressão num diagrama do corpo humano; e na terceira, 

dados do agressor como: raça, escolaridade, estado civil, uso de bebida 

alcoólica e droga, situação empregatícia, atividade/profissão e se residiam com 

a vítima. 

  O segundo instrumento utilizado para a coleta dos dados (Anexo A) foi o 

WHOQOL-BREF, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para 

atender à necessidade de instrumentos curtos que demandem pouco tempo 

para o preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias que 

consistem em consistência interna, validade discriminante, validade de critério 

e fidedignidade teste-reteste e alia um bom desempenho psicométrico com 

praticidade de uso, o que o coloca como uma alternativa útil para estudos que 

se propõem avaliar a qualidade de vida no Brasil 16. 

 Este instrumento avalia cinco domínios da qualidade de vida: o físico, o 

psicológico, as relações sociais, o meio ambiente e o geral, e está constituído 

por 26 questões. 

 A distribuição das questões que compõem cada domínio está apresentada 

na Figura 2. 
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Domínios Gerais (DG) 

1- Como você avaliaria sua Qualidade de Vida? 
      2- Quão satisfeito (a) você está com sua saúde? 

Domínio Físico (DF) Domínio Meio- Ambiente (DMA) 

3- Em que medida você acha que sua 
dor (física) impede você de fazer o que 
você precisa?  
4- O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar sua vida 
diária? 

 10- Você tem energia suficiente para 
seu dia a dia? 
 15- Quão bem você é capaz de se 
locomover? 
 16- Quão satisfeito (a) você está com o 
seu sono? 
 17- Quão satisfeito (a) você está com 
sua capacidade de desempenhar as 
atividades do seu dia a dia? 

      18- Quão satisfeito (a) você está com               
sua capacidade para o trabalho? 

08- Quão seguro (a) você se sente em sua 
vida diária? 
09- Quão saudável é o seu ambiente físico 
(clima, barulho, poluição, atrativos) ? 
12- Você tem dinheiro suficiente para 
satisfazer suas necessidades? 
13- Quão disponíveis para você estão as 
informações que precisa no seu dia a dia? 
14- Em que medida você tem oportunidades 
de atividade de lazer? 
23- Quão satisfeito (a) você está com as 
condições do local onde mora? 
24- Quão satisfeito (a) você está com o seu 
acesso aos serviços de saúde? 
25- Quão satisfeito (a) você está com o seu 
meio de transporte? 

Domínio Psicológico (DP) Domínio Relações Sociais (DRS) 
5- O quanto você aproveita a vida? 
6- Em que medida você acha que a sua 
vida tem sentido? 
7- O quanto você consegue se 
concentrar? 

 11- Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 
 19- Quão satisfeito (a) você está 
consigo mesmo? 
 26- Com que frequência você tem 
sentimentos negativos tais como mau 
humor, desespero, ansiedade, 
depressão? 

20- Quão satisfeito (a) você está com suas 
relações pessoais (amigos, parentes, 
conhecidos, colegas)? 
21- Quão satisfeito (a) você está com sua 
vida sexual? 
22- Quão satisfeito (a) você está com o 
apoio que você recebe de seus amigos? 
 
 

Figura 2. Domínios e Itens que compõem o WHOQOL-BREF
16

. Guarulhos, 2010. 

 

 O instrumento WHOQOL-BREF é autoaplicável e sua primeira parte 

contém duas questões que abordam de “forma geral” a avaliação da Qualidade 

de Vida (QV) e a satisfação com a saúde. As possibilidades de respostas para 

a avaliação da QV podem ser: muito ruim, ruim, nem ruim nem boa, boa e 

muito boa e para o item referente à saúde:  muito insatisfeito, insatisfeito, nem 

satisfeito nem insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito.  

 A segunda parte contém sete questões sobre “o quanto você tem sentido 

algumas coisas” e a resposta poderá ser: nada, muito pouco, mais ou menos, 

bastante e extremamente. A terceira parte contém cinco questões sobre “quão 

completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas” e a 
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resposta poderá ser: nada, muito pouco, médio, muito e completamente. A 

quarta parte contém onze questões sobre “quão bem ou satisfeito você se 

sentiu a respeito de aspectos de sua vida” e a resposta poderá ser: muito ruim, 

ruim, nem ruim nem bom, bom e muito bom; muito insatisfeito, insatisfeito, nem 

satisfeito nem insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito. A quinta e última parte 

contém uma questão sobre “com que frequência você sentiu ou experimentou 

certas coisas” e a resposta poderá ser: nunca, algumas vezes, frequentemente, 

muito frequentemente e sempre. 

 

4.3.2 Cálculo do escore 

 O escore para calcular a QV, efetuado conforme preconizado pelo grupo 

WHOQOL16, pode variar de zero a 100 e indica que quanto maior o escore, 

melhor a qualidade de vida. 

 

4.3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 Os dados foram coletados pela própria pesquisadora, no período de Maio 

a Agosto de 2010, quando compareceu, de segunda a sexta-feira, na 

instituição, no período da manhã. 

 Todas as mulheres que passaram na triagem de atendimento na 

instituição, no período estabelecido para a coleta dos dados, e preencheram os 

critérios de inclusão foram abordadas pela pesquisadora e convidadas a 

participar do estudo. Nessa ocasião, receberam orientação sobre os objetivos 

da pesquisa e as que aceitaram o convite assinaram, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 As participantes foram entrevistadas individualmente e, a seguir, 

orientadas quanto ao preenchimento do instrumento de qualidade de vida 

WHOQOL-BREF (Anexo A), que é autoaplicável. Portanto, a própria mulher 

respondeu ao questionário.  

  A pesquisadora esteve presente durante todo o preenchimento do 

questionário e deu os esclarecimentos necessários a eventuais dúvidas que 

surgiram sem, entretanto, induzir as pessoas. 
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4.3.4 Procedimentos éticos 

 Para cumprir as exigências éticas estabelecidas pela Resolução 196/96 

para desenvolvimento de pesquisa em seres humanos, o Projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos Parecer 

34/2010, SISNEP/ 530 (Anexo B). Todas as mulheres, que aceitaram participar 

do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 

A).  Além disto, a instituição, onde o estudo foi desenvolvido, autorizou 

formalmente sua realização (Anexo C).  
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5.  ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados foram armazenados e analisados no Programa estatístico 

SPSS for Windows versão 18.0 (Statistical Pachage for the Social Science). 

Foram realizadas análises descritivas, incluindo cálculo da frequência simples e 

relativa para as variáveis categóricas e média e mediana (medidas de 

tendência central), desvio padrão, mínimo e máximo (medidas de variabilidade) 

para as variáveis contínuas. Também foram calculados os intervalos de 

confiança de 95% dos escores dos domínios de QV, apresentados em gráficos 

boxplot. 

Para avaliar a influência das características sociodemográficas, 

características da violência e do agressor na QV, foram realizadas análises 

univariadas de associação utilizando os testes t-Student e ANOVA. Para 

estudar a associação dos escores de cada um dos domínios da QV e a QV 

geral com as variáveis demográficas (idade, estado civil, escolaridade, raça, 

situação empregatícia), tipo de violência e número de vezes em que houve 

agressão foi aplicado o teste t-Student (no caso de variáveis com duas 

categorias de resposta) e a metodologia de análise de variância – ANOVA 

(para variáveis com três ou mais categorias de resposta). No caso da ANOVA 

onde houve significância estatística (p<0,05), foram realizadas comparações 

múltiplas pelo teste de Bonferroni. Valores de p < 0,05 indicam que existe 

diferença estatisticamente significante das médias do escore de QV entre as 

categorias de respostas analisadas. 

 Em todas as análises foi adotado o nível de significância de 5%, sendo 

considerado estatisticamente significante p≤0,05. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra deste estudo foi constituída por 70 mulheres vítimas de 
violência de gênero e os resultados estão apresentados na seguinte sequência: 

6.1. Dados sociodemográficos das mulheres; 

6.2 Dados sobre a violência e  a sociodemografia do agressor; 

6.3 Avaliação da qualidade de vida. 

6.1. Dados Sociodemográficos 

Tabela 1. Distribuição da amostra, segundo estado civil,   

                escolaridade, raça, filhos e situação empregatícia.    

                Guarulhos, 2010. 

 

Variáveis 
 

n % 

Estado Civil   
   Casada 19 27,1 
   Solteira 18 25,7 
   Separada 11 15,8 
   União consensual 21 30,0 
   Outros 01 1,4 
Total 70 100,0 
Escolaridade    
  Fundamental incompleto 24 34,3 
  Fundamental completo 7 10,0 
  Médio incompleto 13 18,6 
  Médio completo 24 34,2 
  Superior Completo 2 2,9 
Total 70 100,0 
Raça   
   Branca 31 44,3 
   Preta 16 22,9 
   Amarela 1 1,4 
   Parda 22 31,4 
Total 70 100,0 
Filhos   
  Não 3 4,3 
  Sim 67 95,7 
Total 70 100,0 
Situação Empregatícia   
   Empregada 45 64,3 
   Desempregada   22 31,4 
   Outros 3 4,3 
Total 70 100,0 
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Pode-se, antes de tudo, afirmar que as mulheres pertencem a  famílias de 

baixo poder aquisitivo, pois sua renda familiar está em torno de R$ 756,91 

mensais, o que corresponde a 1,3 salários mínimos vigentes.  

 A média de idade das mulheres entrevistadas foi de 36 anos, resultado 

semelhante ao de outros estudos, 33,54,55 nos quais as mulheres agredidas 

encontravam-se na faixa etária de 34 a 37 anos. Outros trabalhos sobre 

violência de gênero apontam mulheres mais jovens, entre 18-29 anos, 34, 36.  

Observa-se na Tabela 1 que, em relação ao estado civil, a maioria das 

mulheres (57,1%) vivia com o companheiro, sendo 27,1% oficialmente casadas 

e 30% em união consensual. Outros estudos, 33, 36, 56 que traçam o perfil de 

mulheres submetidas à violência doméstica,apontam que a maioria vivia com o 

parceiro ,e, em um desses estudos, o percentual de mulheres casadas foi de 

64% e, em outro, de 72,2%.  

  Quanto à escolaridade, observa-se que 34,3% das mulheres que 

compuseram a amostra não concluíram o ensino fundamental e que 34,2% 

finalizaram o ensino médio. Outros trabalhos 34, 56evidenciaram níveis mais 

baixos de escolaridade. Em um deles, 60,3% das mulheres tinham entre 1 e 8 

anos de escolaridade e em outro, 52,6%  da amostra não haviam concluído o 

ensino fundamental. 

Estudos 34 sobre a violência de gênero enfatizam que a escolaridade 

influencia a ocorrência do fenômeno, pois, quanto mais elevado o nível de 

estudo das mulheres, menor sua tolerância para os atos agressivos. 

Adeodato33 ressalva, entretanto, que os dados sobre violência doméstica que 

envolvem mulheres de maior poder aquisitivo mas com melhor escolaridade, 

portanto, de nível socioeconômico melhor, podem estar sub-representados pela 

tendência de ocultar a ocorrência neste estrato social. 

A definição da raça/cor foi autorreferida e 44,3% das mulheres 

consideraram-se brancas. Este dado pode estar mascarado, porque, muitas 

vezes, as pessoas se autodenominam de uma etnia quando, na realidade, 

pertencem à outra. Outras publicações 13, 34, 57, apresentam a raça/cor negra 
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como predominante nas amostras estudadas, com 74,3%, 56% e 51% 

respectivamente. 

Entretanto, estudo longitudinal, que analisou as características das 

mulheres violentadas sexualmente, identificou maior percentual de brancas em 

todos os anos analisados58. Outro estudo 59 também aponta predominância de 

mulheres não negras em sua amostra. 

No presente trabalho, a maioria das mulheres (95,7%) tinha filhos e 64,3% 

exerciam atividade remunerada. Alguns trabalhos  33, 34 apontam que os filhos 

podem ser um impeditivo de ela romper a relação com o agressor e, por isso, a 

mulher permanece sofrendo violência.  

 O fato de a maioria estar empregada (64,3%) é corroborado por estudo 56 

que cita uma porcentagem considerável de mulheres que trabalhavam (41%), 

mas mesmo assim foram vítimas de violência. Muitas mulheres, mesmo as que 

trabalham e são independentes se deixam violentar e, permanecem em sua 

relação violenta, na esperança de que o relacionamento conjugal um dia 

melhore. 
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6.2. Dados da Violência 

Tabela 2. Distribuição da amostra, segundo o tipo de violência, agressor,   
              número de agressões e medo do agressor. Guarulhos, 2010.  
 

Variáveis N % 
Tipo de Violência   
   Física                                     02   2,8 
   Psicológica                             27 38,6 
   Sexual 01 1,4 
   Física e Psicológica 32 45,8 
   Física/ psicológica e sexual 08 11,4 
Total 70 100,0 
Agressor   
   Companheiro 49 70,0 
   Ex-marido 17 24,3 
   Namorado 03 4,3 
   Estranho 01 1,4 
Total 70 100,0 
Reincidência   
   1-5 vezes 17 24,3 
   6-10 vezes 09 12,9 
   11 ou mais 44 62,9 
Total 70 100,0 
Medo do agressor   
    Não    17 24,3 
    Sim 53 75,7 
Total 70 100,0 
                           
                 

  Observa-se, na Tabela 2, que as mulheres sofrem diferentes tipos de 

agressão e/ou a associação de mais de um tipo. A associação da agressão  

física e psicológica foi a que obteve maior percentual (45,8%), seguida da 

psicológica (38,6%). Embora as mulheres não saibam classificar os insultos, 

humilhações e palavras afrontosas como violência psicológica, elas são 

capazes de identificar essas situações como agressão. 

Resultados de outros trabalhos33, 56 indicam, também, que as vitimas 

sofreram a associação de mais de um tipo de violência, com percentuais 

indicativos dessa associação que variaram de 83% , 84,7% e 72,1%.  

Muitos estudos 33, 34, 56,60 citam a violência física como a mais praticada 

pelos agressores. Para Alves 35, a violência tem um ciclo: na 1° fase ocorrem 

as agressões verbais e ameaças; na 2° as agressões físicas e os ataques mais 
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graves atingem o ponto máximo da violência e, na 3°, podem retornar o carinho 

e o amor. A partir daí (fase 3º) há maior dificuldade para as mulheres relatarem 

agressões sofridas.  

Os resultados desta pesquisa revelaram que 1,4% das mulheres sofreram 

violência sexual. Esse achado é corroborado por outros estudos 33, 34, 56 nos 

quais este tipo de violência foi referido em menor porcentagem. Um aspecto a 

ser ressaltado é que estes percentuais podem estar subestimados, pois muitas 

mulheres, mesmo que admitam sofrer violência, não revelam a agressão 

sexual, principalmente aquela perpetrada por parceiro, por vergonha ou medo. 

A Tabela 2 evidencia, também, que a pessoa mais referida como agressor 

foi o companheiro (70%), dado corroborado por outros estudos identificados na 

literatura18, 24, Silva 21 indica que (98%) das mulheres referem ser vítimas no 

interior de sua própria casa, enquanto Schraiber et al 61 destacam um 

percentual de 45,3% das violências, praticadas pelo parceiro íntimo. 

 Ao considerar, além do companheiro, os ex-companheiros e namorados, o 

percentual de mulheres atacadas eleva-se para 98,6%, revelando que a grande 

maioria das agressões é perpetrada por pessoas afetivamente ligadas à 

mulher. Rabello62 apresenta resultado semelhante, pois, em seu estudo, o 

percentual de agressões por companheiro e ex- companheiro perfaz 90%.  

A violência mais cometida é a conjugal que ocorre no âmbito 

doméstico35. Outros estudos 34, 56 referem dados semelhantes com percentuais 

de 42,4% e 50,2%, respectivamente. Uma das maiores porcentagens 

encontradas (97,2%) de violência efetivada por parceiro íntimo foi identificada 

em estudo que traçou o perfil da violência entre 2003 e 2007 36.  

Na Tabela 2, evidencia-se que houve reincidência da agressão, referida por 

62,9% das mulheres. A mesma tabela mostra também que a maioria delas tem 

medo do seu agressor (75,7%).   

Labronici63 ressalta, em seu estudo, que as mulheres amasiadas e solteiras 

apresentaram maior medo do agressor com percentuais de 5,19% e 4,19% 

respectivamente.  
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Alguns estudos33, 64 apontam que, apesar de a vítima sentir medo do 

agressor, elas não se separam por diferentes razões, entre elas a existência de 

filhos, dependência financeira, paixão, perda de suporte da família e esperança 

de que o agressor vá mudar de comportamento.  

Em estudo de abordagem fenomenológica, 65 as mulheres relataram que 

não denunciam o companheiro para não expor sua condição humilhante 

perante a família ou por acreditarem que, ao denunciar o pai, poderiam afetar 

gravemente a segurança e bem-estar do filho.  

Durante a coleta dos dados, as mulheres ratificavam o acima exposto, 

pois, ao se sentirem acolhidas, expressavam abertamente sentimentos de 

ambivalência em relação ao agressor. Algumas tinham a intenção de fazer a 

denúncia por estarem feridas emocionalmente, mas, ao mesmo tempo, 

referiam que, ao chegar em casa, sentiam remorso, porque acreditavam na 

possibilidade de mudança de comportamento do companheiro. Não raro as 

mesmas mulheres que haviam retirado a queixa, voltavam à instituição, por 

terem sido agredidas novamente. 
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Tabela 3. Distribuição das características sociodemográficas do    
                agressor. Guarulhos, 2010. 
 

Variáveis n % 
Raça/Cor   
   Branca 33 47,1 
   Preta 10 14,3 
   Amarela 04 5,7 
   Parda 23 32,9 
   Total 70 100,0 
Escolaridade   
    Analfabeto 06 8,6 
    Fundamental incompleto   28 40,0 
    Fundamental completo 09 12,8 
    Médio incompleto 07 10,0 
    Médio completo 17 24,3 
    Superior completo 03 4,3 
Total 70 100,0 
Estado Civil   
    Casado 20 28,6 
    Solteiro 18 25,7 
    Separado 12 17,1 
    União consensual 20 28,6 
Total 70 100,0 
Uso de álcool ou droga   
Não 28 40,0 
Sim 42 60,0 
Total 70 100,0 
Situação Empregatícia   
    Desempregado 12 17,1 
    Empregado 58 82,9 
    Total 70 100,0 
Reside no mesmo domicílio   
   Não    33 47,1 
   Sim 37 52,9 
Total 70 100,0 
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Resultados e Discussão 

_____________________________________________________________ 

 

O perfil do agressor pode ser assim delineado: idade média de 39 anos, 

predominantemente da cor branca (47,1%), com ensino fundamental 

incompleto (40%), vivendo com a companheira (57,2%), em sua maioria 

usuário de drogas (60%), com emprego remunerado (82,9%) e residente no 

mesmo domicílio da vítima (52,9%). 

 A média de idade dos agressores apresenta-se semelhante ao de trabalho, 
54 que observou idade média de 40 anos, entretanto, em outros  estudos, 56, 66 

o intervalo de idade dos agressores ficou entre 20-49 anos (87,8%), e entre 20-

34 anos (55,6%) em outro.  

Em outro estudo, a maior porcentagem de raça foi a cor não branca (53,5%) 

ou parda e negra (68,3%) 34. Esse dado pode apresentar viés também, porque 

é a vítima que refere a raça/cor do agressor.  

Quanto à escolaridade, houve maior percentual de ensino fundamental 

incompleto (40,0%), resultado corroborado por outros autores34,56,66 em cujos 

estudos prevaleceu  a baixa escolaridade ou o analfabetismo dos agressores. 

Silva 34 reporta que o baixo nível de escolaridade do agressor é um fator 

importante para a ocorrência de violências.   

No que se refere ao estado civil, 28,6% eram oficialmente casados e 28,6% 

viviam em união consensual.  

A maioria dos agressores fazia uso de drogas ou álcool (60,0%), estavam 

empregados (82,9%) e, mesmo com a agressão, residiam no domicílio com a 

vítima (52,9%).   

O consumo de álcool é apontado em inúmeros estudos33,  35, 34, 64 sobre 

violência de gênero e considerado como potencializador das situações de 

violência contra a mulher. Adeodato 33 refere que, antes das agressões, 70% 

dos parceiros tinham ingerido álcool. Garcia 56 aponta que, em 36,9% dos 
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casos, a agressão está vinculada ao vício e que a segunda maior causa de 

agressão é o ciúme (19,9%).  

Estas abordagens evidenciam que a redução do consumo de álcool pode 

contribuir para a redução da violência, reforçando, assim, a importância da 

adoção de medidas que incentivem a limitação e restrição desse consumo. 

 Jong 65, em seu estudo, cita alguns depoimentos de mulheres a respeito do 

consumo do álcool por seus companheiros: “Ele é uma pessoa que bebe e que 

fica valente, se transforma, fica agressivo (...)”; “Então ele bêbado, é capaz de 

matar sim (...) e minha vida corre risco com ele”; “(...) muitos homens por aí, 

que bebe pra ter coragem de chegar em casa e botar a família pra correr ou 

judiar(...) “.  

 

Tabela 4.  Distribuição da amostra, segundo a topografia da  
                 agressão. Guarulhos, 2010. 
                 

 SIM     NÃO          TOTAL LOCAL 

N % N % N     % 

Cabeça  50 71,4 20 28,6 70 100 

Membros Superiores   64  91,4    06     08,6  70        100 

Membros Inferiores  47 67,1 23 32,9 70 100 

Externo frente 05    7,1 65 92,9 70 100 

Tórax                                       09       2,9   61          87,1 70 100 

Abdomen                                 08      1,4  62          88,6       70        100 

Costas 15 21,4 55     78,6 70 100 

Partes ìntimas 14 20,0 56     80,0 70 100 

 

Na Tabela 4, observa-se que os locais mais agredidos foram, em 

primeiro lugar, os membros superiores com 91,4% de referências, a seguir a 

cabeça (71,4%), membros inferiores (67,1%) e costas (21,4%). Outros estudos 
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apresentam resultados semelhantes como o de Uberlândia em que as lesões 

atingiram mais a cabeça/pescoço (39,1%) e os membros superiores (35,1%). 

Dossi 67 apresenta a mesma ordem de topografia cabeça/pescoço (38,6%), 

membros superiores (33,9%) e membros inferiores (10,9%) e, Garbin67  aponta 

30% de lesões na cabeça, 24,4% nos membros superiores e 23,3%, nos 

inferiores.  

  Outro trabalho 68 difere no percentual mas aponta também os membros 

superiores (32,8%) e a cabeça (21,8%).Cabeça/pescoço e membros inferiores 

parecem ser os locais mais atingidos nas situações de agressão.  

Pode-se supor que os membros superiores são mais atingidos por 

alguma tentativa de defesa da mulher no momento da agressão.  

 

6.3  Avaliação da Qualidade de Vida 

Para avaliar a qualidade de vida foi empregado o instrumento WHOQOL-

BREF. Observa-se, na Tabela 5, que as mulheres estudadas obtiveram maior 

escore de Qualidade de vida (QV) no domínio relações sociais e o menor 

escore no domínio meio-ambiente. As publicações que relacionam violência de 

gênero e QV são muito escassas o que dificultou a comparação dos resultados. 

A análise foi desenvolvida, utilizando-se dados de pesquisas de QV que 

estudaram mulheres, de modo geral. 

Para facilitar a compreensão das avaliações da QV, apresentam-se no 

Apêndice F as respostas das mulheres a cada um dos 26 itens que compõem 

WHOQOL-BREF. 
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Tabela 5.  Estatísticas descritivas dos domínios do WHOQOL- BREF. 
                 Guarulhos, 2010.  
 

Domínios n Média Mediana 
Desvio- 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Físico 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14 

Psicológico 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50 

Relações 
Sociais 

70 51,90 50,00 18,78 0,00 91,67 

Meio Ambiente 70 38,35 37,50 11,88 0,00 62,50 

QV geral 70 42,14 37,50 21,72 0,00 87,50 

 

 Ao considerar que o escore de QV pode variar de zero a 100 e que 

quanto maior o escore melhor a QV, pode-se inferir que, de acordo com os 

resultados da Tabela 5, a QV das mulheres estudadas não é boa, pois o 

domínio QV Geral não chegou sequer à metade do valor total dos escores. 

Alguns estudos69,70,71,72 que comparam a QV de homens e mulheres 

apontam que, de modo geral, a QV das mulheres é pior do que a dos homens, 

independentemente da situação analisada. Os escores de QV nessa pesquisa 

mostraram-se piores quando comparados aos de outros estudos que avaliaram 

a QV de mulheres que não sofreram violência. 

  Ao comparar o escore de QV geral deste estudo (42,1) com o de 

outros73, 74, 75 que analisaram QV de mulheres, observa-se que as médias 

atingidas pelo domínio geral foram superiores em todos eles (75), (68,7) e (58), 

denotando que possivelmente o fato de terem sofrido violência afetou a QV das 

mulheres dessa pesquisa. 

Estudo 76 que verificou a relação entre violência de gênero, desordem 

mental e função psicossocial concluiu que a violência está significativamente 

associada a desordens na saúde mental.  
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Na presente pesquisa, ao analisar os resultados por domínio, verifica-se 

que o domínio das relações sociais foi o que obteve melhor média de escore 

(51,9) o mesmo ocorrendo em outros73,74,75 onde esse domínio apresentou 

médias superiores aos demais (77,9),(76) e ( 65,6) respectivamente.  A melhor 

média alcançada no domínio relações sociais, neste estudo, pode significar que 

as mulheres, mesmo sofrendo violência, contam com o apoio de uma rede 

social e familiar. 

O apoio da família e de amigos é importante e reconhecido pelas 

mulheres. Estudo77 aponta que 82,2% das mulheres agredidas se referiram à 

assistência familiar quando precisavam ou à ajuda para enfrentar o problema. 

Ao analisar as repostas das mulheres a cada item do instrumento 

(Apêndice F) verifica-se que 71,4% delas responderam estar muito 

satisfeita/satisfeita com o apoio que recebem da família, reforçando a 

importância da rede de apoio. Quanto à questão relativa à vida sexual, 67,1% 

das mulheres responderam estar muito insatisfeita /insatisfeita, mas, mesmo 

assim, esse domínio apresenta os maiores escores.  

O fato de estarem sendo atendidas na ASBRAD pode também ter 

influenciado esses resultados, pois as mulheres podem se sentir acolhidas e 

apoiadas. Reis et al 78referem que as mulheres que sofrem violência esperam 

receber acolhimento, pois precisam de apoio emocional. 

Observa-se, ainda na Tabela 5, que o domínio com menor média de 

escore foi o meio ambiente (38,3). Vários estudos 74, 75, 79 de QV com mulheres 

apontam também esse domínio como o que apresentou menores médias 

(53,9), (55,2) e (59), embora elas tenham sido superiores às encontradas nesta 

pesquisa. Nesse domínio, as questões envolvem aspectos como ambiente 

físico, recursos financeiros, moradia entre outros. Assim, acredita-se que os 

baixos escores podem estar ligados à falta de recursos dessas mulheres, pois 

são de nível socioeconômico bastante desfavorável, uma vez que a renda 

média familiar encontrada foi de 1,3 salários mínimos. No que se refere a ter 

dinheiro para satisfazer suas necessidades, 70% responderam nada/muito 

pouco, embora 64,3% tenham atividade remunerada. Em algumas situações, a 
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mulher é privada, pelo parceiro, de seu próprio dinheiro como forma de 

humilhação e submissão, o que caracteriza violência  psicológica. 

Várias questões podem ter influenciado os baixos escores atingidos 

nesse domínio. Uma delas é referente à segurança, visto que a mulher que 

sofre violência do parceiro reiteradamente não pode sentir-se segura em sua 

vida diária 62,9% delas mencionaram  nenhuma ou muito pouca segurança.  

Esperava-se que os domínios com menores médias fossem o físico e o 

psicológico, tendo em vista que as mulheres sofrem a associação dessas duas 

tipologias de violência.  

Ao analisar as respostas das mulheres individualmente (Apêndice F), 

verifica-se que elas, ao avaliarem sua QV geral, indicaram indiferença, fato 

demonstrado por 38,6% que responderam nem ruim/nem boa. No que se refere 

à satisfação com a saúde, 40% responderam satisfeita/muito satisfeita.  

 As respostas a cada questão evidenciaram, ainda, que a grande maioria 

das mulheres (97,1%) tem sentimentos negativos como: mau humor, 

desespero, ansiedade e depressão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

6.3.1 Associação entre qualidade de vida e características 
sociodemográficas 

 

Tabela 6. Comparação dos escores dos domínios de Qualidade de Vida  
                segundo a idade das mulheres. Guarulhos, 2010. 

                
Domínios do 

WHOQOL 
Faixa Etária n Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p-valor1 

20 - 39 anos 50   50,43 50,00 16,85 7,14 82,14  

>= 40 anos 20 43,93 42,86 16,59 14,29 75,00 0,148 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

20 - 39 anos 50 47,42 50,00 18,44 8,33 87,50  

>= 40 anos 20 43,75 43,75 20,52 8,33 83,33 0,469 

Psicológico 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

20 - 39 

ANOS 
50 52,50 50,00 19,80 ,00 91,67  

>= 40 ANOS 20 50,42 50,00 16,33 8,33 75,00 0,678 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67  

20 - 39 

ANOS 
50 37,94 37,50 12,37 ,00 62,50  

>= 40 ANOS 20 39,38 39,06 10,80 15,63 59,38 0,651 

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

20 - 39 

ANOS 
50 44,50 50,00 21,75 ,00 87,50  

>= 40 ANOS 20 36,25 37,50 21,03 ,00 75,00 0,153 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

1 Teste t-Student 

Ao ser avaliada a associação entre QV e idade das mulheres (Tabela 6), 

verificou-se que, apesar de as mulheres mais jovens (20 a 39 anos) terem 
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atribuído melhor QV em todos os domínios, exceto no domínio meio-ambiente 

do que as mulheres com idade ≥ 40 anos, estas diferenças não foram 

estatisticamente significantes (p≥0,05), sugerindo não haver associação entre 

QV e faixa etária. 
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Tabela 7. Comparação dos escores dos domínios de Qualidade de Vida        
segundo a raça das mulheres. Guarulhos, 2010. 

 
 

Domínios do 

WHOQOL 

   Raça 
n Média 

Media

na 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p-valor1 

Branca 31 50,23 53,57 16,16 17,86 71,43  

Não Branca 39 47,25 46,43 17,60 7,14 82,14 0,469 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

Branca 31 47,18 50,00 16,99 12,50 70,83  

Não Branca 39 45,73 45,83 20,62 8,33 87,50 0,753 

Psicológico 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

Branca 31 52,42 50,00 19,86 0,00 91,67  

Não Branca 39 51,50 50,00 18,12 8,33 91,67 0,840 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 0,00 91,67  

Branca 31 37,70 37,50 12,24 0,00 56,25  

Não Branca 39 38,86 37,50 11,73 15,63 62,50 0,688 

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 0,00 62,50  

Branca 31 41,53 37,50 21,98 0,00 87,50  

Não Branca 39 42,63 50,00 21,79 0,00 87,50 0,836 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 0,00 87,50  

1 Teste t-Student 

Ao ser avaliada a associação entre QV e raça (Tabela7) das mulheres 

estudadas, verificou-se que as mulheres brancas apresentaram melhor escore 

de QV nos domínios físico, psicológico e relações sociais, e as mulheres não 

brancas, nos domínios meio ambiente e QV geral, porém, não  
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houve diferença estatisticamente significante, concluindo-se que a raça das 

mulheres não influenciou a QV. 

Embora não tenha havido diferença significativa entre a QV das 

mulheres não brancas e brancas e as não brancas tenham tido melhor QV 

geral, estudo80 de revisão de literatura sobre QV e raça nos Estados Unidos 

contraria esses resultados, pois a análise das publicações sugere que, naquele 

país, os negros têm pior QV que os brancos.  

Outro estudo 73 de QV em gestantes aponta que a raça branca 

apresentou os maiores escores de QV no domínio geral, assim como em todos 

os demais domínios.  
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Tabela 8. Comparação dos escores dos domínios de Qualidade de Vida        
                 segundo o estado civil. Guarulhos, 2010. 

Domínios do 
WHOQOL  Estado Civil n Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

p-valor2 (multiplas 

comparações)3 

Casada/União 

(G1) 
41 44,77 42,86 17,22 7,14 75,00  

Solteira (G2) 18 54,37 55,36 16,37 25,00 82,14 0,080 

Separada (G3) 11 53,25 53,57 13,78 28,57 71,43  

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

Casada/União 41 41,97 37,50 19,55 8,33 83,33 

Solteira 18 50,46 52,08 17,79 8,33 87,50 

Separada 11 56,06 58,33 14,36 29,17 70,83 

Psicológico 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50 

0,049* ( G1x G2, 

p=0,32; G1xG3, 

p=0,038*; G2xG3, 

p>0,99) 

Casada/União 41 47,36 50,00 18,30 ,00 83,33 

Solteira 18 61,11 58,33 19,80 25,00 91,67 

Separada 11 53,79 58,33 13,62 33,33 75,00 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67 

0,030* (G1xG2, 

p=0,027*; G1xG3, 

p=0,897; G2xG3, 

p=0,882) 

Casada/União 41 38,80 37,50 13,18 ,00 62,50  

Solteira 18 36,28 35,94 10,62 21,88 59,38 0,667 

Separada 11 40,06 40,63 8,71 28,13 53,13  

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

Casada/União 41 38,11 37,50 22,53 ,00 75,00  

Solteira 18 46,53 37,50 20,02 12,50 87,50 0,167 

Separada 11 50,00 62,50 19,36 12,50 75,00  

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

2 ANOVA,*estatisticamente significante, 3 teste de múltiplas comparações de Bonferroni. 
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Ao ser avaliada a associação entre QV e estado civil (Tabela8), 

verificou-se que as mulheres separadas, em comparação com as demais, 

referiram melhor QV geral, assim como nos domínios psicológico e meio 

ambiente. Já as solteiras, em comparação com as demais, tiveram melhor QV 

nos domínios físico e relações sociais. Contudo, a diferença foi 

estatisticamente significante apenas no domínio psicológico (p=0, 049) e 

relações sociais (p=0, 030). No domínio psicológico a diferença significativa foi 

observada apenas entre casadas e separadas (p=0, 038). E no domínio 

relações sociais, entre casadas e solteiras (p=0, 027). Concluiu-se,portanto, 

que o estado civil de modo geral influenciou a QV das mulheres estudadas. 

Observa-se, ainda na Tabela 8, que nos domínios físico, psicológico, 

relações sociais e no domínio geral as mulheres que vivem com os parceiros, 

seja em união consensual ou oficialmente casadas, tiveram escores menores 

de QV. Já as solteiras apresentaram média menor apenas no domínio meio 

ambiente. 

  O escore do domínio geral das que tinham companheiro (38,1) foi bem 

menor do que o das demais. Assim, infere-se  que conviver no dia a dia com o 

agressor piora a QV das mulheres. 

Em contrapartida, estudo 81, que avaliou QV em indivíduos com fatores 

de risco para doença coronária, identificou melhor QV geral naqueles que 

tinham companheiro (casados ou em união), possivelmente porque, nesse 

caso, o companheiro representava apoio e não ameaça. Outro estudo que 

analisou QV em acadêmicos de enfermagem, os casados apresentaram 

também maiores escores em todos os domínios. 
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Tabela 09. Comparação dos escores dos domínios de qualidade de vida        
                 segundo a situação empregatícia. Guarulhos, 2010. 
Domínios 
do 
WHOQOL 

Situação 

Empregatícia  n Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p-valor1 

Empregada 45 50,87 53,57 17,22 7,14 82,14  

Desempregada 22 46,75 46,43 15,51 17,86 71,43 0,346 

Físico 

Total 67 49,52 46,43 16,67 7,14 82,14  

Empregada 45 48,52 50,00 19,12 8,33 87,50  

Desempregada 22 44,32 39,58 17,89 8,33 70,83 0,392 

Psicológic

o 

Total 67 47,14 50,00 18,69 8,33 87,50  

Empregada 45 52,22 50,00 17,44 8,33 91,67  

Desempregada 22 50,38 50,00 22,49 ,00 91,67 0,714 

Relações 

Sociais 

Total 67 51,62 50,00 19,09 ,00 91,67  

Empregada 45 38,61 37,50 12,82 ,00 62,50  

Desempregada 22 37,93 37,50 10,40 21,88 62,50 0,828 

Meio 

Ambiente 

Total 67 38,39 37,50 12,00 ,00 62,50  

Empregada 45 45,83 50,00 23,39 ,00 87,50  

Desempregada 22 35,80 37,50 17,38 ,00 62,50 0,079 

QV geral 

Total 67 42,54 37,50 21,98 ,00 87,50  

1 Teste t-Student 
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Na análise da associação entre QV e situação empregatícia das 

mulheres (Tabela 9), verificou-se que, em todos os domínios, a QV das 

mulheres empregadas foi melhor do que a das desempregadas. Entretanto, 

estas diferenças não foram estatisticamente significantes, ao nível de p-valor 

menor igual a 0,05. Desta forma, pode-se afirmar que a situação empregatícia 

dessas mulheres não influenciou sua qualidade de vida. 

Tabela 10. Comparação dos escores dos domínios de qualidade de                    
vida em relação à presença de filhos. Guarulhos, 2010.  

Domínios do 

WHOQOL 

Filhos n Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo p-valor1 

Sim 67 48,08 46,43 16,94 7,14 82,14  

Não 3 59,52 64,29 14,87 42,86 71,43 0,255 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

Sim 67 45,40 41,67 18,58 8,33 83,33  

Não 3 68,06 62,50 17,35 54,17 87,50 0,042* 

Psicológico 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

Sim 67 51,37 50,00 18,55 ,00 91,67  

Não 3 63,89 50,00 24,06 50,00 91,67 0,262 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67  

Sim 67 37,59 37,50 11,57 ,00 62,50  

Não 3 55,21 53,13 3,61 53,13 59,38 0,011* 

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

Sim 67 41,23 37,50 21,32 ,00 87,50  

Não 3 62,50 62,50 25,00 37,50 87,50 0,097 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

 1 Teste t-Student *estatisticamente significante 
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Ao avaliar a associação entre QV e presença de filhos (Tabela 10), 

verificou-se que, em todos os domínios, as mulheres que não tinham filhos 

apresentaram melhor QV quando comparadas com as que tinham filhos. 

Porém, houve diferença estatisticamente significante apenas no domínio 

psicológico (p=0, 042) e meio ambiente (p=0, 011). Desta forma, pode-se 

afirmar que a presença de filhos influenciou a QV das mulheres estudadas. 

Muito provavelmente o fato de ter filhos representa um impeditivo para a 

mulher romper os laços com seu agressor. Assim, mesmo sofrendo, ela 

persiste no relacionamento. 

Estudos 64, 65 relacionados à violência de gênero referem que as 

mulheres mantêm o casamento ou não denunciam seus agressores por causa 

dos filhos. Isto pode representar o diferencial no índice de QV das mulheres 

que têm ou não filhos.  

O domínio psicológico e meio ambiente apresentou diferença estatística 

entre as mulheres que tinham ou não filhos. Estes domínios incluem, entre 

outros itens, aproveitar a vida, concentração, ter dinheiro suficiente, atividades 

de lazer e sentimento de segurança. Portanto, ter filhos pode dificultar o 

alcance desses objetivos de vida e ter influenciado negativamente na QV 

dessas mulheres. 
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6.3.2 Associação entre Qualidade de Vida e violência 

 

Tabela 11. Comparação da QV em relação a ter sofrido violência física                  
                  nos últimos 12 meses. Guarulhos, 2010. 
 

Domínios 
do 

WHOQOL 

Violência 

física 
n Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p-valor1 

Sim 42 48,38 48,21 18,64 7,14 82,14  

Não 28 48,85 46,43 14,29 25,00 75,00 0,911 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

Sim 42 43,55 41,67 19,74 8,33 87,50  

Não 28 50,60 54,17 17,26 8,33 83,33 0,129 

Psicológico 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

Sim 42 51,39 50,00 20,49 ,00 91,67  

Não 28 52,68 50,00 16,21 16,67 91,67 0,781 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67  

Sim 42 36,31 37,50 12,63 ,00 62,50  

Não 28 41,41 40,63 10,12 21,88 62,50 0,079 

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

Sim 42 36,90 37,50 23,42 ,00 87,50  

Não 28 50,00 50,00 16,32 25,00 87,50 0,007* 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

1 Teste t-Student *estatisticamente significante 
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avaliar a associação entre QV e ter sofrido violência física (Tabela 11), 

verificou-se que, em todos os domínios, as mulheres que não sofreram a 

violência tiveram escores maiores do que as que sofreram. Porém, somente na 

QV geral, obteve-se diferença estatisticamente significante (p= 0, 007), ou seja, 

ter sofrido violência física influenciou a QV dessas mulheres.  

Estudo33 que comparou violência doméstica com QV, utilizando o 

instrumento General Health Questionaire (GHQ), identificou maior percentual 

(59%) na associação de violência verbal e física e concluiu que as mulheres 

apresentaram escores compatíveis com uma má QV e depressão. 

Pesquisa 76 com mulheres australianas vítimas de seus parceiros 

encontrou associação significante entre distúrbios mentais, disfunção 

psicossocial e violência de gênero, corroborando os achados da influência da 

violência na QV das mulheres. 

Outro estudo 82 com mulheres que sofreram violência física concluiu que 

dor e dificuldade para dormir foram os problemas mais fortemente associados à 

saúde mental e à QV e alerta os profissionais que atendem emergência para a 

necessidade de investigar a violência em mulheres que apresentam recorrência 

desses sintomas.   

A Figura 3 apresentada abaixo reafirma a diferença estatisticamente 

significativa no índice de QV geral das mulheres que sofreram ou não violência 

física, pois não se observa sobreposição dos intervalos de confiança dos 

escores. 
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Figura 3. Intervalo de Confiança de 95% para as médias dos escores de QV        
segundo Violência Física. Guarulhos, 2010. 
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Tabela 12.  Comparação da QV em relação à violência psicológica   
                    ocorrida nos últimos 12 meses. Guarulhos, 2010. 
 

Domínios 
do 
WHOQOL 

Violência 

Psicológica n Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p-valor1 

Sim 68 48,90 46,43 16,99 7,14 82,14  

Não 2 37,50 37,50 12,63 28,57 46,43 0,352 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

Sim 68 46,51 47,92 19,19 8,33 87,50  

Não 2 41,67 41,67 11,79 33,33 50,00 0,725 

Psicológic

o 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

Sim 68 51,72 50,00 18,97 ,00 91,67  

Não 2 58,33 58,33 11,79 50,00 66,67 0,627 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67  

Sim 68 38,51 37,50 12,02 ,00 62,50  

Não 2 32,81 32,81 2,21 31,25 34,38 0,508 

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

Sim 68 41,73 37,50 21,88 ,00 87,50  

Não 2 56,25 56,25 8,84 50,00 62,50 0,355 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

1 Teste t-Student 

  

 Pelos resultados acima, pode-se afirmar que, para a amostra estudada, 

não existe diferença estatisticamente significante nos escores de  
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QV entre as mulheres que sofreram violência psicológica e as que não 

sofreram (Tabela 12). Tanto o escore geral como o por domínios (p>0,05) 

indicam que a violência psicológica não influenciou a qualidade de vida das 

mulheres analisadas no estudo. 

Muitas vezes as mulheres não identificam as ofensas e as restrições 

impostas pelo parceiro como uma forma de violência, o que pode justificar os 

resultados encontrados. 

A violência psicológica nem sempre é reconhecida pela mulher como 

uma forma de violência. Xingamentos, traições, restrições diversas e 

humilhações públicas ou veladas passam despercebidas ou são relevadas 

pelas mulheres no seu dia a dia. Elas não percebem que esse processo 

silencioso muitas vezes precede a violência física. 21, 35.  
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Tabela 13. Comparação da QV em relação à violência sexual             
                    ocorrida nos últimos 12 meses. Guarulhos, 2010. 
 

Domínios do 
WHOQOL 

Violência 

Sexual 
n Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

p-

valor1 

Sim 9 42,86 42,86 14,51 14,29 57,14  

Não 61 49,41 46,43 17,19 7,14 82,14 0,281 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

Sim 9 40,28 41,67 17,92 8,33 58,33  

Não 61 47,27 50,00 19,11 8,33 87,50 0,306 

Psicológico 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

Sim 9 51,85 50,00 12,34 25,00 66,67  

Não 61 51,91 50,00 19,63 ,00 91,67 0,993 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67  

Sim 9 32,99 31,25 9,13 15,63 46,88  

Não 61 39,14 37,50 12,10 ,00 62,50 0,148 

Meio Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

Sim 9 36,11 37,50 25,34 ,00 75,00  

Não 61 43,03 37,50 21,23 ,00 87,50 0,376 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

1 Teste t-Student 

 Os resultados apresentados na Tabela 13 evidenciam que as médias 

dos escores de QV das mulheres que sofreram ou não violência sexual são  
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semelhantes, mas, em todos os domínios da QV, os escores daquelas que não 

sofreram esse tipo de violência são melhores, inclusive no geral. Entretanto, 

não foi observada diferença estatisticamente significante entre a QV delas 

(p>0,05). Assim, ter sofrido violência sexual não influenciou a QV das mulheres 

estudadas. 

Embora os autores28, 78 refiram uma grande influência da violência 

sexual na vida das mulheres, apontando problemas como baixa autoestima, 

medo, trauma emocional, insônia e sequelas físicas. Esse tipo de violência, 

porém, não influenciou negativamente a QV das mulheres que participaram do 

presente estudo. 
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Tabela 14. Comparação da QV em relação ao número de vezes em que a  
                   mulher foi agredida. Guarulhos, 2010. 
 

Domínios 

do 

WHOQOL 

Qtas vezes foi 

agredida? n Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

p-

valor1 

<= 10 vezes 26 51,79 53,57 16,76 7,14 71,43  

> 10 vezes 44 46,67 42,86 16,92 14,29 82,14 0,224 

Físico 

Total 70 48,57 46,43 16,92 7,14 82,14  

<= 10 vezes 26 52,72 54,17 17,36 20,83 87,50  

> 10 vezes 44 42,61 41,67 19,08 8,33 83,33 0,030* 

Psicológic

o 

Total 70 46,37 47,92 18,98 8,33 87,50  

<= 10 vezes 26 53,53 50,00 20,97 ,00 91,67  

> 10 vezes 44 50,95 50,00 17,54 8,33 91,67 0,583 

Relações 

Sociais 

Total 70 51,90 50,00 18,78 ,00 91,67  

<= 10 vezes 26 40,38 42,19 12,71 15,63 62,50  

> 10 vezes 44 37,14 37,50 11,34 ,00 59,38 0,274 

Meio 

Ambiente 

Total 70 38,35 37,50 11,88 ,00 62,50  

<= 10 vezes 26 51,44 62,50 21,01 ,00 87,50  

> 10 vezes 44 36,65 37,50 20,42 ,00 87,50 0,005* 

QV geral 

Total 70 42,14 37,50 21,72 ,00 87,50  

1 Teste t-Student *estatisticamente significante 

 Ao avaliar a associação entre QV e número de vezes em que a mulher 

sofreu algum tipo de agressão (Tabela 14), verificou-se que, em  
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todos os domínios, as mulheres que foram agredidas menos de 10 vezes 

obtiveram maiores médias de QV em comparação às mulheres que sofreram 

violência mais de 10 vezes  

Porém, apenas no domínio psicológico (p=0, 030) e na QV geral (p=0, 

005), houve diferença estatisticamente significante, sugerindo que o número de 

vezes em que as mulheres sofreram agressões influenciou sua QV.  

A violência em si já representa um trauma na vida da mulher. A 

repetição das agressões, a convivência diária com o medo, a insegurança, a 

incerteza do que virá dia após dia fragilizam o emocional da mulher, o que 

pode explicar os resultados obtidos no domínio psicológico e na QV geral, 

neste estudo. 

 Muitos trabalhos33, 34, 64, 76, apontam a influência da violência na saúde 

mental das mulheres que podem apresentar fobias, depressão, estresse pós 

traumático, insônia, ansiedade, distúrbios sociais, tendência ao suicídio e 

abuso de drogas e álcool. 

A Figura 4 demonstra esse resultado, pois não houve sobreposição dos 

intervalos de confiança dos escores QV geral e no domínio psicológico das 

mulheres que sofreram ou não violência mais de 10 vezes. 
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Figura 4. Intervalo de Confiança de 95% para as médias dos escores de QV, 
segundo o número de vezes em que a mulher foi agredida. Guarulhos, 
2010. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A análise dos resultados obtidos para avaliar o índice de Qualidade de 

Vida (QV) de mulheres que sofrem violência, objetivo geral desta pesquisa, 

permite concluir que: 

 

• A QV geral das mulheres é baixa, com média dos escores em 42,1. 

• Os maiores escores de QV encontrados foram no domínio relações 

sociais, média de 51,9, e os menores, no domínio meio ambiente, média 

de 38,3. 

 

 Quanto ao objetivo específico, verificar a Associação entre as  

        características sociodemográficas das mulheres, tipo de agressão, grau  

        de parentesco do agressor e frequência das agressões na QV, observa-   

se que:  

 

• As mulheres apresentaram melhor qualidade de vida nos seguintes 

domínios: 

 

� Físico: mulheres jovens (20-39 anos), brancas, solteiras e que 

sofreram violência psicológica; 

� Psicológico: mulheres jovens, brancas, separadas e que sofreram 

violência psicológica; 

� Relações Sociais: mulheres jovens, brancas, solteiras e que não 

sofreram violência psicológica; 

� Meio Ambiente: mulheres não brancas, separadas e que sofreram 

violência psicológica; 

� QV Geral: mulheres jovens, não brancas e que não sofreram 

violência psicológica; 
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� Todos os domínios e QV geral: mulheres empregadas, que não 

possuíam filhos, que não sofreram violência física ou sexual e foram 

agredidas menos de dez (10) vezes.  

 

• Houve diferença estatisticamente significante nos domínios: 

� Psicológico: no estado civil, entre casadas e separadas (p=0, 

038), na presença de filhos (p=0, 042) e número de vezes em 

que foi agredida (p=0,030); 

� Meio Ambiente: na presença de filhos (p=0, 011); 

� Relações Sociais: no estado civil entre casadas e solteiras (p=0, 

027);  

� QV geral: ter sofrido violência física (p=0, 007;) e número de 

vezes em que foi agredida (p=0, 005). 

� Sofrer violência influencia negativamente a QV das mulheres. 

 

 O perfil sociodemográfico das mulheres que compuseram a amostra pode 

ser assim delineado: 

 

• Idade média de 36 anos, a maioria vivia com o 

companheiro (57,1%), tinham fundamental incompleto 

(34,3%) e médio completo (34,3%), com prevalência da 

raça/cor branca (44,3%). 

• A maioria (95,7%) possuía filhos e estava empregada 

(64,3%). 

 

      No que se refere à agressão e ao agressor: 

• as mulheres indicaram mais de  um tipo de agressão e as mais citadas 

foram: a associação da física e psicológica (45,8%) e a psicológica 

(38,6%). 



81 

 

 

Conclusões 

_____________________________________________________________ 

 

• os locais mais agredidos foram: membros superiores (91,4%), cabeça 

(71,4%) e  membros inferiores (67,1%) 

• O agressor mais citado foi o marido (47,1%),  

• A maioria das mulheres foi agredida mais de 11 vezes (62,9%) e tem 

medo do agressor (75,7%). 

• A média de idade do agressor foi 39 anos e a raça/cor que prevaleceu 

foi a branca (47,1%). 

• a escolaridade com maior percentual foi o fundamental incompleto 

(40,0%). 

• A maioria dos agressores fazia uso de álcool ou droga (60,0%), estava 

empregado (82,9%) e residia no mesmo domicílio da vítima (52,9%). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredita-se que os resultados desta pesquisa, a despeito de suas 

limitações, possam contribuir para o conhecimento da Qualidade de Vida de 

mulheres que sofrem violência e para a visibilidade da carga negativa que isto 

representa em suas vidas. 

 

  A literatura sobre QV é bastante vasta, mas no que tange à QV de 

mulheres vitimizadas não foram identificadas produções.  Outros estudos de 

mensuração da QV de mulheres em situação de violência devem ser realizados 

de modo a possibilitar a comparação dos resultados. 

 

 A experiência vivida durante a coleta dos dados comprovou a importância 

de ouvir essas mulheres, pois, apesar da abordagem ter sido em um único 

momento, elas manifestaram vontade de falar novamente sobre o assunto e 

procuraram contato em outras  oportunidades. 

 A importância da atenção às mulheres, sobretudo por um profissional da 

área da saúde, foi percebida também pela direção da instituição que identificou 

a necessidade de mais um elemento de apoio na equipe. Isto pode representar 

a perspectiva de mais uma área de atuação do enfermeiro.  

 A violência é considerada um problema de saúde pública que deve ser 

abordado também na esfera da saúde. O enfermeiro, quando preparado, pode 

dar o suporte à mulher nessa situação. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

____________________________________ 



85 

 

REFERÊNCIAS 

 

                                            
1 Pinsky CB, Pedro JM. Igualdade e Especificidade; IN: Pinsky J, Pinsky                        
C B. História da Cidadania. 2ed. São Paulo: Contexto, 2003.  

2 Guimarães I. Violência faz mal à saúde. Brasília: Ministério da saúde.2009: 
105-109. 
 
3. Fonseca RMGS. A educação e o processo de inclusão-exclusão social da 
mulher: uma questão de gênero. Rev Bras Enferm 1995; 48(1): 51-9 

4 . Gomes NP. Violência conjugal: análise a partir da construção da identidade 
masculina [tese]. Salvador: Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 
Bahia; 2002.   
    
5 Moraes MLQ de. Cidadania no feminino. IN: Pinsky J, Pinsky C B. História da 
Cidadania. 2ed. São Paulo: Contexto, 2003.  

6 Andrade CJM, Fonseca RMGS. Considerações sobre violência doméstica, 
gênero e o trabalho das equipes de saúde da família. Rev Esc Enferm USP. 
2008; 42(3): 591-5. 
 
7  Penna LHG, Santos NC dos. Violência contra a mulher. cap.9 .IN: Fernandes 
RAQ, Narchi NZ. Enfermagem e saúde da mulher. Baruei,SP: Manole,2007.      
 
8 Okabe I, Fonseca RMGS. Violência contra mulher: contribuições e limitações 
do sistema de informação. Rev. Esc. Enferm. USP, 2009; 43(2): 453-8 
 
9  Ministério da Saúde. Violência intrafamiliar- orientações para a prática em 
serviço. Brasilia: ministerio da Saúde, 2002. 
 
10 .Gomes NP, Freire NM. Vivência de violência familiar: homens que violentam 
suas companheiras. Rev Bras Enferm. 2005; 58(2): 176-9.   
       
11  Brasil. Presidência da República. Lei n°12.288, de 20 de julho de 2010. 
Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985 e 10.778, 
de 24 de novembro de 2003. Código penal e a lei de Execução Penal e dá 
outras providências [legislação na Internet]. Brasília, 2010. [acessado 2011 ag]. 
Disponível em: WWW.planalto.gov.br/ccivil. 
 
12. Scott J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educ. Realidade 
1990; 16(2): 5-22.     
     
 
13. Kronbauer JFD, Meneghel SN. Perfil da Violência de gênero perpetrada por 
companheiro. Rev Saúde Pública 2005;39 (5):695-701. 



86 

 

                                                                                                                                
 
14. Camargo M. Violência e saúde: ampliando políticas públicas. Rede Saúde. 
2000; (22): 6-8.   
        
15. Monteiro CFS, Souza IEO. Vivência da violência conjugal: fatos do cotidiano. 
Texto Contexto- enferm.2007; 16 (1): 26-31 
 
16  Fleck MPA. Problemas conceituais em qualidade de vida. Cap. 1. IN: Fleck 
MPA & colaboradores. A avaliação de qualidade de vida. São Paulo: Artmed, 
2008 
 
17  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção integral 
para mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual: 
matriz pedagógica para formação de redes. Brasília, 2006  
 
18  Meyer DE. Teoria e políticas de gênero: fragmentos históricos e desafios 
atuais. Rev. Bras. Enferm. 2005; 57(1): 13-8 

19 Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. The Lancet. 
2002; 359: 1331-1336 
 
20 Schraiber LB, Latorre MRDO, Junior IF, Segri NJ, D’Oliveira AFPL. Validade 
do instrumento WHO VAW STUDY para estimar violência de gênero contra a 
mulher. Rev Saúde Pública. 2010; 44(4): 658-66.  
 
21 Silva LL, Coelho EBS, Caponi SNC. Violência silenciosa: violência 
psicológica como condição da violência física doméstica. Interface (Botucatu) 
2007; 11(21): 93-103 
 
22 Caravantes L. Violência intrafamiliar en La reforma Del sector salud. In: 
Costa AM.; Merchán-Hamann E.; Tajer D. (Orgs.). Saúde, eqüidade e gênero: 
um desafio para as políticas públicas. Brasília: Editora Universidade de Brasília; 
2000: 18.  
         
23 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência 
intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2001. (Caderno de Atenção Básica, 8) 
 
24  Berly C. Contra la violencia: una lucha permanente. In: Seminario sobre la 
mujer agredida, 1982, San José. Anais... San José; 1982:7. 
 
25 Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). Os direitos das 
mulheres na legislação brasileira pós-constituinte. Brasília: Letras Livres;  
2006. 
 
 



87 

 

                                                                                                                                
26 Azevedo MA, Guerra VNA. Violência psicológica doméstica: vozes da 
juventude. São Paulo: Lacri - Laboratório de Estudos da Criança/PSA/IPUSP, 
2001.     
      
27  Miller L. Protegendo as mulheres da violência doméstica. Seminário de 
treinamento para juízes, procuradores, promotores e advogados no Brasil. 
Trad. Osmar Mendes. Brasília: Tahirid Justice Center, 2002. 
 
28 Oliveira EM, Barbosa RM, Moura AA, Von Kossel K, Botelho LF, Stoianov M. 
Atendimento às mulheres vítimas de violência sexual: um estudo qualitativo. 
Rev Saúde Pública 2005; 39 (3): 376-82.  
 
29 Saffioti HIB. O estatuto teórico da violência de gênero. In: Santos JVT, 
organizador. Violência em tempo de globalização. São Paulo: Editora Hucitec; 
1999: 142-63.      
 
30 Paredes JMH, Ventura CAA. Consumo de alcohol y violência doméstica 
contra las mujeres: um Studio com Estudiantes universitárias mexicanas. Rev 
Latino- Am. Enferm 2010; 18(spec): 557-64 
 
31  Verardo MT, Diniz NMF, Lopes RLM, Gesteira SMA, Alves SLBA, Gomes 
PG. Estudio sobre salud de las mujeres y violencia doméstica. Disponível 
em:<http://www.mulheres.org.br/violencia/documentos/violencia_no_relacionam
ento _amoroso.pdf > Acesso em: 15 de Mai. 2010 
 
32 Amaral C, Letelier C, Góis I, Aquino S. In: Dores Visíveis: violência em 
delegacias da mulher no Nordeste. Fortaleza: Edições EDOR/NEGIF/UFC; 
2001:27-77 
 
33  Adeodato VG, Carvalho RR, Siqueira VR, Souza FGM. Qualidade de Vida e 
depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Rev. Saúde pública 2006; 
39 (1): 108-13 
 
34 Silva MA, Neto GHF, Figueiroa JN, Filho JEC.  Violence against women: 
prevalence and associated factors in patients attending a public healthcare 
service in the Northeast of Brazil. Cad Saúde Pública 2010; 26(2): 264-272 
 
35 Alves SLB, Diniz NMF. “Eu digo não, ela diz sim”: a violência conjugal no 
discurso masculino. Rev Bras Enferm 2005; 58 (4): 387-92 
 
36  Frank S, Coelho EBS, Boing AF. Perfil dos estudos sobre violência contra as 
mulheres por parceiro íntimo: 2003 a 2007. Rev Panam Salud Publica 2010; 
27(5): 376-81. 
 
37 Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. 4° Ed. Brasília; 1998  
 



88 

 

                                                                                                                                
38 Dantas JA. A violência contra a mulher no Brasil e a constitucionalidade da 
lei Maria da Penha. IV Encontro anual da Andhep. Out. 2008. ES 
 

39 Seidl EMF, Zannon CMLC. Qualidade de vida e saúde: aspectos 
conceituais e metodológicos. Cad. Saúde Pública 2004; 20(2): 580-
588 

40 Neto AMP, Conde DM. Qualidade de Vida (Editorial). Rev. Bras. De Ginecol. 
Obst. 2008; 30(11): 1 
 
41 Demo P. Avaliação Qualitativa: Polêmicas do Nosso Tempo. 1995.5a. Ed. 
Autores Associados, Campinas, SP.    
 
42 Minayo MCS, Hartz ZMA, Buss PM. Qualidade de vida e saúde: um debate 
necessário. Cienc. Saúde coletiva. 2000; 5 (1): 7-18 
 
43 Mendes EV. Município saudável: Para quê? Como? Seminário Nacional 
sobre Municípios Saudáveis. Faculdade de Saúde Pública da USP. (Mimeo). 
1999:13   
        
44  Diniz DP, Schor N. Qualidade de vida. Guia de medicina ambulatorial e 
hospitalar- UNIFESP. São Paulo. Ed. Manole. 1ª Ed. 2006. 
 
45 Fernandes VC. Qualidde de vida relacionada à saúde de mulheres com 
câncer de colo de úterino submetidas à radioterapia. 2009.[dissertação] Escola 
de Enfermagem da Universidade São Paulo. 
  
 
46 Dantas RAS, Sawada NO, Malerbo MB. Pesquisas sobre qualidade de vida: 
revisão da produção científica das universidades públicas de São Paulo. Rev 
Latino- Am de Enf. 2003; 11 :532-38 
 
47 Bertani IF, Rezende RM, Parzewski CCF, Lourenço RAS. Instrumentos e    
 métodos para medir qualidade de vida. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 
2005; 15(5): supl A: 8-16.  
 
48 Kimura M, Carandina DM. Desenvolvimento e validação de uma versão 
reduzida do instrumento para avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho de 
enfermeiros em hospitais. Rev. esc. enferm. USP. 2009; 43: 1044-1054. 
 

49 Kimura M, Silva JV. Índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers. Rev. 
esc. enferm. USP. 2009; 43:1098-1104.  

 



89 

 

                                                                                                                                
50 Jasen K, et al. Transtornos mentais comuns e qualidade de vida em jovens: 
uma amostra populacional de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde 
Pública. 2011;27 (3): 440-448 
 
51 Costa NSB. Qualidade de vida dos portadores de câncer de cabeça e 
pescoço. Brasília 2002. [tese de doutorado]. Instituto de psicologia. 
Universidade de Brasília. 
 

52 Campolina AG, Bortoluzzo AB, Ferraz MBC, Rozana M. Validação da versão 
brasileira do questionário genérico de qualidade de vida short-form 6 
dimensions (SF-6D Brasil). Ciênc. saúde coletiva .2011;16(7): 3103-3110.  

 
53 Asbrad- Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da 
Juventude [ home Page da internet]. Guarulhos: ASBRAD; 1997-2009; [acesso 
em 2009 Oct 29]; [ aproximadamente 5 telas].Disponível em 
<http//www.asbrad.com.br/HTML/quemsomos.html>  
 
54 Mota JC, Vasconcelos AGG,Assis SG. Análise de correspondência como 
estratégia para descrição da mulher vítima do parceiro atendida em serviço 
especializado. Ciência saúde coletiva. 2007;12(3):799-809. 
 
55 Julia G D, Schraiber LB, França J I, Barros C. Repercussão da exposição à 
violência por parceiro íntimo no comportamento dos filhos. Rev Saúde Pública 
2011;45(2):355-64. 
 
 
56 Garcia MV, Ribeiro LA, Jorge MT, Pereira GR, Resende AP. Caracterização 
dos casos de violência contra a mulher atendidos em três serviços na cidade 
de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2008; 24(11): 2551-
2563. 
 
 
57 Romio JAF. Mortalidade feminina e violência contra a mulher: abordagem 
segundo raça/ cor. Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais ABEP. Caxambú (MG); 2010. Disponível em: 
www.abep.nepo.unicamp.br. Acesso em maio/ 2011. 
 
58  Oshikata  C T, et al. Características das mulheres violentadas sexualmente 
e da adesão ao seguimento ambulatorial: tendências observadas ao longo dos 
anos em um serviço de referência em 
Campinas, São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública.2011; 27(4):701-713.  
 
59 Barros C, Schraiber LB, França J I, Associação entre violência por 
parceiro íntimo contra a mulher. Rev Saúde Pública 2011;45(2):365-72. 
 



90 

 

                                                                                                                                
60 Zaleski M, Pinsky I, Laranjeira R, Mikler SR, Caetano R. Violência entre 
parceiros íntimos e consumo de álcool. Rev Saúde Pública. 2010; 44(1): 53-59.  
 
61 Schraiber LB, D’Oliveira ANPL, Couto MT, Hanada H. e et al. Violência 
contra mulheres entre usuárias de serviços públicos de saúde da Grande São 
Paulo.  Rev Saúde Pública 2007; 41 (3): 359-67 
 
62 Rabello PM, Junior AFC. Violência contra mulher, coesão familiar e drogas. 
Rev Saúde pública 2007; 41(6): 970-8  
 
63 Labronici LM, Ferraz MIR, Trigueiro TH, Fegadoli D. Perfil da violência contra 
mulheres atendidas na Pousada de Maria. Rev. esc. enferm. USP. 2010; 44(1): 
126-133. 
 
64 Day VP, Telles LEB, Zoratto PH, Azambuja MRF, Machado DA et al. 
Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Rev. psiquiatr. Rio Gd. 
Sul. 2003; 25 (suppl. 1): 9-21. 
 
65 Jong LC, Sadala MLA, Tanaka ACD’ A. Desistindo da denúncia ao agressor: 
relato de mulheres vítimas de violência doméstica. Rev. esc. enferm. USP. 
2008; 42(4): 744-51.  
 
66 Dossi AP, Saliba O, Garbin CAS, Garbin AJI. Perfil epidemiológico da 
violência física intrafamiliar: agressões denunciadas em um município do 
Estado de São Paulo, Brasil, entre 2001 e 2005. Cad. Saúde Pública.  2008; 
24(8): 1939-1952 
 
67 Garbin CAS, Garbin AJI, Dossi AP, Dossi MO. Violência doméstica: análise 
das lesões em mulheres. Cad. Saúde Pública. 2006; 22(12): 2567-2573 
 
68 Ilha MM,Leal SMC, Soares JSF. Mulheres internadas por agressão em um 
hospital de pronto socorro; (in) visibilidade da violência. Rer.  Gaúcha enfermn. 
2010; 31(2): 328-34. 
 
69 Eurich RB, Kluthcovsky ACGC. Avaliação da qualidade de vida de 
acadêmicos de graduação em Enfermagem do primeiro e quarto anos: 
influência das variáveis sociodemográficas. Rev Psiquiatr RS. 2008; 30(3): 211-
220. 
 
70 Pereira RJ, Cotta RMM et al. Contribuição dos domínios físico, psicológico e 
ambiental para a qualidade de vida global de idosos. Rev. Psiquiatr. Rio Gd. 
Sul. 2006; 28 (1):27-38. 
 
71  Calumbi RA, Amorim JA, Maciel CMC, Filho OD, Teles AJF. Avaliação da 
Qualidade de Vida dos Anestesiologistas da Cidade do Recife. Rev Bras 
Anestesiol. 2010; 60 (1): 42-51. 
 



91 

 

                                                                                                                                
72 Cielask  F, Levandoski G, Góes SM, Dos Santos TK, Vilela Jr GB, Leite N. 
Relação do nível de qualidade de vida e atividade física em acadêmicos de 
educação física. Fit Perf J. 2007; 6 (6) : 357-61. 
 
73 Castro DFA. Qualidade de Vida de Gestantes Assistidas pela Estratégia 
Saúde da Família. [dissertação]. Escola de Enfermagem/USP. 2010:1-184 
 
74 Tribess S, Junior JSV. Atividade física e qualidade de vida em mulheres 
idosas. Revista digital. 2004; (73). 
 
75  Gordia AP, Quadros TMB, Junior GBV et al. Comparação da qualidade de 
vida de mulheres idosas praticantes e não praticantes de exercício físico. 
Revista digital. 2007; (106). 
 
76 Rees S, Silove D, Chey T et al. Lifetime Prevalence of Gender-Based 
Violence in Women and Relationship with Mental Disorders and Psychosocial 
Function.  JAMA. 2011; 306 (5): 513-521. 
 
77 Durand JG,Schraiber LB, França-Junio I, Barros C. Repercussão da 
exposição à violência por parceiro íntimo no comportamento dos filhos. 
Rev Saúde Pública 2011;45(2):355-64. 
 
78 Reis MJ, Lopes MHBM, Higa R, Turato ER, Chvatal VLS, Bedone AJ. 
Vivências de enfermeiros na assistência à mulher vítima de violência sexual. 
Rev. Saúde Pública. 2010; 44(2): 325-31. 
 
79 Saupe R, Nietche EA, Cestari ME, Giorgi MDM, Krahl M. Qualidade de vida 
dos acadêmicos de enfermagem. Rev. Latino- Am. Enfermagem. 2004; 12(4): 
636-642. 

80 Pereira CCA, Palta M, Mullahy J. Health domains and race in generic 
preference-based health-related quality of life instruments in the United States 
literature. Rev. bras. estud. popul.2010; 27 (2):425-437. 

    
81 Pires MJG. Factores de Risco da Doença Coronária e Qualidade de 
Vida – Estudo Exploratório no Concelho de  
Odivelas.[dissertação].Universidade Aberta/Lisboa.2009:1-523. 
 
 
82 Kelly U. Intimate Partner Violence, Physical Health, Posttraumatic Stress 
Disorder, Depression, and Quality of Life in Latinas. West J Emerg Med. 2010; 
11(3): 247–251. 

 

 



92 

 

                                                                                                                                
APÊNDICE A 

 
 

UNIVERSIDADE GUARULHOS 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que recebi orientação verbal sobre a pesquisa “Violência de 

Gênero e Qualidade de Vida” cujo objetivo será identificar o índice de 

Qualidade de Vida de mulheres que sofrem violência. 

Está claro para mim que minha participação no estudo limita-se a ser 

entrevistada e a responder dois questionários, entendo que nenhuma 

compensação será oferecida por eu participar e que minha assinatura neste 

documento, por livre e espontânea vontade, significa que concordo em agir 

como sujeito nas atividades de pesquisa, que visam a melhoria do atendimento 

de mulheres que sofrem algum tipo de violência. Por este termo ficou-me 

assegurado que as respostas obtidas serão mantidas em sigilo e que a 

qualquer momento posso interromper minha participação no referido Projeto. 

Declaro, ainda, que fui certificada de que os resultados deste trabalho poderão 

ser publicados ou utilizados em estudos futuros e que os riscos para minha 

pessoa nas atividades a serem desenvolvidas serão mínimos e que haverá 

suporte da psicóloga da associação, caso haja necessidade.  

 

__________________________ de _________________ 2010 

 
__________________________                      __________________________ 

Nome da participante                                             Assinatura da participante 

R.G:______________________ 

 
___________________________________  

Mari Anna Tavares de Lima R.G: 28476552-1 

Pesquisador Responsável- COREN 0118473 
Telefone (011) 98236733 

Endereço: Praça Tereza Cristina, 229 Centro, Guarulhos-SP CEP: 07023-070      
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APÊNDICE B 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: 

I . Dados sócio-demográficos:                                Formulário:_______ 

Iniciais _______Idade:_________  

a) Estado Civil: 1.( )casada  2.( )solteira 3.( )separada 4.( )união  

b) Escolaridade: 1. (  )Fundamental completo 2. (  )Incompleto  

3.(  )Médio Completo  4.(  )Incompleto 5.(  )Superior Completo  

6.(  )Incompleto 7.(  )Nenhuma 

c)Raça/Cor referida:1.( )Branca  2.( )Preta 3.( )Amarela 4.( )Parda 5.( )Indígena  

d) Tem filhos: 1.( )Sim  2.( ) Não        Quantos?___ 

e) Profissão / Ocupação _______________________________   

f) Situação empregatícia: 1.(  )Empregada 2.(  )Desempregada  

g) Renda Mensal Familiar: _______________________________________ 

 

II. Dados sobre a Violência: 

a) Neste último ano (12 meses), alguém lhe agrediu de alguma maneira? 

      1. ( ) SIM          2.(  ) NÃO 

 

b) Que tipo de violência foi sofrida? 

       1.( ) Física                     2. ( ) psicológica                             3. ( ) Sexual 

 

c) Quem foi o agressor? 

1.( )Marido 2.( )Ex- marido 3.( ) Namorado  4.( ) Estranho 5.( )Outros________   

 

d) Quantas vezes neste último ano,de forma geral, você foi agredida? 

  1.( )1-5 vezes 

  2.( )6-10 vezes 

  3.( )11 ou mais  

e) Você tem medo do seu agressor? 

           1.( ) SIM           2.( ) NÃO 
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f) Marque no diagrama do corpo humano abaixo as áreas nas quais já foi  

        agredida: 

 

           III. Caracterização do Agressor:             

           Idade:_______  

a)Raça/Cor referida:1.( )Branca 2.( )Preta 3.( )Amarela 4.( )Parda 5.( )Indígena 

b)Escolaridade: 1.(  )Fundamental completo 2.(  ) Incompleto   

3.(  )Médio Completo  4.(  )Incompleto   5.(  )Superior Completo  

6.(  )Incompleto 7.(  )Nenhuma 

c) Estado civil: 1.( )casado 2.( )solteiro  3.( )separado  4.( )união  

d) Utiliza bebida alcoólica ou algum tipo de droga: 1.( )Sim  2.( )Não  

e) Situação empregatícia: 1.( )Empregado  2.( )Desempregado 

f) Atividade/profissão:_____________________ 

g) Reside no mesmo domicílio: 1.Sim (      ) 2.Não (      ) 
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APÊNDICE C 
 

`A Dra Dalila Eugênia Maranhão Dias Figueiredo 

DD. Presidente da Associação Brasileira de Defesa 

Da Mulher, da Infância e da Juventude 

De Guarulhos. 

Vimos solicitar autorização para realizar a pesquisa “Violência de Gênero 

e Qualidade de Vida”, desta  Instituição. 

Esclareço que o trabalho será desenvolvido como parte das exigências, 

para obtenção do Título de Mestre em Enfermagem, na Universidade 

Guarulhos, em Guarulhos. Informo que o objetivo da pesquisa será mensurar a 

qualidade de vida de mulheres que sofrem violência utilizando um instrumento 

da organização Mundial de Saúde (WHOQOL- BREF). 

Os dados serão coletados pela própria pesquisadora que entrevistará 

individualmente as mulheres que aceitarem participar do estudo e que 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta dos dados 

está prevista para o período de janeiro a maio 2010. 

 Ressaltamos que os resultados do estudo serão apresentados a esta 

Instituição e poderão ser publicados em revistas científicas. 

A orientadora da pesquisa será a Profª Drª Rosa Áurea Quintella 

Fernandes, Professora Titular do referido curso. Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Mari Anna Tavares de Lima 

Enfermeira, Coren-Sp 0118473 

_____________________________________ 

                                   Profª Drª Rosa Áurea Quintella Fernandes 
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APÊNDICE D 
 

Distribuição das mulheres, segundo as respostas de cada   

Item do WHOQOL-BREF. Guarulhos-2010. 

      

Item Muito 

insatisfei

to 

n (%) 

Insatisfei

to 

 

n (%) 

Nem 

Satisfeit

o 

Nem 

Insatisfe

ito 

n (%) 

Satisfeito 

 

 

n (%) 

Muito 

Satisfeit

o 

 

n (%) 

Quão satisfeita vc 

está com sua saúde 

(2) 

8 (11,4) 19 (27,1) 15 (21,4) 25 (35,7) 3 (4,3) 

Quão satisfeita vc 

está com o seu sono 

(16) 

16 (22,9) 23 (32,9) 18 (25,7) 11 (15,7) 2 (2,9) 

Quão satisfeita vc 

está com sua 

capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu dia-

a-dia (17) 

6 (8,6) 16 (22,9) 21 (30,0) 25 (35,7) 2 (2,9) 

Quão satisfeita vc 

está com sua 

capacidade para o 

trabalho (18) 

9 (12,9) 13 (18,6) 14 (20,0) 31 (44,3) 3 (4,3) 

Quão satisfeita vc 

está consigo mesma 

(19) 

7 (10,0) 23 (32,9) 21 (30,0) 15 (21,4) 4 (5,7) 
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Quão satisfeita vc 

está com suas 

relações pessoais 

(20) 

6 (8,6) 5 (7,1) 10 (14,3) 42 (60,0) 7 (10,0) 

Quão satisfeita vc 

está com sua vida 

sexual (21) 

35 (50,0) 12 (17,1) 13 (18,6) 8 (11,4) 2 (2,9) 

Quão satisfeita vc 

está com o apoio que 

recebe de seus 

amigos (22) 

3 (4,3) 7 (10,0) 10 (14,3) 40 (57,1) 10 (14,3) 

Quão satisfeita vc 

está com as 

condições do local 

onde mora (23) 

7 (10,0) 12 (17,1) 23 (32,9) 20 (28,6) 8 (11,4) 

Quão satisfeita vc 

está com o seu 

acesso aos serviços 

de saúde (24) 

6 (8,6) 22 (31,4) 26 (37,1) 12 (17,1) 4 (5,7) 

Quão satisfeita vc 

está  

Com o seu meio de 

transporte (25) 

3 (4,3) 17 (24,3) 33 (47,1) 15 (21,4) 2 (2,9) 

Item Muito 

Ruim 

n (%) 

Ruim 

n (%) 

Nem 

ruim 

Nem boa 

n (%) 

Boa  

n (%) 

Muito 

boa 

n (%) 

 

Como vc avaliaria 

sua Qualidade de 

Vida (1) 

17 (24,3) 17 (24,3) 27 (38,6) 7 (10,0) 2 (2,9) 
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Item Nada 

n (%) 

Muito 

pouco 

n (%) 

Mais ou 

menos 

n (%) 

Bastante 

n (%) 

Extrema

mente 

n (%) 

Em que medida vc 

acha que sua dor 

(física) impede vc de 

fazer o q vc precisa 

(3) 

10 (14,3) 12 (17,1) 12 (17,1) 28 (40,0) 8 (11,4) 

O qto vc precisa de 

algum tratamento 

médico para levar 

sua vida diária (4) 

9 (12,9) 14 (20,0) 20 (28,6) 19 (27,1) 8 (11,4) 

O qto vc aproveita a 

vida (5) 

23 (32,9) 24 (34,3) 17 (24,3) 6 (8,6) - 

Em que medida vc 

acha que sua vida 

tem sentido (6) 

7 (10,0) 11 (15,7) 13 (18,6) 27 (38,6) 12 (17,1) 

O qto vc consegue se 

concentrar (7) 

12 (17,1) 15 (21,4) 26 (37,1) 15 (21,4) 2 (2,9) 

Quão segura vc se 

sente em sua vida 

diária (8) 

24 (34,3) 20 (28,6) 17 (24,3) 7 (10,0) 2 (2,9) 

Quão saudável é o 

seu ambiente físico 

(9) 

12 (17,1) 10 (14,3) 28 (40,0) 19 (27,1) 1 (1,4) 

Item Nada 

n (%) 

Muito 

pouco 

n (%) 

Médio 

n (%) 

Muito 

n (%) 

Complet

amente 

n (%) 

Vc tem energia 

suficiente pro seu 

dia- a- dia (10) 

6 (8,6) 10 (14,3) 22 (31,4) 22 (31,4) 10 (14,3) 
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Vc é capaz de aceitar 

sua aparência física 

(11) 

7 (10,0) 8 (11,4) 21 (30,0) 18 (25,7) 16 (22,9) 

 

 

Vc tem dinheiro 

suficiente para 

satisfazer suas 

necessidades (12)  

29 (41,4) 20 (28,6) 20 (28,6) 1 (1,4)  

Quão disponíveis 

para vc estão as 

informações que 

precisa no seu dia-a-

dia (13) 

8 (11,4) 18 (25,7) 33 (47,1) 9 (12,9) 2 (2,9) 

Em que medida vc 

tem oportunidades de 

atividade de lazer 

(14) 

33 (47,1) 21 (30,0) 14 (20,0) 2 (2,9) - 

Quão disponíveis 

para vc estão as 

informações que 

precisa no seu dia-a-

dia (13) 

8 (11,4) 18 (25,7) 33 (47,1) 9 (12,9) 2 (2,9) 

Em que medida vc 

tem oportunidades de 

atividade de lazer 

(14) 

33 (47,1) 21 (30,0) 14 (20,0) 2 (2,9) - 
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Item Nunca 

n (%) 

Algumas 

vezes 

n (%) 

Frequent

emente 

n (%) 

Muito 

Frequent

emente 

n (%) 

Sempre 

n (%) 

 

Com que 

freqüência vc tem 

sentimentos 

negativos (26) 

 

2 (2,9) 

 

25 (35,7) 

 

16 (22,9) 

 

8 (11,4) 

 

19 (27,1) 
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ANEXO A 

WHOQOL- ABREVIADO-Versão em Português 
 

 
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, 
tomando como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando 
nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser:  

 Nada Muito 
pouco 

médio muito completa
mente 

Você recebe dos outros o apoio de 
que necessita? 

1 2 3 4 5 

 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto 
você recebe dos  
outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  
Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" 
apoio como abaixo. 

 

 nada Muito 
pouco 

médio muito completa
mente 

Você recebe dos outros o 
apoio de que necessita? 

1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de 
apoio.  

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule 
no número e lhe parece a melhor resposta.  
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  muito ruim Ruim nem ruim 
nem boa 

boa muito boa 

1-G1 

Como você avaliaria 
sua qualidade de 

vida? 
  

1 2 3 4 5 

  muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 

nem 
satisfeito 
 

 nem 
insatisfeito 

satisfeito muito 
satisfeito 

2-G4 
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 

extr
ema
men
te 

3-F1.4 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4-F11.3 
O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5-F4.1 
O quanto você aproveita a 

vida? 
1 2 3 4 5 

6-F24.2 
Em que medida você acha 

que a sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7-F5.3 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8-F16.1 
Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 
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9-F22.1 

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 comple-
tamente 

10-F2.1 
Você tem energia suficiente 
para seu dia-a-dia?                                

1 2 3 4 5 

11-F7.1 
Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12-
F18.1 

Você tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13-
F20.1 

Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14-
F21.1 

Em que medida você tem 
oportunidades de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você 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-
F9.1 

Quão bem você é 
capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

  muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 

nem 
satisfeito  
 

nem 
insatisfei-
to 

satisfeito Muito 
satisfeito 

16-
F3.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com o seu 
sono?  

1 2 3 4 5 

17-
F10.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 
capacidade de 
desempenhar as 
atividades do seu 
dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18-
F12.4 

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 
capacidade para o 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

19-
F6.3 

Quão satisfeito(a) 
você está consigo 
mesmo? 

1 2 3 4 5 

20-
F13.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com suas 
relações pessoais 
(amigos, parentes, 
conhecidos, 
colegas)? 

1 2 3 4 5 
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21-
F15.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 
vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22-
F14.4 

Quão satisfeito(a) 
você está com o 
apoio que você 
recebe de seus 
amigos? 

1 2 3 4 5 

23-
F17.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com as 
condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24-
F19.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com o seu 
acesso aos serviços 
de saúde? 

1 2 3 4 5 

25-
F23.3 

Quão satisfeito(a) 
você está com o seu 
meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

 

 

       A questão seguinte refere-se a com que freqüência você sentiu ou 
experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.  

 

  nunca Algumas 
vezes 

freqüente
mente 

muito 
freqüente
mente 

Sempre 

26-
F8.1 

Com que freqüência 
você tem sentimentos 
negativos tais como 
mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 

 
 

5 
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ANEXO C 

 


