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Estudo longitudinal sobre vitimação múltipla em mulheres socialmente excluídas: 

frequência e (des)ajustamento psicossocial  

 

Resumo 

Neste artigo procura-se obter uma comprensão do fenómeno de vitimação múltipla em 

mulheres que apresentem condição de exclusão social. Em geral, a investigação através de 

designs transversais negligenciam e dificultam as inferências temporais e as suas causas no que 

concerne à relação vitimação múltipla-impacto, dado que só contemplam um momento único 

de avaliação. Assim, este estudo visa, através de uma análise exploratória ao longo de um ano 

(quatro momentos de avaliação), mapear a prevalência da vitimação múltipla, avaliar o 

(des)ajustamento psicossocial e eventuais diferenças significativas que possam ocorrer entre os 

momentos de avaliação, sem negligenciar a condição da interseccionalidade. O estudo incluiu 

20 participantes do sexo feminino e assumiu uma natureza quantitativa. Os resultados 

evidenciaram um número elevado de experiências de vitimação múltipla ao longo da vida. No 

entanto, não existe um impacto psicológico linear nas participantes, verificando-se na maioria 

dos casos uma reduzida sintomatologia clínica. Este estudo poderá ajudar nas intervenções com 

este tipo de vítimas no sentido destas intervenções não se focarem apenas no défice e na 

sintomatologia mas naquilo que promove o “crescimento”, como os recursos e as competências. 

 

Palvaras-chave: vitimação múltipla, mulheres, exclusão social, frequência, sintomatologia 
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Longitudinal study on multiple victimization in socially excluded women: frequency and 

psychosocial (dis)adjustment  

 

Abstract 

This paper seeks an understanding of the phenomenon of multiple victimization in women with 

social exclusion condition. Usually, research through cross designs neglects and hinders 

temporal inferences and their causes regarding the multiple-impact victimization relationship, 

since only feature a single moment of evaluation. Thus, this study aims, through an exploratory 

analysis over a year (four evaluation moments), to map the prevalence of multiple victimization, 

assess the psychosocial (dis)adjustment and eventual differences that may occur between the 

time points, without neglecting the condition of intersectionality. The study included 20 female 

participants and tooks a quantitative nature. The results showed a high number of multiple 

victimization experiences throughout life. However there is no linear psychological impact on 

participants, verifying in most cases a reduced clinical symptomatology. This study may help 

in this type of intervention with victims towards these interventions do not focus only on the 

deficit and symptomatology but in what promotes "growth" as resources and competencies. 

 

Key words: multiple victimization, women, social exclusion, frequency, symptomatology 
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Introdução 

 A violência contra as mulheres é um problema social e de saúde pública, definida, 

segundo a Declaração das Nações Unidas na Eliminação da Violência contra as Mulheres, 

como qualquer ato de violência de género que resulte (ou possa resultar) em dano físico, 

sexual ou psicológico à mulher, inclusive ameaças de tais atos, coerção ou privação 

arbitrária de liberdade, ocorrida em público ou na vida privada (Krantz & Moreno, 2005; 

Löbmann, Greve, Wetzels, & Bosold, 2003; WHO, 2002).  

Tal como se pode verificar em muitos estudos (e.g., Linares, 2004), as mulheres 

são vítimas preferenciais de violência. Esses estudos salientam ainda que qualquer tipo 

de violência raramente ocorre isolado, ou seja, é habitual a ocorrência de outros tipos de 

violência e a existência isolada de uma experiência de violência é, maioritariamente, a 

exceção e não a regra (e.g., Scott-Storey, 2011), ocorrendo o fenómeno de vitimação 

múltipla.  

 O fenómeno de vitimação múltipla reúne ainda pouco consenso quanto à sua 

definição num único termo (Scott-Storey, 2011). São várias as terminologias apresentadas 

para a conceptualização do fenómeno: “vitimação múltipla” (Linares, 2004; Hope, Bryan, 

Trickett, & Osborn, 2001; Olsvik, 2010), “polivitimação” (e.g., Finkelhord, Ormrod, & 

Turner, 2007b), “vitimação ao longo da vida” (e.g., Cuevas, Sabina, &Picard, 2010), 

“revitimação ao longo da vida” (e.g.,Widom, Czaja, & Dutton., 2008) e “abuso 

cumulativo” (e.g.,Scott-Storey, 2009). Vitimação múltipla foi o conceito adotado neste 

estudo, pela sua abrangência, definindo-se como a experiência de dois ou mais tipos/e ou 

formas de vitimação (Hope, Bryan, Trickett, & Osborn, 2001) em diferentes contextos 

e/ou perpetrados por diferentes agentes (Olsvik, 2010), tendo em conta toda a trajetória 

de vida. Esta conceptualização do fenómeno distingue-se dos conceitos de “vitimação 

crónica” e “revitimação”, uma vez que estes dizem respeito à experiência de mais que um 

episódio, por sua vez do mesmo tipo de violência, num determinado período de tempo 

(Finkelhord, Ormrod, & Turner, 2007b). Distingue-se ainda do conceito de polivitimação 

que inclui quatro ou mais tipos de violência (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007a). 

 Os estudos sugerem que muitas mulheres têm a sua primeira experiência de 

violência durante a infância e que existe um risco acrescido para uma vitimação posterior 

noutros períodos das suas vidas (Tjaden & Thoennes, 2000; Widom, Czaja, & Dutton, 

2008). Os resultados sugerem que a experiência de qualquer tipo de violência na infância 

está associada a um risco cinco vezes mais acrescido de violência como adulto 

(Kimerling, Alvarez, Joanne Pavao, & Baumarind, 2007).  
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No entanto, a grande maioria dos estudos têm-se centrado nas características a 

nível individual das vítimas, dando pouco ênfase ao papel dos fatores sócio ambientais e 

sociodemográficos e à forma como estes podem ser potenciadores de risco para a 

vitimação múltipla, tais como o nível socioeconómico, a etnia, a condição de 

imigrante/emigrante e o estado civil (Cunradi, Caetano, Clark, & Schafer, 2000; Gage, 

2005; Linares, 2004). A intersecção destes vários fatores e formas de opressão (e.g., etnia, 

nível socioeconómico, sexo, atividade laboral) aumentam a vulnerabilidade das mulheres 

serem alvo de formas de abuso cumulativas (interpessoal, estrutural e institucional), 

potenciam situações de abuso e desigualdade, explicando as elevadas prevalências de 

vitimação múltipla em grupos minoritários (Crenshaw, 1994; Feltey, 2001; West, 2004; 

Olsvik, 2010).  

 As prevalências encontradas em alguns estudos evidenciam níveis elevados, ainda 

que indefinidos sobre o fenómeno de vitimação múltipla apresentando oscilações. Os 

dados de prevalência da vitimação múltipla oscilam entre os 13% (Gage, 2005) e os 

66.2% (Cuevas, Sabina, & Milloshi, 2012). Linares (2004) apresenta uma taxa de 37% 

em minorias étnicas enquanto Cuevas, Sabina, & Milloshi (2012) indicam uma taxa de 

66.2% em imigrantes latinas. Wenzel, Tucker, Elliot, Marshall, & Williamson (2004) 

indicam uma taxa de 61.7% em mulheres negras e 23.2% em mulheres hispânicas ou 

latinas. Já estudos com populações universitárias apresentam taxas que variam entre os 

49.2% (Elliott, Alexander, Pierce, Aspelmeier, & Richmond, 2009) e os 51.5 (Sabina & 

Straus, 2008).  

 Alguns estudos têm igualmente procurado analisar a relação entre a vitimação 

múltipla e o impacto, no que respeita a sintomatologia psicopatológica. Mulheres que 

experienciaram episódios múltiplos de violência apresentam maior risco de desenvolver 

estilos de vida menos saudáveis, distúrbios sexuais, depressão, problemas de ansiedade, 

uso abusivo de álcool e/ou drogas, problemas de ajustamento psicológico, como a 

perturbação de stress pós-traumático (PSPT) e baixa auto-estima (e.g., Cuevas, Sabina, 

& Picard, 2010).  

 Porém, a vitimação múltipla e o impacto não assumem uma posição linear, ou 

seja, não se pode assumir que todas as vitimações são equivalentes no seu potencial 

traumático (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007b). Há vítimas expostas a altos níveis de 

adversidade cumulativa que não desenvolvem problemas de ajustamento psicológico (e.g. 

DuMont, Widom, & Czaja, 2007). São vários os estudos que evidenciam fatores 

protetores capazes de atuar, mediar e reduzir esta relação. Estes fatores protetores 
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apresentam-se sobre a forma de características pessoais (e.g., inteligência, optimismo, 

sentido de mestria, autoestima), suporte social, ativação de estratégias de coping (e.g., 

procura de ajuda, reavaliação positiva, aceitação e espiritualismo) (DuMont, Widom, & 

Czaja, 2007;Spence, Nelson, & Lachlan, 2010) e podem promover a mudança.  

 Uma vez que os estudos no âmbito da vitimação múltipla desenvolvidos com 

mulheres são escassos e que a grande maioria destes são desenvolvidos com amostras de 

crianças e adolescentes, com o objetivo de prevenir o desajustamento psicológico mais 

severo na idade adulta (e.g., (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007a, 2007b), considerou-

se pertinente o desenvolvimento de um estudo sobre o fenómeno da vitimação múltipla 

com as mulheres. Pretendeu-se dar ênfase à concomitância de formas de violência 

coletiva, tais como a estrutural e a institucional (e.g., discriminação) de que as mulheres, 

prinicipalmente as mais desfavorecidas são alvo, sem esquecer que a vitimação múltipla 

é muito mais que a soma de experiências de vitimação e que nem todas as mulheres 

apresentam resultados negativos. Dado que este estudo assume um carácter longitudinal, 

prima pelos vários momentos de avaliação. Assim, permite-nos recolher informação 

durante um período de vida destas mulheres, sem nos restringirmos a um momento e 

correndo o risco de negligenciarmos informação. Permite identificar a existência (ou não) 

de diferenças entre esses momentos ao nível da sintomatologia/impacto.  

 

 O presente estudo visa a compreensão de diferentes formas de vitimação múltipla 

que abrangem mulheres que estejam em situação de exclusão social. Este estudo 

longitudinal integra em si quatro momentos de avaliação: Momento 1 (1ª semana – 

primeiro contato); momento 2 (4 meses); momento 3 (8 meses); momento 4 (12 meses). 

Para atingir os objetivos estabeleceu-se um estudo longitudinal:  

1) Mapear a frequência da vitimação de mulheres com história de vitimação 

múltipla ao longo de um ano; 

2) Identificar e descrever os tipos de violência e os padrões de vitimação; 

3) Identificar os respetivos perpetradores; 

4) Avaliar o ajustamento/desajustamento psicossocial das mulheres e a sua 

interação com outras variáveis (e.g., caraterísticas sociodemográficas). 
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Método 

Participantes 

 O recrutamento de participantes deste estudo foi feito de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: i) idade compreendida entre os 18 e os 64 anos de idade; ii) 

experiência de vitimação múltipla; iii) a presença atual (nos últimos doze meses) de 

experiência de vitimação (seja ela doméstica e/ou sexual); iv) encontrar-se em situação 

de exclusão social, ou seja, estar na condição de desempregado, pobreza, precariedade 

social e económica; v) ausência de envolvimento em psicoterapia (sem estar incluída a 

intervenção em crise); vi) competências mínimas de leitura e escrita, de forma a relatar 

os episódios de vitimação. Foram ainda estabelecidos como critérios de exclusão: i) o 

abuso de substâncias; ii) a ideação suicida e iii) perturbação psiquiátrica diagnosticada. 

Neste estudo participaram 20 mulheres com idades compreendidas entre os 22 e 

os 59 anos de idade, com uma média de 39.30 (DP = 9.18). Relativamente à 

nacionalidade, 95% das mulheres eram portuguesas e as restantes 5% tinham dupla 

nacionalidade. Quanto à raça/etnia, 85% destas mulheres eram caucasianas e as restantes 

15% negras. No que concerne ao estado civil, 65% das mulheres encontravam-se 

divorciadas/separadas, 20% casadas/uniões de facto e 3% solteiras. Quanto às 

habilitações literárias, 25% das mulheres tinham o terceiro ciclo do Ensino Básico de 

Escolaridade, 20% o segundo ciclo do Ensino Básico, outras 20% possuíam o grau de 

Licenciatura, 15% o primeiro ciclo do Ensino Básico, 15% o Ensino Secundário e apenas 

5% destas mulheres não possuíam escolaridade. Relativamente ao meio de proveniência, 

60% das mulheres provinham de um meio urbano e 40% de um meio rural. Quanto à sua 

situação laboral, 65% destas mulheres encontravam-se desempregadas, 25% tinham um 

trabalho estável e 10% um trabalho de carácter temporário. O número de filhos das 

mulheres oscilou entre 1 e 4 (M = 1.75, DP = 0.79). Aquando a recolha dos dados para o 

estudo, encontravam-se a viver em casa abrigo 60% destas mulheres.  

 Neste estudo foi utilizada uma amostragem de conveniência. Foram estabelecidos 

contatos com instituições nacionais de apoio à vítima para a divulgação do projeto e 

posterior colaboração. Fazem parte destas instituições a Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (CIG), Grupo de Acção Social Cristã (GASC), Casas Abrigo, a 

Cáritas, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV); Segurança Social (e.g., casos 

sinalizados). Foi, ainda, utilizado o snowbolling através de contatos informais de casos 

de potenciais participantes. 
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Instrumentos 

 No que respeita à avaliação da vitimação múltipla a que as mulheres foram 

sujeitas, utilizou-se a Entrevista Semiestruturada de Vitimação ao Longo da Vida (adapt. 

Matos & Dias, 2012), uma adaptação do instrumento Lifetime Trauma and Victimization 

History (LTVH) (Widom, Dutton, Czaja, & DuMont, 2005). Esta entrevista procura 

identificar e explorar as diferentes experiências de vitimação que as mulheres podem 

sofrer ao longo da vida. Está organizada em duas partes: Parte 1 – contempla as 

experiências de vitimação múltipla, considerando os diferentes períodos da vida: infância 

(antes dos 12 anos de idade), adolescência (12-17 anos de idade) e idade adulta (a partir 

dos 18 anos). Cada período contém 12 itens que questionam acerca das várias 

experiências de vitimação múltipla (e.g., violência física, psicológica); Parte 2 – 

contempla outras formas de vitimação (e.g., crimes contra a propriedade, stalking, 

mobbing, rapto). Esta entrevista é composta por 15 itens no total. 

 Com o objetivo de identificar a vitimação experienciada e sofrida nos últimos 12 

meses foram utilizados ainda os seguintes instrumentos: 

- Inventário de Violência Conjugal (IVC; Matos, Machado, & Gonçalves, 2000), que nos 

permite tipificar as formas de violência praticadas e recebidas nas relações de tipo 

conjugal e a sua regularidade. É constituído por 21 itens e apresenta duas subescalas que 

correspondem a atos fisicamente e emocionalmente abusivos. 

- Sexual Experiences Survey – Short Form Victimization (SES-SFV; traduzido e adapt. 

Martins & Machado, 2008), que avaliam a vitimação e a perpetração de comportamentos 

abusivos nos últimos 12 meses. É composto por 7 itens. 

 Quanto à avaliação da sintomatologia foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- The Beck Depression Inventory II (BDI; versão portuguesa adapt. Martins & Coelho, 

2000), um questionário de auto-resposta, constituído por 21 itens, cujas pontuações se 

agrupam em três fatores (a) fator cognitivo, (b) fator Afetivo e (c) fator somático (n=7); 

- Outcome Questionnaire (OQ – 45.2; versão para a investigação, traduzido e adapt. 

Machado & Klein, 2006) fornece uma avaliação fidedigna de diversos aspetos do nível 

de ajustamento e perturbação psicossocial dos indivíduos. É um instrumento de 

autorrelato composto por 45 itens, que são cotados numa escala de 5 pontos do tipo Likert, 

sendo a distribuição destes itens por três dimensões (desajustamento social, relações 

interpessoais e papel social). 

 No que diz respeito à avaliação dos fatores protetores e da resiliência utilizou-se 

a Escala de Resiliência para Adultos (ERA; versão adapt. Pereira, Canavarro & Davide, 
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2009), constituída por 33 itens e compreende seis fatores: f1 – competências pessoais, f2 

– coesão familiar, f3 – recursos sociais, f4 –competências sociais e f5 – estilo estruturado. 

Estes fatores estão incluídos num modelo global que compreende a resiliência como um 

fenómeno relacionado com três esferas da vida de um indivíduo (atributos individuais, 

apoio familiar e sistema de apoios externos).  

 

Procedimentos 

 A realização da entrevista semiestruturada e dos questionários ocorreram nas 

instituições que colaboraram com este projeto. A recolha foi feita por um grupo de três 

entrevistadoras doutoradas e com treino em entrevista com vítimas. Foi dada a informação 

acerca dos objetivos planeados para o estudo e dos procedimentos subjacentes. O 

consentimento informado foi obtido junto das participantes, garantindo-se o anonimato. 

No final de cada momento de avaliação foi disponibilizado, sempre que necessário, apoio 

às participantes.  

 Apresentando-se como um estudo longitudinal que integra em si quatro momentos 

de avaliação, foi recolhida de forma prévia a história de vida e realizada a Entrevista 

Semiestruturada de Vitimação ao Longo da Vida. Posteriormente foi realizada a avaliação 

em quatro momentos.  

Nos instrumentos de vitimação, a referência temporal foi sempre dos últimos 

quatro meses, à exceção do 1º momento de avaliação que se refere ao último ano. A tabela 

1 reporta os momentos de avaliação e os instrumentos que foram administrados em cada 

um destes.  

A recolha dos dados foi realizada entre Março de 2012 e Junho de 2014. 
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Tabela 1 

Instrumentos utilizados em cada momento de avaliação 

 1º Momento 2º Momento 3º Momento 4º Momento 

Entrevista 

Vitimação 

x - - - 

IVC x x x x 

SES-SFV x x x x 

BDI-II x x x x 

OQ45 x x x x 

ERA - - - x 

 

 

Análise de Dados 

Dada a natureza quantitativa do estudo, o tratamento e análise de dados foi 

realizado com recurso ao programa Statistical Package for Social Sciences – SPSS for 

Windows (IBM, 2011), nomeadamente com recurso à análise estatística univariada e 

inferencial. A estatística permitiu uma análise do número de experiências de vitimação 

ocorridas, ao longo dos diferentes períodos da vida (infância, adolescência e idade adulta) 

e ao longo da vida. Foi possível analisar as principais formas de vitimação ocorridas nos 

diferentes períodos da vida e os seus respetivos perpetradores. Outras formas de vitimação 

(e.g., crime contra a propriedade, mobbing, rapto) foram analisadas bem como a violência 

sofrida nos últimos doze meses. Foi feita uma avaliação dos níveis de sintomatologia 

apresentados pelas participantes ao longo dos quatro momentos de avaliação. 
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Resultados 

 

I. Vitimação múltipla: Frequência tipos e perpetradores  

 Atendendo a que um dos critérios de inclusão era ter sido alvo de múltiplos tipos 

de violência, verificou-se que todas as participantes sofreram de várias formas de 

vitimação ao longo da vida. 

A idade com que estas mulheres foram vítimas pela primeira vez variou entre os 

2 e os 11 anos (M = 5.95, DP = 2.72). Em média, estas mulheres sofreram 14.95 (DP = 

4.74) tipos de vitimação ao longo da vida. A idade adulta foi o período da vida onde se 

verificou uma maior frequência de experiências de vitimação, com uma média de 6.95 

(DP = 1.82). Seguiu-se a infância como o segundo período com mais frequência, com 

uma média de 4.05 (DP = 2.26) e, por último, a adolescência, com uma média de 3.95 

(DP = 2.24). Em cada um destes períodos de vida foi possível verificar que 50% destas 

mulheres foi vítima de pelo menos três tipos de vitimação. 

Na tabela 2 encontra-se a frequência associada a cada tipo de violência sofrida 

pelas participantes, ao longo da vida e nos seus diferentes períodos. Na infância, o tipo 

de violência mais frequente foi a violência psicológica (80%) e a violência vicariante 

(80%), seguindo-se da violência física (65%). Na adolescência destacou-se a violência 

vicariante (80%), seguindo-se da violência psicológica (65%), da violência física e sexual 

(ambas com 50%). Na idade adulta, todos os tipos de violência apresentaram uma 

frequência igual ou superior a 50%, destacando-se a violência psicológica relatada por 

todas as participantes (100%), seguida da violência física (85%), da discriminação (80%), 

da violência sexual (70%), da violência institucional e violência vicariante (ambas com 

65%) e por último a negligência (50%). Relativamente às taxas de frequência relativas à 

vitimação ao longo da vida verificou-se que todas estão acima dos 50%. Assim, a 

violência psicológica voltou a destacar-se (100%), seguida da violência sexual e da 

violência vicariante (ambas com 95%). Seguiu-se a discriminação e a violência física 

(ambas com 85%), a negligência (70%) e, por último, a violência institucional (65%). 
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Tabela 2 

Frequência dos Tipos de Violência Sofridas nas Diferentes Fases da Vida e ao Longo da 

Vida 

 

 
Infância Adolescência 

Idade 

Adulta 

Vitimação ao longo da 

vidaa) 

Violência física 65% 50% 85% 85% 

Violência psicológica 80% 65% 100% 100% 

Violência sexual 35% 50% 70% 95% 

Discriminação 45% 40% 80% 85% 

Negligência 25% 25% 50% 70% 

Violência 

Institucional 
- - 65% 65% 

Violência Vicariante 80% 80% 65%1 95% 

a) Mulheres que sofreram o tipo de violência em, pelo menos, duas fases da vida 

  

Para além destas formas principais de vitimação, outras formas de vitimação 

foram ainda avaliadas. O gráfico 1 mostra quais as outras formas de vitimação mais 

frequentes. No que concerne ao tipo de crime contra a propriedade (e.g., destruição de 

propriedade, furto, roubo), 75% das mulheres relataram terem sido vítimas, 40% das 

mulheres sofreram stalking (e.g., perseguição), 30% sofreram mobbing (e.g., algum tipo 

de violência física, sexual, discriminação, exclusão no trabalho/emprego), 25% foram 

vítimas de rapto (e.g., raptada/sequestrada, mantida em cativeiro, impedida de sair) e 20% 

relataram que abusaram da sua condição de pobreza/vulnerabilidade social.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Refere-se ao fato de ter visto alguém (e.g., mãe, pai, pares, companheiro/ex-companheiro, 
desconhecido) a sofrer algum tipo de violência (e.g., verbal, física, sexual, discriminação, negligência) ou 
a ser tratado de forma injusta, a ser incompreendido, discriminado ou excluído, tendo em conta a 
frequência dos acontecimentos e quais os serviços responsáveis. 
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Gráfico 1  

Frequência de Outras formas de vitimação 

 

 i. Perpretadores 

Na infância, em termos gerais, os perpetradores mais frequentes de violência 

foram o pai, os pares e “mais que uma pessoa”. Estes apareceram associados a pelo menos 

quatro tipos de violência (e.g., violência física, psicológica, sexual e vicariante). No 

período da adolescência, os perpetradores mais relatados pelas mulheres foram os pares, 

novamente o pai, e “várias pessoas”. Na idade adulta, os perpetradores mais frequentes 

foram o marido/companheiro e o ex-marido/ex-companheiro. 

 

ii. Perceção de perigo 

Dados os diferentes tipos de vitimação que as mulheres sofreram foi possível 

verificar que 85% das mulheres referiram sentir-se em perigo, em algum momento das 

suas vidas.  

 

iii. Escala da Resiliência para Adultos 

No final do estudo (último momento) utilizou-se a Escala de Resiliência para 

Adultos (ERA). Os resultados foram enquadrados nesta primeira parte, uma vez que esta 

escala não faz parte da dimensão longitudinal. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Crime contra a
propriedade

Stalking Mobbing Rapto Discriminação
Social

Outras Formas de Vitimação



  18  
 

Relativamente ao fator 1, as mulheres apresentaram uma média de 3.71 (DP = 

1.35) relativa às competências pessoais que variou entre 0 e 5. No fator 2, as mulheres 

apresentaram uma média de 3.04 (DP = 1.24) acerca da coesão familiar que variou entre 

0 e 4.5. No que concerne ao fator 3, as mulheres apresentaram uma média de 3.44 (DP = 

1.25) de recursos sociais, que variou entre 0 e 4.5. No fator 4, as mulheres evidenciaram 

uma média de 3.17 (DP = 1.27) de competências sociais, que variou entre 0 e 4.8. Por 

último, no fator 5, as mulheres apresentaram uma média de 4.25 (DP = 1.79) de estilo 

estruturado, que variou entre 0 e 6.75. 

 

 

II. Vitimação múltipla: Dimensão longitudinal 

Uma vez que este estudo assentou num design longitudinal, desenvolvendo-se através 

de quatro momentos de avaliação em diferentes períodos, os resultados serão 

apresentados por momento de avaliação. 

 

Momento 1 

 Sobre a violência íntima sofrida nos últimos 12 meses, avaliada através do IVC, 

80% das mulheres referiram ter sofrido violência emocional e 80% referiram ter sofrido 

violência física. Relativamente à violência sexual, sofrida nos últimos 12 meses e avaliada 

através do SES-SFV, 40% das mulheres referiram ter sido vítimas desse tipo de abuso.  

 Relativamente à sintomatologia depressiva, avaliada através do BDI, 40% das 

mulheres apresentou sintomatologia ligeira (0-13), 25% apresentou humor depressivo 

moderado (20-28), 20% apresentou humor depressivo ligeiro (14-19) e 15% apresentou 

humor depressivo severo (29-63).  

 Neste primeiro momento de avaliação, no OQ45, a maioria das mulheres não 

apresentou sintomatologia com relevância clínica (65%). Apenas 35% das mulheres 

apresentaram valores acima do ponto de corte (68). Relativamente à subescala das 

relações interpessoais e à subescala do papel social, 70% das mulheres apresentaram 

valores abaixo do ponto de corte (16 e 14, respetivamente), em ambos os casos. Aquela 

que apresenta, ainda que de forma ligeira, notoriedade é o desajustamento emocional, 

onde 50% das mulheres apresentam sintomatologia com relevância clínica, situando-se 

acima do ponto de corte (30). 

 



  19  
 

Momento 2 

 Relativamente à violência íntima nos últimos meses, 80% referem ter sido vítimas 

de violência emocional e 70% das mulheres referem ter sido vítimas de violência física. 

Quanto à violência sexual,neste momento da avaliação, nenhuma das mulheres reportou 

quaisquer tipos de abusos desta natureza. 

 No que concerne à sintomatologia depressiva, 60% das mulheres apresentou 

sintomatologia ligeira (0-13), 15% humor depressivo ligeiro (14-19), 15% apresentou 

humor depressivo moderado (20-28) e 10% apresentou humor depressivo severo (29-63). 

 Os resultados das participantes sobre o ajustamento psicossocial voltaram a não 

apresentar sintomatologia com relevância clínica. Apenas 30% das mulheres 

evidenciaram valores acima do ponto de corte (68). Relativamente às subescalas, em 

nenhuma se verificou sintomatologia com relevância clínica elevada (desajustamento 

emocional, 45%; relações interpessoais, 30%; papel social, 20% acima do ponto de corte).  

 

Momento 3 

 No terceiro momento de avaliação, a violência íntima nos últimos meses 

apresentou valores iguais ao do segundo momento de avaliação. 70% das mulheres 

referem ter sido vítimas de violência física e 70% referem ter sido vítimas de violência 

emocional. Quanto à violência sexual, voltou-se a não verificar quaisquer tipos de abusos 

deste foro. 

 Relativamente à sintomatologia depressiva, 60% das mulheres apresentaram 

sintomatologia ligeira (0-13), 20% das mulheres apresentaram humor depressivo ligeiro 

(14-19), 15% das mulheres apresentaram humor depressivo severo (29-63) e 5% das 

mulheres apresentaram humor depressivo moderado (20-28). 

 Os resultados de ajustamento psicossocial não evidenciaram taxas elevadas de 

sintomatologia de relevância clínica: 75% das mulheres apresentaram valores abaixo do 

ponto de corte (68) e apenas 25% das mulheres evidenciaram valores acima deste. Nas 

três subescalas, tornou a estar em destaque o desajustamento emocional, onde 50% das 

mulheres evidenciaram sintomatologia com relevância clínica. Na subescala das relações 

interpessoais, apenas 10% das mulheres evidenciou sintomatologia com relevância 

clínica e na subescala do papel social, apenas 15% das mulheres evidenciou 

sintomatologia com relevância clínica. 
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Momento 4 

 No quarto e último momento de avaliação, relativamente à violência íntima nos 

últimos meses, 80% das mulheres referiram ter sido vítimas de violência física e 80% das 

mulheres referiram ter sido vítimas de violência emocional. Sobre a violência sexual não 

se verificaram quaisquer tipos de abusos desta natureza. 

 A avaliação da sintomatologia depressiva apresentou valores idênticos aos outros 

momentos de avaliação: 60% das mulheres apresentaram sintomatologia ligeira (0-13), 

20% das mulheres apresentou humor depressivo ligeiro (14-19), 10% apresentou humor 

depressivo moderado (20-28) e 10% das mulheres apresentou humor depressivo severo 

(29-63). 

 Por último, 30% das mulheres apresentaram sintomatologia com relevância 

clínica, ou seja, os resultados estão acima do ponto de corte (68). O desajustamento 

emocional voltou a ser a subescala que se evidenciou: 50% das mulheres apresentaram 

sintomatologia com relevância clínica, enquanto que na subescala das relações 

interpessoais, apenas 25% das mulheres evidenciou sintomatologia com relevância 

clínica. Por fim, na subescala do papel social apenas 15% das mulheres evidenciou 

sintomatologia com relevância clínica.  

 

Na tabela 3, segue-se um resumo dos resultados dos instrumentos (IVC, SES-SFV, 

BDI e OQ45) ao longo dos quatro momentos de avaliação.  
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Tabela 3 

Resultados dos instrumentos ao longo quatro momentos de avaliação 

 1º 

Momento 

2º 

Momento 

3º 

Momento 

4º 

Momento 

IVC - violência física 70% 70% 70% 80% 

IVC - violência 

psicológica  
80% 70% 70% 80% 

SES 40% 0% 0% 0% 

OQ45 total 35% 30% 25% 30% 

BDI – Sintomatologia 

Ligeira 
40% 60% 60% 60% 

BDI – H. Depressivo 

Ligeiro 
20% 15% 20% 20% 

BDI - H. D. Moderado 25% 15% 5% 10% 

BDI – H. Depressivo 

Severo 
15% 15% 10% 10% 

  

i. Outros resultados: interação entre variáveis 

 Com o objetivo de explorar as relações possíveis entre as variáveis, recorreu-se à 

estatística inferencial. Através do Coeficiente de Correlação de Pearson, tentou-se 

perceber se existia associação entre o número de experiências de vitimação ao longo da 

vida e a sintomatologia, quer avaliada pelo BDI quer avaliada pelo OQ45, nos quatro 

momentos. Houve uma correlação positiva significativa entre o número de experiências 

de vitimação ao longo da vida e a sintomatologia avaliada pelo BDI no 1º, 2º e 3º 

momento de avaliação (r = .47, p = .04; r = .48, p = .03; r = .58, p = .01, respetivamente). 

No 4º momento não se verificou esta correlação positiva, r = .33, p = .16. Quanto à 

correlação entre o número de experiências de vitimação ao longo da vida e a 

sintomatologia avaliada pelo OQ45, no 1º e 4º momento existiu uma correlação positiva 

marginalmente significativa (r =.41, p = .08; r = .40, p =.08, respetivamente) enquanto 

que no 2º e 3º momento existiu uma correlação positiva significativa com o número de 

experiências de vitimação (r =.54, p = .01; r = .47, p =.04, respetivamente). Verificou-se 

que maiores níveis de sintomatologia estavam associados à violência física, violência 
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psicológica e violência sexual. Na tabela 4 apresentam-se os resultados distribuídos pelos 

4 momentos de avaliação. 

 

Tabela 4 

Associação entre níveis de sintomatologia e tipo de vitimação 

a)    0.05 > p <.10, resultados marginalmente significativos 

 

 

 Novamente através do Coeficiente de Correlação de Pearson tentou-se perceber 

se a sintomatologia (BDI e OQ45) nos 4 momentos estava relacionada com a idade da 

primeira vitimação. Não houve correlações positivas entre a sintomatologia (BDI e 

OQ45) nos 4 momentos e a idade da primeira vitimação. 

 No sentido de perceber se existiam diferenças ao nível da sintomatologia (BDI) 

nos quatro momentos de avaliação, tentou-se a realização de uma Análise de Variância 

(ANOVA) para Medidas Repetidas. Uma vez que o princípio da esfericidade não estava 

cumprido, optou-se pela realização do teste não-paramétrico – Teste de Friedman. Há 

diferenças marginalmente significativas ao nível da sintomatologia (BDI) nos quatro 

momentos de avaliação, χ2 (3) = 6.63, p = 0.09. O Teste de Wilcoxon com Correção de 

Bonferroni evidenciaram diferenças significativas entre o 1º e o 4º momento de avaliação 

do BDI, Z = -2.95, p = .003, entre o 2º e 4º momento de avaliação, Z = -2.95, p = .003, e 

entre o 3º e 4º Momento de avaliação, Z = -2.95, p = .003. Relativamente às diferenças 

ao nível da sintomatologia (OQ45) nos quatro momentos de avaliação, procedeu-se à 

realização de uma Análise de Variância (ANOVA) para Medidas Repetidas, uma vez que 

todos os pressupostos estavam cumpridos. Não houve diferenças significativas ao nível 

 1º Momento 2º Momento 3º Momento 
4º 

Momento 

 BDI OQ45 BDI OQ45 BDI OQ45 BDI OQ45 

Violência 

Física 

r =.55, p 

=.01 

r =.39, p 

=.09a) 

r =.49, 

p =.03 

r =.50, p 

=.03 
- - - 

r =.46, p 

=.04 

Violência 

Psicológica 

r =.42, p 

=.06a) 
- - 

r =.47, p 

=.04 

r =.40, p 

=.09a) 

r =.40, p 

=.08a) 
- 

r =.44, p 

=.06a) 

Violência 

Sexual 
- - - 

r =.36, p 

=.10a) 
- - - - 
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da sintomatologia (OQ45) em função do momento temporal em que esta é avaliado, F 

(3,57) = .95, p = .42.   

 Após cumpridos os pressupostos, realizou-se um Teste T para Amostras 

Independentes, no sentido de perceber se as mulheres que estavam em casa abrigo 

reportavam níveis mais elevados de sintomatologia (BDI e OQ45) ao longo dos quatro 

momentos do que as que não estavam. Não houve diferenças significativas entre as 

mulheres que estavam e as mulheres que não estavam ao nível da sintomatologia (BDI e 

OQ45) nos quatro momentos de avaliação.  

 Foram realizados novamente testes de diferenças no sentido de perceber se as 

caraterísticas sociodemográficas poderiam potenciar o risco para a vitimação. Não há 

diferenças significativas ao nível do total de experiências de vitimação em função da 

nacionalidade, t(18) = -.22, p = .83, em função do estado civil F (2,17) = .54, p = .59, em 

função da situação laboral, F (2,17) = .97, p = .40, em função do meio de proveniência, 

t(18) = -.82, p =.42, em função da raça, t(18) = -.82, p =.42 e em função das habilitações 

literárias, F (5,14) = 1,2, p = .36. 
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Discussão de Resultados 

 O número de experiências de vitimação ao longo da vida neste grupo de mulheres 

é elevado (M = 14.95, DP = 4.74), o que pode ser corroborado pela literatura que sugere 

que a vitimação pode ser uma condição mais que um evento (Finkelhor, Ormrod, & 

Turner, 2007a). 

A infância apresenta-se como o segundo período da vida em que o número de 

experiências de vitimação se mostrou mais elevado (M = 4.05, DP = 2.26), o que vai mais 

uma vez ao encontro da literatura que sugere que indivíduos que tenham tido experiências 

de vitimação durante a infância têm um risco acrescido de ter outro tipo de experiências 

de vitimação ao longo da sua vida (e.g., um terço das mulheres que em crianças reportam 

ter sido vítimas de abusos sexuais apresentam um risco três vezes mais alto na idade de 

adulta de ter outras experiências de vitimação que as mulheres que não foram abusadas 

sexualmente) (Widom, Czaja, & Dutton., 2008). 

 Como se pode verificar através das frequências dos tipos de violência, as mulheres 

na idade adulta são mais vitimadas que nos outros períodos da vida, tal como indica a 

literatura que a experiência de vitimação precoce pode ser um fator de risco para outras 

formas de vitimação (Kimerling, Alvarez, Joanne Pavao, & Baumarind, 2007). Todos os 

tipos de violência foram sinalizados na idade adulta apresentando taxas muito elevadas, 

o que não deixa de ser um dado muito preocupante. Do período da infância para a 

adolescência é visível um decréscimo de violência física e psicológica e um aumento da 

violência sexual na idade adulta que é consumada pelo parceiro, nas relações de 

intimidade. 

 Os perpetradores mais frequentes de violência na infância e na adolescência são o 

pai e os pares, enquanto na idade adulta surge, em maior relevo, o companheiro/ex-

companheiro. Estes resultados vão ao encontro do que se encontra na literatura que mostra 

que a vitimação física/e ou sexual na infância é habitualmente perpetrada por um familiar 

direto e a indicação de que a vitimação física, psicológica e sexual na idade adulta 

perpetrada pelo parceiro é o padrão mais comum/frequente de vitimação múltipla 

(Cuevas, Sabina, & Milloshi, 2012). 

 Apesar de apresentarem elevados números de experiências de vitimação, através 

de vários tipos de violência, por diferentes perpetradores e em diferentes contextos, os 

números referentes à sintomatologia são consideravelmente baixos em praticamente 

todos os momentos de avaliação. Estes resultados contrariam os estudos que mostram o 

elevado impacto negativo da vitimação múltipla (Cuevas, Sabina, & Picard, 2010). No 
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entanto, corroboram os estudos que referem que existem vítimas expostas a altos níveis 

de adversidade cumulativa que não desenvolvem problemas de ajustamento psicológico 

(e.g. DuMont, Widom, & Czaja, 2007), ou seja, vitimação não é sinónimo de impacto. 

Embora se tenham verificado correlações positivas significativas entre o números de 

experiências de vitimação ao longo da vida e a sintomatologia em alguns dos momentos, 

os resultados são apenas marginalmente significativos. Tendo em conta o número elevado 

de experiências de vitimação ao longo da vida, estes resultados voltam a contrariar o 

elevado impacto da vitimação múltipla (Cuevas, Sabina, & Picard, 2010) e corroboram 

os resultados que mostram que há mulheres que resistem à adversidade (DuMont, Widom, 

& Czaja, 2007). 

 Poderá avançar-se algumas explicações para estes resultados acima 

supramencionados, tendo em consideração os resultados apresentados pela Escala da 

Resiliência para Adultos. As médias deste estudo comparativamente com as médias do 

estudo preliminar para a população portuguesa apresentam-se mais baixas em todas os 

fatores da escala, o que poderá ser explicado pelo fato de estas mulheres terem sido 

sujeitas a vários tipos de vitimação. O fator do estilo estruturado (eg., capacidade de 

manter as rotinas diárias, planejar e organizar) é aquele que apresenta a média mais alta. 

Este resultado poderá ser explicado pelo fato do número elevado de experiências de 

vitimação acabar por dar às participantes o sentido de continuidade, uma vez que as 

experiências ao ser recorrentes não trazem mudanças no sentido de novidade, o que 

poderá provocar uma adaptação por habituação, ou seja, continua a haver competências 

no sentido de cuidar e manter as rotinas. A coesão familiar (e.g., conflito familiar, 

cooperação, lealdade, apoio, estabilidade) é o fator que apresenta média mais baixa, o que 

poderá ser explicado pelo fato de 80% das participantes relatarem que o seu apoio é 

proveniente de “outros” e apenas 5% das participantes relata que tem apoio da família 

alargada. Apesar das médias serem menores comparativamente às do estudo preliminar, 

é de notar que mesmo tendo sido expostas a um número elevado de experiências de 

vitimação, conseguem apresentar fatores de resiliência notáveis e uma sintomatologia 

reduzida, o que é corroborado pela literatura quando refere que se é resiliente quando uma 

pessoa ou grupo de pessoas que sofreram um evento adverso ou potencialmente 

traumático não apresentou psicopatologias ou problemas de adaptação relevantes 

(Hervás, 2009). 

 Outra explicação a ser apontada para o fato da sintomatologia ser reduzida ainda 

que as experiências de vitimação apresentem taxas elevadas é o significado e as reflexões 
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que as mulheres fazem acerca da vitimação, que nos remete para o “crescimento pós-

traumático”. O conceito de “crescimento pós-traumático” refere-se à mudança positiva 

que o indivíduo experimenta como resultado de um processo de luta face à vivência de 

uma experiência traumática (Calhoun & Tedeschi, 1999), o que pode justificar o fato de 

que a adaptação aos eventos negativos poderá estar associado a menores níveis de 

sintomatologia depressiva (Helgeson, Reynolds & Tomich, 2006). 

 Relativamente aos outros tipos de vitimação são os crimes contra a propriedade 

que apresentam uma taxa mais elevada (80%). No entanto, não se verificam associações 

entre este tipo de crime e a sintomatologia ao longo dos quatro momentos. Estes 

resultados corroboram com a literatura que refere que a vitimação interpessoal apresenta 

efeitos mais prejudiciais (Finkelhor, 2007). 

 Apesar de se tentar verificar se a interseccionalidade se relaciona com a vitimação 

múltipla e de alguns estudos apontarem para alguns carateristicas sociodemograficas 

poderem potenciar o risco de vitimação (e.g., Linares, 2004), não se encontrou nenhuma 

relação entre o número total de experiências de vitimação em função das carateristicas 

sociodemográficas. Uma das justificações apontadas para estes resultados não 

significativos será o fato de que para além da amostra ser reduzida, é muito homogénea 

(e.g., etnia, nacionalidade). No entanto, apesar de não se verificar diferenças, as 

habilitações literárias permitiram ver que quem tem menor escolaridade (e.g., 2º e 3º 

ciclo) apresentou a média mais elevada no que se refere aos níveis de experiência de 

vitimação comparativavamente às participantes que tinham escolaridade mais elevada. 

Este resultado é concordante com a literatura quando esta nos indica que menores níveis 

de escolaridade aumentam o risco de vitimação (e.g., Gage, 2005). Uma menor 

informação e competência para aceder aos recursos poderá justificar esta condição.  

  

Limitações e Implicações 

 Este estudo apresenta algumas limitações. O fato de amostra não ser diversa e 

apresentar-se muito homogénea (e.g., maioria são portuguesas e de raça/etnia caucasiana) 

e embora se tenham realizado análises estatísticas com as caraterísticas 

sociodemográficas, estas permitiram uma análise muito redutora dos fatores de 

interseção. O número reduzido de participantes e da estratégia de amostragem limitam e 

provoca dificuldades a nível da realização de testes estatísticos limitando a generalização 

de resultados. Dada a natureza retrospetiva do estudo e o fato de este apresentar quatro 

momentos de avaliação aumenta o risco da detioração da memória, principalmente as 
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memórias passadas (infância) aquando a sua recordação pelas participantes, comparados 

com aquelas mais recentes (ocorridas na idade adulta) (Cuevas, Sabina, & Milloshi, 

2012). 

 Apesar dos resultados serem redutores devido às implicações acima 

supramencionadas, o estudo permitiu perceber que apesar do número elevado de 

experiências de vitimação, não se verifica a dicotomia vitimação múltipla-impacto, ou 

seja, não se pode assumir que todas as vitimações são equivalentes no seu potencial 

traumático (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007b). O fato de se manterem funcionais e 

apresentarem níveis de sintomatologia baixos não significa que estas mulheres não 

sofram, uma vez que a experiência da aprendizagem ou o “crescimento” não negam o 

sofrimento necessário, ou seja, este tipo de reacções não significa que estas pessoas não 

sofram ou sofram menos (Hervás, 2009). No entanto, o “crescimento” após vitimação não 

deve ser descurado, uma vez que se deve ter em atenção e estar ciente dos potenciais 

efeitos positivos nas mulheres face às situações de trauma e adversidade (e.g., Linley & 

Joseph, 2004). Assim, considera-se importante nas intervenções com este tipo de vítimas, 

estas não se focarem apenas no défice e na sintomatologia mas naquilo que promove o 

“crescimento”, como os recursos e as competências. 

Dado que esta temática poderá potenciar uma grande variabilidade de estudos para 

se poder adquirir novos conhecimentos acerca desta, tal como os investigadores expõem, 

há a necessidade de realização de mais estudos longitudinais com uma possível ponte 

entre os estudos quantitativos e qualitativos (Olsvik, 2010). Seria sugestivo numa 

investigação futura a realização de novos estudos de caráter qualitativo, através da análise 

de conteúdo com vista a perceber que mudanças e que processos subjacentes ocorrem 

entre cada momento de avaliação de modo a justificar estas diferenças (embora não 

significativas). Importa também comparar de que forma as mulheres que experienciam 

vitimação ao longo da vida e as que só experienciam vitimação na idade adulta diferem 

ao nível da sintomatologia e que mecanismos desenvolvem estas mulheres para lidar com 

essas experiências sem apresentarem níveis de sintomatologia severa.  
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