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Resumo
A avaliação do dano em sede de Direito Civil tem por objetivo a reparação integral de todos os
danos emergentes da ocorrência, tanto patrimoniais como não patrimoniais. No âmbito
específico da Psiquiatria Forense, a avaliação de um dano pós-traumático reveste-se de especial
dificuldade pela singularidade e subjetividade dos aspetos clínicos ligados a esta especialidade.
Pretende-se, com este trabalho, uma descrição clínica e sócio-demográfica dos indivíduos
avaliados no âmbito da reparação do dano em Direito Civil, no contexto Psiquiátrico-forense, na
Delegação do Centro do INMLCF e no Gabinete Médico-Legal Dão-Lafões, no período
decorrido entre 2015 e 2018. Pretende-se também avaliar a relação entre os diagnósticos
estabelecidos e a valorização. Para este efeito, foi realizada uma revisão não sistemática da
literatura sobre o tema, bem como consulta dos processos médico-legais das 102 pessoas
avaliadas. Foi realizada uma descrição da amostra e posteriormente avaliada a associação entre a
valorização do dano e várias variáveis sociodemográficas e clínicas. Em 12.7% das avaliações
foi feito o diagnóstico de Perturbação de Stress Pós-Traumático, em 10.8% de Perturbações de
adaptação e em 6.9% como Reações ao Stress severo. Em 24.5% dos casos não foi diagnosticada
qualquer doença, pelo que não houve valorização. O grupo de pessoas diagnosticadas com
“Perturbação de Stress Pós-traumático” teve valorizações tendencialmente mais elevadas do que
os restantes grupos. A maioria dos eventos desencadeantes foram acidentes de viação, em
concordância com a literatura. A maior valorização da Perturbação de Stress Pós-Traumático
pode ser compreendida pela incapacidade que acarreta. Em futuros estudos, seria importante
fazer uma análise mais extensa do estado pré-mórbido do examinado, como a personalidade
prévia ou psicopatologia anterior.
Palavras-chave: psiquiatria forense, avaliação do dano psíquico, Direito Civil, perícia
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Avaliação do Dano Psíquico no âmbito do Direito Civil
A avaliação do dano é a prática pericial que pretende averiguar a existência de sequelas
físicas e psíquicas decorrentes de um determinado evento numa determinada vítima, visando
diferentes finalidades de acordo com o enquadramento jurídico em que ocorre, seja este Direito
Penal, Civil ou do Trabalho. Esta avaliação é realizada por um perito quando, no entendimento
do magistrado, são necessárias aptidões técnico-científicas específicas na resolução do processo
em apreço.
No âmbito do Direito Civil, o objetivo desta avaliação é a reparação integral dos danos
patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes daquele evento, reconstituindo a situação que
existiria se este não tivesse ocorrido, como estipulado no artigo 562.º do Código Civil. Quem for
determinado responsável pelo evento tem a obrigação de reparação, após determinada a
responsabilidade jurídica pelo dano (Manzo, 2015).
Segundo Fábregas (1999), o dano psíquico, uma categoria específica do dano, é uma
perturbação do equilíbrio psíquico preexistente, de caráter patológico e permanente, limitante do
funcionamento vital do indivíduo e inaugural na sua biografia, relacionada causal ou
concausalmente com um evento súbito, inesperado e ilícito, passível de ressarcimento. Esta
alteração pode traduzir-se em perturbação mental de novo ou num agravamento de doença
mental prévia.
Em Portugal, os exames e perícias no âmbito da psiquiatria e psicologia forenses,
incluindo as de avaliação do dano, são realizadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e
Ciências Forenses, IP (INMLCF, IP) ou, na impossibilidade de garantia de resposta em tempo
útil, por serviços especializados do Serviço Nacional de Saúde (artigo 24.º da Lei n.º 45/2004, de
19 de agosto).
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O objetivo da perícia de avaliação do dano é averiguar a existência de dano e de nexo de
causalidade entre este e o evento que se pressupõe na sua origem. No entanto, apesar de o perito
se pronunciar sobre esta relação de causalidade entre o evento e os sintomas observados, a
interpretação do princípio jurídico de causalidade (relação entre a responsabilidade do autor e os
eventos factuais em apreciação) é da exclusiva competência do julgador (Colón, 2017).
Para a avaliação sequelar, importam, além do conceito de nexo de causalidade, os conceitos de
cura, ou seja, de restitutio ad integrum da lesão, e consolidação, entendida como a estabilização
da lesão sem retorno ao estado prévio ao evento em questão.
A valorização das sequelas deve resultar da avaliação minuciosa do estado atual, da
evolução prevista dos sintomas, não esquecendo o necessário enquadramento do estado prévio ao
evento e as concausas. A avaliação rege-se pela Tabela de Avaliação de Incapacidades
Permanentes em Direito Civil (Anexo II do Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro), baseada
na Guide-barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et
psychique. A avaliação do dano psíquico deve remeter-se ao subcapítulo B) Psiquiatria,
integrante do Capítulo I – Sistema Nervoso e Psiquiatria. Segundo esta tabela a avaliação do
dano psíquico só deverá ter lugar pelo menos dois anos após o evento que se pressupõe causal e a
valorização do grau de incapacidade resultante é feita através da atribuição de pontos (DecretoLei n.º 352/2007, de 23 de outubro).
A valorização do dano é concretizada através da aplicação de conhecimentos médicos à
necessidade de compensação da alteração da saúde decorrente da lesão sofrida, sendo um dos
mais complexos processos na área da responsabilidade civil, revestindo-se de dificuldade
acrescida quando se trata de avaliar o dano psíquico.
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Esta complexidade está relacionada e é diretamente influenciada por diversos fatores. Se
por um lado se deve à natureza da doença psiquiátrica, resultante de uma interação complexa e
dinâmica entre personalidade e predisposição individual e os fatores exógenos, o meio, por outro,
deve-se também à inerente subjetividade dos sintomas e à inadequação do conceito de
normalidade bioestatística em Psiquiatria. Se o dano é, por si só, difícil de quantificar, a
avaliação do dano psíquico não pode, pelos motivos atrás explanados, admitir critérios de
objetividade absolutos, havendo necessidade de individualizar a sua valorização (Canadas,1997).
Outra grande questão na valorização do dano psíquico prende-se com a dificuldade de
estabelecer um nexo de causalidade. Torna-se, por estes motivos, essencial avaliar o estado
anterior, como era o indivíduo antes do evento: qual a sua personalidade prévia, quais os seus
mecanismos de adaptação psicológica e as suas vulnerabilidades pessoais e biológicas, como era
o seu estado de saúde física e quais as incapacidades que já apresentava, história de perturbações
psiquiátricas no passado, qual era o seu projeto de vida e de que forma o evento o alterou. É
também de extrema importância a avaliação de intercorrências posteriores ao evento –concausas
– que possam contribuir para o dano psíquico observado.
A própria consolidação das doenças mentais pode ser de difícil previsão. Existem
diversos quadros clínico-psiquiátricos com evolução paulatina da sua sintomatologia e resolução,
podendo, à data da avaliação, não ter atingido ainda a consolidação (Canadas,1997).
Determinados acontecimentos de vida são geradores de intenso stress e emoções
negativas. É sabido que determinadas circunstâncias vivenciais podem ser extremamente graves
e produzir efeitos sobremaneira deletérios no funcionamento do indivíduo, perpetuando-se no
tempo mesmo para além deste acontecimento. Estes, dadas as suas características e
consequências, são considerados eventos traumáticos.
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Apesar disto, nem todas as pessoas expostas a eventos traumáticos desenvolvem quadros
psicopatológicos. Esta variabilidade deve-se a uma série de fatores de risco e fatores protetores
potencialmente envolvidos, relacionados com as características do próprio evento e seu contexto,
e com determinados traços do indivíduo.
De um evento traumático poderá resultar, assim, psicopatologia enquadrável em dois
grandes grupos: as síndromes cerebrais orgânicas, decorrentes de lesão cerebral, e os quadros
funcionais, originados da interação entre a personalidade pré-mórbida da vítima e o meio, com o
contributo dos seus mecanismos de coping e o stress relacionado com o evento traumático
(Serra, 2003).
A Tabela de avaliação de incapacidades permanente em Direito Civil (anexo II do
Decreto-Lei n.º 352 /2007, de 23 de outubro) contempla, no capítulo X - Psiquiatria as categorias
Perturbações Persistentes do Humor, Perturbação de Stresse Pós-Traumático, outras perturbações
mentais e Perturbações mentais decorrentes de lesão cerebral orgânica. Remetendo, nesta última,
a valorização para o Capítulo III - Neurologia. É nesta categoria que se enquadram as sequelas
de carácter psico-orgânico, como a síndrome pós-traumática, as alterações da linguagem ou da
memória e outros problemas cognitivos minor (Colón, 2017).
São quadros psicopatológicos funcionais passíveis de enquadramento no dano psíquico as
perturbações da ansiedade (agorafobia, fobia específica, perturbação de stresse agudo, ataques de
pânico), a perturbação de stress pós-traumático, as perturbações de ajustamento (com
predomínio da sintomatologia depressiva, ansiosa, uma combinação das duas, com alteração do
comportamento, com alteração do comportamento associada a alteração das emoções) ou ainda
perturbações depressivas (Manzo, 2015). Verifica-se, no entanto, alguma discrepância entre estes
quadros, verificados na prática clínica e descritos nas classificações e as categorias patentes na
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Tabela, principalmente no que diz respeito à categoria das perturbações persistentes do humor,
dificilmente imputáveis exclusivamente a um acontecimento traumático. Tão ou mais importante
do que o estabelecimento de um diagnóstico é a avaliação do grau de incapacidade que a
sintomatologia presente condiciona relativamente à capacidade funcional prévia. De facto, o grau
de repercussão na vida pessoal, social e profissional condiciona a valorização atribuída, segundo
as tabelas em vigor.
São vários os acontecimentos reconhecidos na literatura como potencialmente
traumáticos, destacando-se os acidentes de viação, os acidentes de trabalho, aqueles relacionados
com crimes contra a autodeterminação sexual, violência doméstica, exposição a mortes violentas,
desastres naturais e situações de guerra (Serra, 2003).
Na escassa literatura referente à avaliação do dano psíquico em Portugal os acidentes de
viação afiguram-se como o principal tipo de evento identificado, o que se pode compreender à
luz dos números de sinistralidade rodoviária. Segundo o relatório anual da sinistralidade
rodoviária, em 2018, ocorreram em Portugal 34,235 acidentes de viação com vítima (incluindo
mortos e feridos), tendo daí resultado 508 mortos, 2,141 feridos graves e 41,356 feridos ligeiros
(ANSR, 2018)
Castro e Maia (2010) avaliaram 180 relatórios de perícias referentes à avaliação do dano
psíquico em todas as áreas do direito e em 58% dos casos o evento que deu origem à avaliação
foi um acidente de viação, em 13.4% um acidente de trabalho. As mesmas autoras encontraram
uma incidência de psicopatologia de cerca de 97% nos indivíduos avaliados no âmbito do dano
civil, na amostra utilizada, tendo sido o diagnóstico mais prevalente o de Perturbação de
Adaptação (27%).
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Num estudo realizado na Argentina com dados recolhidos durante seis anos, a
sinistralidade rodoviária foi a causa mais frequente de Avaliação do Dano em Direito Civil. Em
554 perícias de avaliação do dano psíquico após acidente de viação foi diagnosticada patologia
psiquiátrica relacionada com o mesmo em 31% dos casos. Outro dos motivos mais comuns de
pedido de perícia neste âmbito foi a má prática médica, com 64% de indivíduos avaliados
demonstrando sequelas psíquicas (Castelão, 2011).
Objetivos
Os autores pretendem descrever e analisar as características sociodemográficas e clínicas
de uma amostra de indivíduos avaliados em sede de Reparação do Dano em Direito Civil na
Delegação do Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e no Gabinete
Médico-Legal de Dão Lafões, caracterizando a tipologia do evento, avaliando o tempo decorrido
entre o acidente e a avaliação, quais os diagnósticos psiquiátricos encontrados e a relação entre
estes e a valorização do dano estabelecida pelo perito. Pretende-se também avaliar se há
diferenças significativas na valorização do dano nos dois locais.
Método
No sentido de desenvolver um estudo descritivo, foram consultados os relatórios de
perícias psiquiátricas complementares no âmbito da reparação do dano em direito civil,
realizadas no período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018 na Delegação do
Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) e no Gabinete
Médico-Legal de Dão Lafões. Desses relatórios foi recolhida informação referente ao sexo,
idade, estado civil, situação laboral, o tipo de evento que suscitou o processo de avaliação, o
diagnóstico estabelecido pelo perito, caso existisse e a valorização atribuída.
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Para o tratamento estatístico dos dados, foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics
(versão 26). A descrição da amostra em estudo é feita com percentagens no que diz respeito a
variáveis qualitativas e com médias, medianas e desvios padrões (DP) para variáveis
quantitativas. No estudo da associação entre a valorização do dano e as variáveis
sociodemográficas e clínicas foram excluídos todos os casos com diagnóstico “Sem doença”.
Este estudo foi feito em duas fases. Primeiramente, relacionou-se a valorização do dano
individualmente com cada uma das variáveis em estudo. Utilizaram-se os testes de MannWhitney e de Kruskal-Wallis para investigar a relação da valorização do dano com variáveis
qualitativas e o coeficiente de correlação de Pearson e de Spearman no estudo da relação com
variáveis quantitativas. Nesta análise, a avaliação da associação da valorização do dano com
cada variável ignora todas as outras. Assim, numa segunda fase, utilizando análise de regressão
múltipla, foi possível avaliar o efeito de uma dada variável, supondo todas as outras fixas. Por
outras palavras, com a análise de regressão investigou-se o efeito de uma variável, ajustando-o
ao efeito de outras. A significância de um resultado foi estabelecida para p < .05.
Foi realizada uma revisão bibliográfica não-sistemática nas bases Medline/Pubmed
utilizando as palavras-chave: “avaliação do dano psíquico”, “direito civil”, “perícia psiquiátrica”.
Foram também incluídas referências adicionais, de artigos e livros em inglês, português e
espanhol, com pertinência para o presente estudo.
Resultados
No período supracitado foram realizadas 87 avaliações psiquiátrico-forenses no âmbito da
reparação do dano em direito civil na Delegação do Centro do INMLCF e 15 no Gabinete
Médico-Legal Dão-Lafões. Dos indivíduos submetidos a essas avaliações, 53.9% eram do sexo
masculino. A idade média era de 49.14 anos (DP = 15.42), sendo a maioria casados (62.7%),
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17.6% solteiros, 12.7% divorciados, 3.9% em união de facto e 2.9% viúvos. Relativamente à sua
situação profissional, percebemos que em 75.2% dos casos o indivíduo se encontrava
desempregado, 20.8% estavam reformados, 4.0% eram estudantes e nenhum dos indivíduos se
encontrava, à data da avaliação, empregado.
No que diz respeito aos quadros nosológicos estabelecidos nesta avaliação, a maioria
(27.5%) enquadrou-se no grupo diagnóstico “Outros quadros não decorrentes de trauma”, 17.6%
no grupo “Perturbação de personalidade e comportamentos devido a doença, lesão ou disfunção
cerebral”, 12.7% foram codificados como “Perturbação de Stress Pós-traumático”, 10.8% como
“Perturbações de adaptação” e 6.9% como “Outras reações ao stress grave”. Acrescenta-se,
ainda, que uma elevada percentagem de casos (24.5%) não deu lugar à atribuição de qualquer
diagnóstico clínico, sendo atribuída a categoria de “Sem doença”. Excluídos os casos “Sem
doença”, comparam-se os restantes grupos de diagnóstico quanto à valorização final atribuída ao
utente, tendo-se encontrado diferenças significativas (p < .001). O grupo com valores
tendencialmente mais elevados é o do diagnóstico de “Perturbação de stress pós-traumático”
(Tabela 1), com diferenças significativas (após ajustamento de Bonferroni) em relação aos
grupos “Outros quadros não decorrentes de trauma” (p < .001), “Perturbações de adaptação” (p =
.036) e “Perturbação de personalidade e comportamentos devido a doença, lesão ou disfunção
cerebral” (p = .04). A comparação com o grupo “Outras reações ao stress grave” forneceu um
valor de p = .106 (com ajustamento de Bonferroni), não se podendo, assim, estabelecer a
significância. Contudo, a análise de regressão, descrita adiante, permitiu identificar diferenças
significativas também entre estes dois grupos.
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Investigou-se também a associação entre a valorização final e as características
demográficas género, estado civil, idade e situação profissional, não se tendo encontrado
associação significativa.
Tabela 1
Valorização Atribuída, em pontos, por Grupo de Diagnóstico

Outros quadros não decorrentes de trauma
Perturbação da personalidade e do
comportamento devido a doença, lesão ou
disfunção cerebral
Perturbação de stress pós-traumático
Perturbações de ajustamento
Outras reações ao stress grave

M
4.61
7.17

DP
4.08
3.19

Mediana
4.50
8.00

12.00
6.64
6.43

2.80
3.32
6.50

13.00
7.00
7.00

Setenta e quatro por cento dos eventos que deram origem a um pedido de avaliação de
dano psíquico consistiram em acidentes de viação, e 12.7% em atropelamentos, não tendo sido
encontrada diferença significativa entre estes dois tipos de evento traumático quanto à
valorização final atribuída.
Entre o evento e a avaliação decorreram em média 3.63 anos (DP = 1.83), sendo o
mínimo de tempo decorrido de sete meses e o máximo de 12 anos. Não foi encontrada
associação significativa entre o tempo decorrido até à perícia e a valorização atribuída nesta
avaliação.
Relativamente ao local onde decorreu a avaliação, há 25 casos de diagnóstico “Sem
doença” entre os que foram avaliados na Delegação do Centro do INMLCF, mas não há nenhum
caso com este diagnóstico no Gabinete Médico-Legal Dão-Lafões. Excluindo os indivíduos em
que não foi diagnosticada doença psiquiátrica, não foram encontradas diferenças significativas
nas valorizações nos dois locais.
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Através de uma análise de regressão estimou-se o modelo apresentado na Tabela 2. Para a
variável referente ao diagnóstico, considerou como classe de referência o diagnóstico de
“Perturbação de stress pós-traumático”. O modelo avalia o efeito do diagnóstico na valorização,
ajustado às variáveis género, idade e local, fornecendo evidência de que a valorização do dano é
tendencialmente superior no diagnóstico “Perturbação de stress pós-traumático”, relativamente a
todos os outros diagnósticos.
Tabela 2
Modelo de Regressão Estimado para Explicar a Variação na Valorização do Dano
Coeficiente
Idade
Sexo Feminino
Local- Delegação do Centro do
INMLCF
Outros quadros não decorrentes de
trauma
Perturbação da personalidade e do
comportamento devido a doença, lesão
ou disfunção cerebral
Perturbações de adaptação
Outras reações ao stress grave

-0.053
-1.303
-1.251

Erro
padrão
0.030
0.905
1.182

p
.080
.154
.294

-7.049

1.285

.000*

-4.368

1.441

.003*

-4.170
-5.472

1.671
1.814

.015*
.004*

Nota. Variável dependente: valorização do dano estabelecida pelo perito
*efeito estatisticamente significativo
Discussão e Conclusões
A análise das características demográficas da população avaliada ao longo dos quatro
anos mostra que o desemprego é uma característica predominante, algo que não foi valorizado na
literatura encontrada e que poderá ser explicado pelo défice funcional permanente da integridade
físico e/ou psíquica associado. Seria importante avaliar no grupo de pessoas “sem doença” a
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existência ou não de sequelas físicas, tentando compreender os motivos do desemprego, assim
como tentar perceber se esta situação laboral é prévia ou apenas posterior ao evento.
Corroborando os resultados apresentados na literatura, também nesta amostra se verificou
que a maioria dos eventos traumáticos que resultam em dano psíquico a carecer de avaliação em
sede de direito civil correspondem a acidentes de viação, mais uma vez realçando a
expressividade da sinistralidade rodoviária e a necessidade de prestar assistência a estas pessoas,
nomeadamente visando uma intervenção direcionada ao desenvolvimento de quadros pós
traumáticos incapacitantes como a Perturbação de Stress Pós-Traumático.
Segundo as tabelas de valorização do dano em vigor, a avaliação do dano psíquico deve
ter lugar após pelo menos dois anos decorridos do evento que lhe deu origem. O tempo decorrido
até à avaliação variou entre 7 meses e 12 anos, sendo a média 3.63 anos, valor inferior ao
encontrado noutros estudos nacionais (Castro & Maia, 2010).
Relativamente aos diagnósticos, sendo eles realizados segundo os quadros clínicos
contemplados nas tabelas de valorização atualmente em vigor, têm inerente limitação
considerando a sua desatualização e descontextualização relativamente à prática clínica corrente.
Além disso, acrescem as dificuldades associadas à subjetividade do avaliador e à variabilidade da
psicopatologia entre os indivíduos, e daí a dificuldade de estabelecer critérios classificativos e
certezas diagnósticas.
Embora não se tenham verificado diferenças significativas na valorização entre os dois
locais de avaliação, temos de considerar a diferença de número de casos entre os dois locais
como limitação importante deste estudo.
Apesar disso, e pela discutida dificuldade e subjetividade das avaliações de dano
psíquico, parece importante uma futura comparação utilizando maiores números de avaliações e
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avaliando de forma mais aprofundada a forma como é feita a valoração. Poderá orientar a prática
pericial no sentido de serem construídas normas orientadoras que ultrapassem a subjetividade das
tabelas de valorização, que permitam uma maior equidade para pessoas avaliadas por peritos
diferentes.
Sendo a avaliação de dano psíquico em direito civil contextualizada num evento de
natureza potencialmente traumática, apesar de a prevalência de quadros de diagnóstico não
decorrentes de trauma ser superior, a estes é atribuída menor valorização do que aos quadros póstraumáticos em que é possível estabelecer-se o nexo de causalidade com o evento. Ainda assim,
os outros quadros podem dar lugar a uma valorização que poderá ser entendida num contexto de
agravamento de um estado psicopatológico prévio.
A Perturbação de Stress Pós-Traumático, encontrada em 12.7% dos casos, percentagem
superior aos valores encontrados na literatura, associa-se a uma maior valorização, o que se pode
compreender dadas as suas características. Entre outros, os evitamentos, sintoma comum neste
quadro, podem limitar a pessoa nas várias áreas da sua vida e os sintomas de ativação simpática
podem ser paralisantes e indutores de muito sofrimento. No entanto, há outros quadros ansiosos
de natureza pós-traumática que, não cumprindo critérios para Perturbação de Stress PósTraumático, podem igualmente acarretar incapacidade importante e tal não se encontra espelhado
na nossa análise, podendo dever-se a imensos fatores que deverão ser futuramente indagados.
A comparação entre avaliações realizadas em dois sítios diferentes poderia beneficiar de
um número maior de avaliações realizadas no Gabinete Médico-Legal Dão-Lafões, uma vez que
dada a sua natureza tem a seu cargo um número muito inferior de perícias do que a Delegação
Centro, no mesmo período de tempo.
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Abstract
The objective of injury assessment under Civil Law is to fully compensate all injuries arising
from the occurrence, both property and non-property (Article 562 of the Civil Code - “whoever
is obliged to compensate an injury must reconstitute the situation that would have existed if the
event requiring compensation had not occurred”). In the specific field of Forensic Psychiatry,
post-traumatic injury assessment is particularly difficult due to the singularity and subjectivity of
the clinical aspects linked to this specialty. The aim of this work is to provide a clinical and
socio-demographic description of the individuals assessed in the scope of compensation of injury
under Civil Law, in the psychological-forensic context, at the INMLCF Center Delegation, as
well as in the Medical-Legal Office Dão-Lafões, in the time period between 2015 and the end of
2018. It is also intended to assess the relationship between the established diagnoses and the
valuation. Bearing this purpose in mind, a non-systematic review of the literature on the topic
was carried out, as well as consultation of the medico-legal processes concerning the 102
individuals assessed. A description of the sample was carried out, and the association between
injury valuation and various sociodemographic and clinical variables was subsequently assessed.
In 12.7% of the assessments the diagnosis of Post-Traumatic Stress Disorder was made, in
10.8% of Adjustment Disorders and in 6.9% of Other Reactions to Severe Stress Disorders The
group of individuals diagnosed with “post-traumatic stress disorder” had valuations which
tended to be higher than the other groups. The majority of the traumatic events were road
accidents, in line with the numbers found in the literature. The higher valuation of Post-traumatic
Stress Disorder might be explained by the disability its symptoms entail. In future studies, it
would be important to make a more extensive analysis of the examined individual’s premorbid
state, such as their previous personality or previous psychopathology.
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Psychological Injury Assessment under Civil Law
Injury assessment is the expert practice that seeks to ascertain the existence of physical
and psychological sequelae resulting from a given event in a particular victim, aiming at
different purposes according to the legal framework in which it occurs, be it Criminal, Civil or
Labor Law. This assessment is carried out by an expert when, in the magistrate's understanding,
specific technical and scientific skills are required to resolve the case under consideration.
Under Civil Law, the objective of this assessment is the full reparation of property and offbalance sheet damages arising from that event, reconstructing the situation that would have
existed if the latter had not occurred, as stipulated in Article 562 of the Civil Code. Whoever is
determined responsible for the event has an obligation to compensate it, after the legal liability
for the damage has been determined (Manzo, 2015).
According to Fábregas (1999), psychological injury, a specific injury category, is a
disturbance of the pre-existing psychological balance, of a pathological and permanent character,
limiting the vital functioning of the individual and inaugural in their biography, related in a
causal or concausal way to a sudden event unexpected and illicit, liable for compensation. This
change can translate into mental disorder again or into worsening of previous mental illness.
In Portugal, tests and expertise in the field of forensic psychiatry and psychology, including
damage assessment, are carried out by the National Institute of Legal Medicine and Forensic
Sciences, IP (INMLCF, IP) or, if it is impossible to guarantee a response in due time, by
specialized services of the National Health Service (article 24 of Law no. 45/2004, of 19
August).
The objective of the injury assessment expertise is to ascertain the existence of injury and
a causal link between it and the event that is assumed to be at its origin. However, despite the
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expert's opinion on this causal relationship between the event and the symptoms observed, the
interpretation of the legal principle of causality (relationship between the responsibility of the
author and the factual events under consideration) is the sole competence of the judge (Colón,
2017).
Concerning sequelae assessment, in addition to the concept of causation, the concepts of
healing - that is, restitutio ad integrum of the injury - and consolidation - understood as the
stabilization of the injury without returning to the state prior to the event in question - are also
important.
The valuation of sequelae must result from a thorough assessment of the current state, of
the expected evolution of symptoms, not forgetting the necessary framing of the state prior to the
event and the concauses. The assessment is governed by the Permanent Disability Assessment
Table in Civil Law (Annex II of Decree-Law No. 352/2007, of 23 October), based on Guidebarème européen d'évaluation médicale des atteintes à l ' intégrité physique et psychique. The
assessment of psychological injury should refer to subchapter B) Psychiatry, part of Chapter I Nervous System and Psychiatry. According to this table, the assessment of psychological injury
should only take place at least two years after the event that is assumed to be causal and the
resulting degree of disability is valued through the attribution of points pontos (Decreto-Lei n.º
352/2007, de 23 de outubro).
Injury valuation is achieved through the application of medical knowledge to the need to
compensate for the change in health resulting from the injury suffered, this being one of the most
complex processes in the area of civil liability, with increased difficulty when it comes to
assessing psychological injury.
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This complexity is related and directly influenced by several factors. If, on the one hand,
it is due to the nature of the psychological illness, resulting from a complex and dynamic
interaction between personality and individual predisposition and exogenous factors, on the other
hand, it is also due to the inherent subjectivity of the symptoms and the inadequacy of the
biostatistical normality concept in Psychiatry. If the injury itself is difficult to quantify, the
psychological injury assessment cannot, for the reasons explained above, admit absolute
objectivity criteria; therefore, there is the need to individualize its valuation (Canadas, 1997).
Another major issue in the valuation of psychological damage is related to the difficulty
of establishing a causal link. For these reasons, it is essential to assess the previous state, what
the individual was like before the event: previous personality; mechanisms of psychological
adaptation; personal and biological vulnerabilities; previous state of physical health; disabilities
already existing; history of psychological disorders in the past; life project; and how the event
changed them. It is also extremely important to assess complications after the event - causes that may contribute to the psychological damage observed.
The consolidation of mental illness itself can be difficult to predict. There are several
clinical-psychological conditions with gradual evolution of their symptoms and resolution, and,
at the date of the assessment, they may not have reached consolidation (Canadas, 1997).
Certain life events generate intense stress and negative emotions. It is known that certain living
circumstances can be extremely serious and produce very deleterious effects on the functioning
of the individual, perpetuating in time even beyond this event. These, given their characteristics
and consequences, are considered traumatic events.
Despite this fact, not all people exposed to traumatic events develop psychopathological
conditions. This variability is due to a series of risk factors and protective factors potentially
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involved, related to the characteristics of the event itself and its context, as well as to certain
traits of the individual.
Thus, a traumatic event may result in a psychopathology that fits into two large groups:
organic brain syndromes, resulting from brain injury, and functional conditions, originated from
the interaction between the victim's pre-morbid personality and the environment, with the
contribution of coping mechanisms and stress related to the traumatic event (Serra, 2003).
The Permanent Disability Assessment Table in Civil Law (Annex II of Decree-Law No.
352/2007, of 23 October) includes, in Chapter X - Psychiatry, the categories Persistent Mood
Disorder, Post-traumatic Stress Disorder, other mental disorders and Mental disorders resulting
from organic brain injury, referring, in this case, the valuation to Chapter III - Neurology. The
sequelae of a psycho-organic character, such as post-traumatic syndrome, language or memory
disorders and other minor cognitive problems, are included in this category (Colón, 2017).
Functional psychopathological conditions that can be classified in psychological damage
include anxiety disorders (agoraphobia, specific phobia, acute stress disorder, panic attacks),
post-traumatic stress disorder, adjustment disorders (with a predominance of depressive, anxious
symptoms, a combination of the two, with changes in behavior, associated with changes in
emotions) or depressive disorders (Manzo, 2015). However, there is some discrepancy between
these conditions, verified in clinical practice and described in the classifications and categories
shown in the Table below, mainly with regard to the category of persistent mood disorders,
hardly attributable exclusively to a traumatic event. Equally or more important than establishing
a diagnosis is the assessment of the degree of disability that the present symptoms condition in
relation to previous functional capacity. In fact, the degree of repercussion on personal, social
and professional life conditions the valuation attributed, according to the tables in force.

PSYCHOLOGICAL INJURY ASSESSMENT UNDER CIVIL LAW

26

There are several events recognized in the literature as potentially traumatic, with road
accidents, occupational accidents, those related to crimes against sexual self-determination,
domestic violence, exposure to violent deaths, natural disasters and war situations being
highlighted (Serra, 2003).
In the scarce literature referring to psychological damage assessment in Portugal, road
accidents appear to be the main type of event identified, which can be understood within road
accident numbers. According to the annual road accident report, in 2018 there were 34235 road
traffic accidents with victims in Portugal (including deaths and injuries), resulting in 508 deaths,
2141 seriously injuries and 41356 minor injuries (ANSR, 2018).
Castro and Maia (2010) evaluated 180 expert reports relating to the assessment of
psychological injury in all areas of law. In 58% of cases, the event that gave rise to the
assessment was a road accident, and in 13.4% it was a work accident. The same authors found an
incidence of psychopathology of about 97% in the individuals assessed in the context of civil
damage, in the sample used, with the most prevalent diagnosis being that of Adaptation Disorder
(27%).
In a study carried out in Argentina with data collected over six years, road accidents were
the most frequent cause of Injury Assessment in Civil Law. In 554 assessments of psychological
injury after a road accident, the psychiatric pathology related to it was diagnosed in 31% of
cases. Another of the most common reasons for requesting expertise in this area was poor
medical practice, with 64% of individuals assessed showing psychiatric sequelae (Castelão,
2011).
Objetives
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The authors intend to describe and analyze the sociodemographic and clinical
characteristics of a sample of individuals assessed in terms of compensation of injury under Civil
Law at the Center Delegation of the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences
and in the Medical-Legal Office of Dão-Lafões, characterizing the typology of the event,
assessing the time elapsed between the accident and the assessment, which psychiatric diagnoses
were found and the relationship between them and the injury valuation established by the expert.
It is also intended to assess whether there are significant differences in the injury valuation in the
two sites.
Método
In order to develop a descriptive study, the complementary psychiatric expert reports
were consulted in the scope of compensation of injury under Civil Law, carried out between
January 2015 and December 2018 at the Center Delegation of the National Institute of Legal
Medicine and Forensic Sciences (INMLCF) and the Medical-Legal Office of Dão-Lafões. From
these reports, information was collected regarding sex, age, marital status, employment status,
the type of event that triggered the assessment process, the diagnosis established by the expert, if
any, and the value attributed.
Statistical analysis of the data was conducted using IBM SPSS Statistics software
(version 26). Percentages are used to describe qualitative variables and means, medians and
standard deviations (SD) for quantitative variables. In the study of the association between
valuation of the injury and sociodemographic and clinical variables, all cases with the diagnosis
“No disease” were excluded. This study was carried out in two stages. First, the valuation of the
injury was related individually to each of the variables under study. Mann-Whitney and KruskalWallis tests were used to investigate the relation between injury valuation and qualitative
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variables and Pearson and Spearman's correlation coefficients in the study of the relation with
quantitative variables. In this analysis, the assessment of the association of injury valuation with
each variable ignores all the others. Thus, in a second phase, using multiple regression analysis,
it was possible to assess the effect of a given variable, assuming that all the others were fixed. In
other words, with the regression analysis, the effect of one variable was investigated, adjusting it
to the effect of others. The significance of a result was established at p < .05.
A non-systematic bibliographic review was carried out on the Medline/Pubmed databases
using the keywords: “assessment of psychological injury”, “civil law”, “psychiatric expertise”.
Additional references were also included, from articles and books in English, Portuguese, and
Spanish, relevant to the present study.
Results
In the aforementioned period, 87 psychiatric-forensic assessments were carried out in the
scope of the compensation of injury in Civil Law at the INMLCF Center Delegation and 15 at
the Medical-Legal Office of Dão-Lafões. Of the individuals submitted to these assessments,
53.9% were male. The average age was 49.14 years (SD = 15.42), with the majority being
married (62.7%), 17.6% single, 12.7% divorced, 3.9% in common-law marriage, and 2.9%
widowed. Regarding their professional situation, we noticed that 75.2% of the individuals were
unemployed, 20.8% were retired, 4.0% were students and none of the individuals were, at the
time of the assessment, employed.
With regard to the nosological conditions established in this assessment, the majority
(27.5%) fit in the diagnostic group “Other conditions not due to trauma”, 17.6% in the group
“Personality disorder and behaviors due to illness, brain injury or dysfunction”, 12.7% were
coded as “Post-Traumatic Stress Disorder”, 10.8% as “Adaptation Disorders” and only 6.9% as
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“Other reactions to severe stress”. It is also added that a high percentage of cases (24.5%) did not
give rise to the attribution of any clinical diagnosis, being attributed the category of “No
disease”. Excluding the “No disease” cases, the remaining diagnostic groups were compared
(Table 1), with significant differences found in the final valuation attributed to the individual (p
< .001). The group of “post-traumatic stress disorder” showed significantly higher values (after
Bonferroni's adjustment) than groups “Other conditions not resulting from trauma” (p < .001),
“Adaptation disorders” (p = .036) and “Personality disorders and behaviors due to brain disease,
injury or dysfunction” (p = .04). The comparison with the group “Other reactions to severe
stress” provided a value of p = .106 (with Bonferroni adjustment); thus, it was not possible to
establish significance. However, the regression analysis, described below, made it possible to
identify significant differences between these two groups as well.
In addition, no significant association was found between the final valuation and the
sociodemographic variables: gender, marital status, age and professional situation.
Table 1
Descriptive Statistics of Injury Valuation by Diagnosis Group

Other non-traumatic conditions
Personality and behavioral disorder due to
brain disease, injury or dysfunction
Post-traumatic stress disorder
Adaptation disorders
Other reactions to severe stress

M
4.61
7.17

DP
4.08
3.19

Median
4.50
8.00

12.00
6.64
6.43

2.80
3.32
6.50

13.00
7.00
7.00

Seventy-four percent of the events that gave rise to a request for assessment of
psychological injury consisted of road accidents, and 12.7% of pedestrian accidents, with no
significant differences between these two types of traumatic event in the final valuation
attributed.

PSYCHOLOGICAL INJURY ASSESSMENT UNDER CIVIL LAW

30

Between the event and the evaluation, a mean of 3.63 years elapsed (SD = 1.83), with a
minimum of seven months and a maximum of 12 years. No significant association was found
between the time elapsed until the survey and the valuation attributed in this assessment.
Regarding the place where the evaluation took place, there are 25 cases of “No disease”
diagnosis among those assessed at the INMLCF Center Delegation, but there is no case with this
diagnosis at the Medical-Legal Office of Dão-Lafões. Excluding individuals in whom psychiatric
illness was not diagnosed, no significant differences in valuations were found in the two sites.
Table 2 resumes the model estimated through regression analysis. For the variable
referring to the diagnosis, the reference category is “Post-traumatic stress disorder”. The model
estimates the effect of the type of diagnosis on injury valuation , after adjusting for gender, age
and location, and provides evidence that injury valuation tends to be higher in the “Posttraumatic stress disorder”, compared to all other diagnoses.
Table 2
Estimated Regression Model to Explain the Variation in Injury Valuation
Coefficient
Age
Female Gender
Place- Center Delegation of the
INMLCF
Other non-traumatic conditions
Personality and behavioral disorders
due to brain disease, injury or
dysfunction
Adaptation disorders
Other reactions to severe stress

-0.053
-1.303
-1.251

Standard
Error
0.030
0.905
1.182

.080
.154
.294

-7.049
-4.368

1.285
1.441

.000*
.003*

-4.170
-5.472

1.671
1.814

.015*
.004*

Note. Dependent variable: injury valuation established by the expert

p
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* statistically significant effect
Discussion and Conclusions
The analysis of the demographic characteristics of the population assessed over the four
years shows that unemployment is a predominant characteristic, something that has not been
valued in the literature found and which can be explained by the permanent functional deficit of
the associated physical and/or psychological integrity. It would be important to assess in the
group of people with “No illness” the existence or not of physical sequelae, trying to understand
the reasons for unemployment, as well as trying to figure out if this work situation is prior to or
just following the event.
Corroborating the results presented in the literature, it was also found in this sample that
most of the traumatic events that result in psychological injury requiring assessment under Civil
Law correspond to road accidents, once again highlighting the expressiveness of the latter and
the need to provide assistance to these individuals, namely aiming at an intervention considering
the development of disabling post-traumatic conditions such as Post-Traumatic Stress Disorder.
According to the injury valuation tables in force, the psychological injury assessment
must take place after at least two years after the event that gave rise to it. The time elapsed until
the assessment varied between 7 months and 12 years, with a mean of 3.63 years, which is less
than that found in other national studies (Castro & Maia, 2010).
Regarding the diagnoses, being made according to the clinical conditions contemplated in
the valuation tables currently in force, they have inherent limitations considering their outdating
and decontextualization in relation to current clinical practice. In addition, they add to the
difficulties associated with the subjectivity of the assessor and the variability of psychopathology
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between individuals, and hence the difficulty of establishing classification criteria and diagnostic
certainties.
Although there were no significant differences in valuation between the two assessment
sites, we must consider the difference in the number of cases between the two sites as an
important limitation of this study.
In spite of this, and due to the discussed difficulty and subjectivity of psychological
injury assessments, a future comparison using larger numbers of assessments and assessing in a
more in-depth way how the valuation is carried out seems important.
It will be able to guide the expertise practice in the sense of building guiding norms that
go beyond the subjectivity of the valuation tables, allowing for greater equity for individuals
assessed by different experts.
Since the assessment of psychological damage in Civil Law is contextualized in an event
of a potentially traumatic nature, although the prevalence of frameworks concerning diagnoses
not due to trauma is higher, these are given less value than the post-traumatic ones in which it is
possible to establish causality with the event. Even so, the other frameworks can give rise to an
appreciation that can be understood in a context of worsening of a previous psychopathological
state.
Post-traumatic stress disorder, found in 12.7% of cases, higher than the values found in
the literature, is associated with greater valuation, which can be understood given its
characteristics. Among others, avoidance, a common symptom in this situation, can limit the
individual in the various areas of their life and the symptoms of sympathetic activation can be
paralyzing and induce a lot of suffering. However, there are other anxious conditions of a posttraumatic nature that, not fulfilling criteria for Post-traumatic stress disorder, can also lead to
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significant disability and this is not reflected in our analysis, which may be due to immense
factors that should be considered in future studies.
The comparison between assessments carried out at two different sites could benefit from
a greater number of assessments carried out at the Medical-Legal Office of Dão-Lafões, given
that, considering its nature, it has a much lower number of expertise than the Center Delegation,
in the same period of time.
In future studies, it would be important to make a more extensive analysis of the
examined individual’s premorbid state, such as their previous personality or previous
psychopathology.
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Resumo
A violência sexual no âmbito das relações de intimidade implica o ato sexual não consentido,
perpetrado por alguém próximo da vítima. Por este motivo, será uma forma de violência
menos denunciada e menos abordada no senso comum. Assim, pareceu pertinente
compreender as perceções de mulheres vítimas ou sobreviventes de violência nas relações de
intimidade (VRI), sobre a violência sexual (VS), num estudo de caráter exploratório. Assim,
50 mulheres, após consentimento informado, responderam a um questionário, criado para o
presente estudo, acerca das suas vivências da sexualidade. O tratamento de dados foi realizado
com base em estatística descritiva, constatando-se que as mulheres reportam uma relação
entre a vivência da sexualidade e a autoestima, o estado mental e emocional. Também
reportaram dificuldade na assunção do ato de Violência Sexual, como ato de violação pelo
vínculo emocional estabelecido com o companheiro agressor.
Palavras-chave: sexualidade, violência sexual, violência nas relações de intimidade,
autoestima, estado emocional e mental.
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Um Estudo Exploratório sobre a Percepção da Sexualidade em Vítimas e Sobreviventes
de Violência nas Relações de Intimidade
A violência nas relações de intimidade (VRI) pode ser definida como sendo qualquer
incidente de comportamento ameaçador, violento ou abusivo entre adultos que são ou foram
parceiros íntimos, de forma reiterada ou não, independente do género e orientação sexual
(Motz, 2014). A VRI pode ser dividida em diferentes tipos que interagem, se relacionam e se
influenciam entre si, nomeadamente a violência física, a violência psicológica e a violência
sexual. Emergiu a necessidade de utilizar esta terminologia, uma vez que o conceito de
violência doméstica abrange uma multiplicidade de circunstâncias (violência na intimidade,
marital, de pais para filhos, entre outras). Posto isto, optou-se pela utilização do conceito VRI,
mais concretamente.
O objeto de estudo desta investigação alude à violência sexual (doravante designada
por VS) no âmbito das relações de intimidade, e os seus reflexos na sexualidade,
designadamente, a forma como a sexualidade é percecionada pelas vítimas nas suas relações
de intimidade (VRI).
Pinto (2013), cita uma tipologia de violação na intimidade constituída por três
categorias, proposta por Finkelhor e Yllo (1982, 1985, 1988), em concreto battering rape,
force-only rape e obsessive rape.
Battering rape constituiria a VS acompanhada de violência física e psicológica, com a
clara intenção de humilhar a vítima, que se relaciona com o fato de que o agressor tem
provavelmente questões de álcool e/ou drogas associadas; force-only rape – remete para uma
VS cuja motivação se encontra relacionada com o poder e controlo sobre a prática de sexo, e
não com o querer infligir dor ou humilhar a vítima; por fim, a obsessive rape envolve
ofensores com fantasias desviantes, com provável consumo de pornografia, com fetichismo
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ou sadismo, e que forçam as parceiras a praticar atos sexuais inusuais, dolorosos ou
desviantes.
Neste contexto, segundo Pinto (2013), a VS pode definir-se como a ação de uma
pessoa que se encontra em posição de poder relativamente a outra e a obriga a práticas sexuais
contra a sua vontade (Adhikari & Tamang, 2010; Alves & Diniz, 2005; Dantas-Berger &
Giffin, 2005; Day et al., 2003; Paiva & Figueiredo, 2003; White et al., 2008). Neste sentido,
por vezes as vítimas não se percecionam como vítimas de VS por acreditarem que é sua
obrigação, por não conceberem os atos como abusivos, mas sim, normativos no casamento
(Mahoney & Williams, 2007). Na verdade, a violação por parceiro íntimo é mais comum do
que aquela perpetrada por estranhos (Bergen & Barnhill, 2006; Mahoney & Williams, 2007;
Martin et al., 2007).
Para a Organização Mundial de Saúde (2012, p.149), a VS é entendida como
“qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou insinuações sexuais
não desejados, atos de tráfico ou dirigidos contra sexualidade de uma pessoa usando coerção,
por qualquer pessoa, independente de sua relação com a vítima, em qualquer contexto”. A
coerção é uma variável fundamental, que remete para a pressão, manipulação, ameaça, ou
mesmo a força física, que entram em conflito com a vontade da vítima, impedindo-a de optar
de acordo com o seu livre arbítrio (Paulino & Alho, 2018).
Em relação à prevalência da VS, apesar da dificuldade de a delimitar em relações
íntimas, de uma forma geral, a prevalência varia entre 24.7% e 50%. Contudo, se forem tidas
em conta apenas formas de VS mais severas esta prevalência baixa para entre os 6% e 39%
(Paiva & Figueiredo, 2004). Um outro estudo da Organização Mundial de Saúde (2005,
citada por Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts) de comparação transcultural
realizado entre 2000 e 2003 em dez países, tendo em conta vítimas mulheres adultas,
identificou uma prevalência de VS por parceiro íntimo entre 6% a 59%. Verificaram ainda

PERCEPÇÃO DA SEXUALIDADE NAS MULHERES VÍTIMAS E
SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE

40

que é frequentemente perpetrada em conjunto com violência física (30% a 56% dos casos) o
que sugere uma elevada coocorrência entre VS e física. Os perpetradores utilizam diferentes
estratégias para submeter as vítimas a atos sexuais indesejados, podendo ser estratégias
fisicamente violentas ou não físicas (Martin, et al., 2007).
Para Motz (2014), a VS é a profanação do mais íntimo, e a forma mais humilhante de
violência, roubando a autoestima, a própria liberdade individual, assegurando com este tipo
de violência, que as vítimas sejam propriedade de alguém, com a função de proporcionar
prazer e gratificação. A VS será, provavelmente, a forma menos denunciada de violência, já
que envolve a intimidade, no sentido mais íntimo, de maior vulnerabilidade e exposição da
vítima. Por vezes, o dever de intimidade do casal implícito na relação conjugal valida ao
agressor esta agressão, inculcando na vítima a satisfação do parceiro através do ato sexual,
sobrepondo-se esse princípio ao da sua liberdade individual. Para tal, contribui o legado do
patriarcado, a assimilação dos papéis de género, o traçar de um perfil do que é ser homem, ou
do que é ser mulher.
Faravelli e colegas (2004), avaliaram 32 mulheres adultas que foram expostas a situações
extremas, como acidentes automobilísticos, agressões físicas, assaltos e violência sexual,
demonstrando que as mulheres que vivenciaram a violência sexual têm significativamente
maiores índices de perturbação de stresse pós-traumático, alterações da sexualidade (e.g.,
aversão sexual, desejo sexual hipoativo, dispareunia), perturbações alimentares e perturbações do
humor. Entretanto, aspetos referentes à sexualidade das pacientes vítimas de agressão sexual
são controversos e escassos na literatura. Em clínicas de sexualidade, é comum a associação
entre disfunções sexuais (desejo sexual hipoativo, transtorno de excitação sexual, disfunção
orgástica, dispareunia, vaginismo) e violência sexual prévia (Nadelson et al, 1982; Brendler,
2000; Faravelli et. al., 2004). Emocionalmente, essas questões podem comprometer
drasticamente a líbido da mulher. Há necessidade de uma reorganização de identidade que
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envolve não só a mulher como também o seu companheiro que, dependendo do seu
comportamento, pode aumentar ou reduzir a tensão sexual no casal. A experiência de uma
relação sexual forçada pode, por mecanismo ainda não esclarecido, inibir o desejo sexual
(Warnock, 2002).
Segundo Guimarães e colegas (2018), a autoestima é um dos fatores mais afetados,
em consequência do impacto que a violência causa na vida da mulher, principalmente pela
depreciação da autoimagem resultante dos insultos dos parceiros. Neste estudo, as mulheres
em situação de VS apresentam nos seus relatos sentimentos de inferioridade, angústia,
insatisfação relacionada à autoimagem, e revolta,culminando num impacto negativo na sua
autoestima.
Assim, os objetivos deste estudo são compreender, do ponto de vista das mulheres
vítimas e das sobreviventes de VRI, os significados acerca da violência sexual no âmbito de
uma relação de intimidade. Foram objetivos específicos perceber como é que elas
compreendem a sua qualidade da vida sexual após a VS, as percepções acerca do
comportamento do companheiro, após a agressão, e, por último, o seu estado emocional e
mental.
Método
Este estudo exploratório tem uma abordagem quantitativa, de carácter descritivo.
Participantes
As participantes do presente estudo foram 50 mulheres atendidas na atualidade, ou no
passado recente, pela instituição de apoio à vítima UMAR Açores – Associação para a
Igualdade e Direitos das Mulheres, segundo o critério de inclusão de estar a ser ou terem sido
vítimas de VRI. As participantes do estudo pertencem a uma faixa etária compreendida entre
os 19 e os 61 anos de idade, sendo a média de idades situada nos 39.8 anos e desvio padrão de
12.913. Todas as participantes estiveram ou estão em situação de VRI, são maioritariamente
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de nacionalidade portuguesa, excetuando dois elementos da amostra que são de nacionalidade
brasileira. As participantes sofrem ou sofreram violência psicológica, física e/ou sexual, numa
durabilidade relacional entre os 6 meses e os 40 anos. O grupo de participantes foi dividido
em dois, mediante terem tido ou não relações sexuais não consentidas ou não desejadas na
relação de intimidade.
Este estudo exploratório recolheu apenas participantes residentes na Região Autónoma
dos Açores. Esta amostragem de conveniência foi propositada, de modo a recolher dados
importantes para a prática da instituição de apoio à vítima. É de realçar que a investigadora faz
parte da instituição.
Instrumento
O questionário foi elaborado tendo em conta uma revisão da literatura sobre as
temáticas da sexualidade, violência nas relações de intimidade e violência sexual, tendo sido
alvo de reflexão e discussão em supervisão e momentos interpares, por colegas com
especialidade avançada em Psicologia da Justiça pela Ordem dos Psicólogos Portugueses ou
Técnicos de Apoio à Vítima.
O questionário (anexo I) é composto por 13 questões, de resposta “Sim” ou “Não”,
bem como escolha de uma ou mais opções de resposta, existindo a opção “Outro”, dando
liberdade às participantes sobre a sua opinião. As questões foram colocadas sobre os
diferentes temas: conceito de sexualidade; VRI; VS; autoestima e satisfação da vida sexual; e
por fim, estado emocional e mental.
Procedimentos
Após o consentimento da Presidente da instituição UMAR Açores para a realização do
presente estudo exploratório, foi estabelecido contato telefónico com as participantes no sentido
de viabilizar a sua colaboração. Para tal, foi elaborada uma declaração de consentimento
informado, com o título da investigação e os seus objetivos, permitindo que, a qualquer
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momento, fosse possível recuar na decisão de participação sem qualquer prejuízo, garantindo o
sigilo e a confidencialidade.
As respostas foram coligidas no software Excel, quantificando as percentagens de
respostas das participantes, através de estatística descritiva.
Foram respeitados os princípios éticos para salvaguardar uma possível revitimização
das participantes, desde logo o respeito pelo princípio da dignidade e direitos da pessoa, bem
como da beneficência e não maleficência, previsto no Código Deontológico da Ordem dos
Psicólogos Portugueses. Assim, foi considerada na interação com as participantes a sua
segurança através da escolha de um local seguro. Além disso, a investigadora possuía
competências para lidar com quaisquer consequências adversas que possam ter sido
consequência da resposta ao questionário.
Adicionalmente, os resultados contribuirão, para um melhor conhecimento, acerca da
prevenção de futuras vítimas de VS, num registo de relação colaborativa entre investigadora e
participantes (Caridade, 2017).
A recolha de inquéritos decorreu entre Outubro de 2020 e Janeiro de 2021, de forma
presencial no estrito respeito das regras sanitárias, atendendo ao contexto de pandemia por
conta do Sars-cov2.
Resultados
Os resultados apontam para 70% (n = 35) das mulheres, para além de serem vítimas de
VRI, terem tido contactos sexuais não consentidos ou não desejados nas suas relações de
intimidade. As restantes participantes 30% (n = 15) foram vítimas de VRI, não tendo tido
relações sexuais não consentidas ou não desejadas.
Um resultado transversal, foi o de que, para todas as participantes, o facto de estar
numa relação amorosa, não implica uma obrigação sexual.
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No grupo com VS, o entendimento do conceito sexualidade é algo que faz parte da
natureza humana, implicando afeto e prazer. No que respeita ao tipo de relação sexual não
consentida ou não desejada, o tipo vaginal é o predominante, com 68.5% (n = 24), seguindose o tipo vaginal+oral, 17.1% (n = 6), e por último o tipo vaginal+oral+anal, registando 14.2%
das respostas (n = 5).
De salientar que 74.2% (n = 26) das participantes deste grupo refere que,
anteriormente à relação de intimidade não consentida ou não desejada, esta foi antecedida por
violência física ou psicológica ou ambas. Em relação ao comportamento do companheiro após
a VS, 57.1% (n = 20) participantes referem um comportamento de indiferença, 25.7% (n = 9)
participantes referem a manutenção da VS, 5.7% (n = 2) participantes referem um pedido de
desculpas, e 5.7% (n = 2) participantes mencionam que houve diálogo sobre a VS, e outras
5.7% (n = 2) participantes mencionaram o alcoolismo como manutenção da VS. Após a VS a
qualidade da relação sexual no entender de mais de metade das participantes piorou bastante.
Em relação às dificuldades na relação sexual em algum momento de vida, as vítimas
de VS mencionam, sobretudo, o baixo desejo sexual e o desinteresse pelo ato sexual.
Quanto à expressão da sexualidade, com liberdade e de acordo com a sua vontade, na
relação atual, 45.7% (n = 16) das mulheres refere ter liberdade na expressão da sua
sexualidade e 11.4% (n = 4) menciona que não pode expressar a sua sexualidade com
liberdade e de acordo com a sua vontade.
A dificuldade em falar sobre sexualidade para este grupo de participantes prende-se
por ser algo demasiado íntimo, por vergonha, medo do que os outros pensem, e por último por
ser um tabu social. Na atualidade, as participantes classificam a sua vida sexual entre o nada
satisfatória, a registar 37.1% das respostas (n = 13), e 47.7% (n = 16) atribui uma
classificação mediana a totalmente satisfatória. De salientar que, 13 participantes do grupo VS
afirmaram não ter qualquer interesse na componente sexual em consequência da VS
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vivenciada, ou seja, como consequência da relação sexual não consentida ou não desejada
vivida com o companheiro agressivo.
No que diz respeito à autoestima, e na forma como estas vítimas se veem enquanto
mulheres, mais de metade do grupo com VS, 74.2% (n = 26), referem que a vivência da
sexualidade interferiu na sua autoestima, e apenas 25.7% (n = 9) das vítimas mencionam não
ser verdade a interferência da VS com o facto de gostarem de si.
Em relação à interferência da vivência da relação sexual no estado emocional, e,
também, no estado mental, é de salientar que, em ambas, a vivência de uma sexualidade
satisfatória melhora o estado emocional e o estado mental.
No grupo sem VS, o entendimento do conceito sexualidade é algo que tem sobretudo
uma dimensão de afeto, seguida da natureza humana, prazer e exploração do corpo. Neste
grupo, as dificuldades na relação sexual prendem-se maioritariamente com o baixo desejo
sexual, mas também é de salientar dor na penetração, dificuldade de excitação, dificuldade em
atingir o orgasmo, e desinteresse pelo ato sexual. Sobre a expressão da sexualidade com o seu
companheiro atual, 60% (n = 9) das inquiridas assinala que sim, que com o seu companheiro
atual podem expressar a sua sexualidade com liberdade e de acordo com a sua vontade, as
restantes 40% (n = 6) optam pela opção não aplicável, por não estarem no momento numa
relação de intimidade.
No que respeita à dificuldade em falar sobre sexualidade referem que é algo
demasiado íntimo, é um tabu social, têm medo do que os outros pensem e, por último,
vergonha. De referir que 20% das inquiridas aponta a opção “Outro”, sem especificar
exatamente qual o motivo. Relativamente à autoestima, 66.6% (n = 10) considera que a
vivência da sexualidade interfere na sua autoestima, em contraponto com 33.3% (n = 5) das
mulheres que mencionam não ser verdade a sua interferência com o facto de gostarem de si.

PERCEPÇÃO DA SEXUALIDADE NAS MULHERES VÍTIMAS E
SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE

46

Na atualidade, o grupo sem VS classifica maioritariamente a vida sexual como sendo
desde mediana a totalmente satisfatória.
No que respeita à influência da vivência da relação sexual no estado emocional e no
estado mental, em ambas as questões as participantes responderam na sua maioria que, face a
uma sexualidade satisfatória, sentem uma melhoria do estado emocional e do estado mental
(80%; n = 12).
Discussão
Este estudo tinha como objetivo geral a perceção da sexualidade nas mulheres
vítimas e sobreviventes de VRI. Para o total das participantes foi consensual que a
sexualidade faz parte da natureza humana, que o facto de estarem numa relação amorosa não
implica uma obrigatoriedade da relação sexual, ou seja, será algo que deve ser consensual
entre os parceiros.
Neste estudo, a maioria das participantes referiu que teve relações não consentidas ou
não desejadas com o seu companheiro. Parece refletir assim a premissa de Pinto (2013), que
refere que a tradição patriarcal, ao definir relações sociais e sexuais em que o homem tem
um papel ativo, dominador e exerce poder/autoridade e a mulher é submissa e dependente,
explica, em parte, a aceitação por parte das mulheres dos seus deveres conjugais que
incluíam o serviço sexual. Tal reflete as crenças culturais sobre homens, mulheres e
sexualidade, ou seja, ainda que a mulher assuma que não tem obrigatoriedade, pela matriz do
dever vê-se forçada a manter relações sexuais não consentidas e não desejadas. A
coexistência de um vínculo emocional promove a dicotomia do querer e do dever, sendo
utilizada como forma de coerção pelo companheiro agressivo. As participantes também
reportaram que o comportamento do companheiro agressor nas vítimas de VS, após a
relação sexual não consentida ou não desejada, foi de indiferença, ou que manteve o mesmo
comportamento, inferindo-se o poder de controlo, de domínio, de propriedade do agressor
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para com a vítima. Em relação à qualidade da relação sexual após a relação sexual não
consentida, ou não desejada, a maioria das vítimas de VS revelou que a qualidade da relação
sexual piorou bastante. Uma outra consequência da VS é a marcada falta de desejo sexual e
o desinteresse pelo ato sexual, sobretudo nas vítimas de VS (Faravelli et al., 2004).
No presente estudo de investigação, podemos verificar, que a VS, foi precedida de
violência física ou psicológica, na quase totalidade das participantes, o que vai de encontro
ao estudo da Organização Mundial de Saúde (2005, citada por Garcia-Moreno, Jansen,
Ellsberg, Heise & Watts) em que a VS é frequentemente perpetrada em conjunto com a
violência física, o que remete para uma elevada coocorrência entre VS e violência física. Foi
ainda possível constatar que o tipo de relação prevalente na VS é a relação vaginal, seguida
de oral+ vaginal e, por último, vaginal+oral+anal.
É possível constatar que metade das participantes está envolvida em novas relações
amorosas, e que referem poder expressar livremente a sua sexualidade, de acordo com a sua
vontade. Também é possível verificar que a maioria do grupo tem na atualidade uma vida
sexual que se encontra entre satisfatória e totalmente satisfatória. A dificuldade em falar
sobre a sexualidade advém do facto de ser algo que faz parte da intimidade, e, por isso, se
reveste sobretudo de um carater íntimo, um tabu social, sendo também uma temática que
pode remeter para a vergonha e receio do que os outros pensem.
No que concerne à relação entre a vivência da sexualidade em situação de violência
nas relações de intimidade e a autoestima, mais de metade das participantes refere que esta
vivência interfere na maneira como se veem a si próprias, o que já foi evidenciado por
Guimarães e colaboradores (2018). Também Motz (2014) faz menção à VS como a forma de
violência mais humilhante, que rouba a autoestima, e a própria liberdade individual,
remetendo a vítima como sendo propriedade de alguém.
Neste estudo, as participantes evidenciaram a influência da vivência sexual no estado
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emocional e no estado mental, existindo diferenças nos grupos com e sem VS. No grupo sem
VS, a quase totalidade das participantes refere que a vivência da sexualidade interfere no
estado emocional e no estado mental, já no grupo com VS, estes números baixam quase para
metade, ou seja, menos de metade das participantes refere que a vivência da sexualidade
melhora o seu estado emocional, e o seu estado mental.
A VS na conjugalidade não é um fenómeno raro, no entanto, tem sido pouco
discutido na literatura (Mahoney & Williams, 2007), especialmente em contexto nacional
em que a investigação tem sido limitada, sendo que a maioria dos estudos centra-se na
violência psicológica e/ou física. A investigação centrada na VS afigura-se como essencial,
não fosse a VS um indicador relevante para o homicídio conjugal (Caridade & Machado,
2008).
Conclusões
Deste estudo pode concluir-se que a existência de VS no âmbito da VRI poderá ser um
alvo de atenção clínica no atendimento psicológico individual com vítimas. O facto de ser
altamente prevalente neste pequeno grupo poderá indicar a necessidade de se explorar esta
temática desde os primeiros atendimentos.
Por outro lado, no que respeita ao baixo desejo sexual, e mesmo pelo desinteresse em
relação ao ato sexual, torna-se crucial um olhar mais atento dos médicos de medicina geral e
familiar, e especialistas na área da ginecologia e, da sexologia. Daqui resulta evidente a
necessidade de articulação entre especialistas na área da saúde e técnicos da área da violência,
deveras incipiente.
Seria de sobeja importância os profissionais que trabalham nas urgências hospitalares
obterem formação na área específica da VS, pela vertente de análise e conservação da prova
por um lado, e, por outro, pela importância da primeira abordagem com estas vítimas. De
igual modo, torna-se importante a organização de encontros com profissionais das áreas de

PERCEPÇÃO DA SEXUALIDADE NAS MULHERES VÍTIMAS E
SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE

49

Ginecologia/Obstetrícia, Sexologia e TAV´s (técnicos de apoio à vítima), no sentido de
sensibilizar, consciencializar os profissionais de saúde para a melhor abordagem às vítimas de
VS, para que não sejam revitimizadas, e os profissionais de saúde não sejam complacentes
com o silêncio. O presente estudo teve um caráter exploratório e encerra diversas limitações,
que deverão ser colmatadas em estudos futuros. A existência de relação prévia das
participantes com a investigadora foi uma dessas limitações, mas essa relação permitiu, por
outro lado, assegurar a estabilidade emocional das participantes.
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Anexo I
No âmbito do trabalho final da Especialização em Terapia de Casal e Sexologia,
surge o estudo exploratório e qualitativo sobre a temática da sexualidade.
Assim, o tema do Questionário abaixo, emerge sob a ideia de “Como mulheres
vítimas e sobreviventes de violência nas relações de intimidade percecionam a
sexualidade”.
Este questionário/entrevista após o V/ consentimento, garante a total
confidencialidade, configurando apenas dados de uma determinada amostra, que
serão tratados apenas para fins de investigação, e que melhor poderão abrir alertas
para este tema ainda tão tabu, e tão pouco desconstruído na sociedade, sobretudo
no que respeita à sexualidade feminina. Não existem respostas certas, nem erradas,
sendo o mais importante as respostas espontâneas.

Questionário
Data:
Idade:

Nacionalidade:

Estado civil:

1. Foi ou é vítima de violência na relação de intimidade?
Sim
Não

2. O que entende por sexualidade? Opte por 3 itens que lhe sejam mais ajustadas.

Natureza humana
Reprodução
Escolha da Orientação Sexual
Prazer no sexo
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Afetos e sentimentos
Exploração do próprio corpo
Outra

3. Na sua opinião estar numa relação amorosa implica uma obrigação a nível
sexual?
Sim
Não

4. Alguma vez teve relações sexuais contra a sua vontade, ou pelo “dever de
servir o companheiro”?

Sim
Não

4.1 Se sim, de que tipo?

Vaginal
Vaginal+oral+anal
Vaginal+oral
Oral+anal
Outro

4.2 Esta situação teve como antecedente algum outro tipo de violência, por
exemplo psicológica ou física? Se sim, qual?

______________________________________________________________________
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5. Como ficou no seu entender a qualidade da relação sexual após a relação
não consentida, ou não desejada?
Igual
Piorou ligeiramente
Piorou bastante
Melhorou ligeiramente
Melhorou bastante
Outra

_________________________________________________

6. Qual foi o comportamento do seu companheiro após esta relação não
consentida, ou não desejada?
Indiferença
Pediu desculpa
Dialogaram sobre o assunto
Manteve o comportamento
Outro

_________________________________________________

7. Sente que a relação sexual em algum momento da sua vida sofreu dificuldades?
Baixo desejo sexual
Dor na penetração (i.e. dispareunia)
Dificuldade de excitação
Dificuldade em atingir o orgasmo
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Desinteresse pelo ato sexual
Outro

__________________________________________________

8. Sente que com o seu companheiro atual pode expressar a sua sexualidade
com liberdade, e de acordo com a sua vontade?
Sim
Não
Não Aplicável

9. Porque é tão difícil falar sobre sexualidade?
Medo do que os outros pensem
Vergonha
Tabu social
É algo demasiado íntimo
Outro

________________________________________________________

10. Na sua opinião a sexualidade interfere na sua autoestima, interfere na
maneira como se vê enquanto mulher?
Sim
Não

11. Sendo 1 nada satisfeita, 5 medianamente satisfeita, e 10 totalmente
satisfeita, como classifica a sua satisfação atual com a sua vida sexual?
__________________________________________________________________________
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12. A vivência da relação sexual influencia de que forma o seu estado emocional?
Melhora
Piora
Outro

___________________________________________________

13. A vivência da relação sexual influencia de que forma o seu estado mental?
Melhora
Piora
Outro

____________________________________________________

Fim

Grata pela colaboração numa temática tão íntima e pessoal!
Carla Mourão

PERCEPTION OF SEXUALITY IN WOMEN VICTIMS AND SURVIVORS OF INTIMATE
PARTNER VIOLENCE

58

An Investigative Study on the Perception of Sexuality in Victims and Survivors of
Intimate Partner Violence
Carla Mourão
Portuguese Institute of Psychology – Specialization in Couple Therapy and Sexology

Author Note
Carla Mourão, UMAR Azores – Faial Delegation.
Corresponding author: Carla Mourão – UMAR Azores – Faial Delegation, Largo Padre
José Silvestre Machado S/N – 9900-085 Horta (Faial Island), Portugal, Tel: (+351)
292292401; E-mail: ccm.mourao@gmail.com.

PERCEPTION OF SEXUALITY IN WOMEN VICTIMS AND SURVIVORS OF INTIMATE
PARTNER VIOLENCE

59

Abstract
Sexual violence in the context of intimate relations implies a non-consensual sexual act,
perpetrated by someone close to the victim. For this reason, it will be a form of violence that is
less denounced and less addressed in common sense. Thus, it seemed pertinent to understand
the perceptions of women victims or survivors of intimate partner violence (IPV), about sexual
violence (SV), in an exploratory study. Therefore, 50 women, after informed consent, answer
to a questionnaire, created for the present study, about their experiences of sexuality. Data
treatment was based on descriptive statistics, noting that women report a relation between the
experience of sexuality and self-esteem, mental and emotional state. They also reported
difficulty in the assumption of the act of Sexual Violence, as an act of violation due to the
emotional bond established with the aggressor partner.
Keywords: sexuality, sexual violence, intimate partner violence, self-esteem, emotional
and mental state.

An Investigative Study on the Perception of Sexuality in Victims and Survivors of
Intimate Partner Violence
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Intimate partner violence (IPV) can be defined as any incident of threatening, violent or
abusive behaviour between adults who are or were intimate partners repeatedly or not,
regardless of gender and sexual orientation (Motz, 2014). IPV can be divided into different
types that interact, relate and influence each other, namely physical violence, psychological
violence and sexual violence. The need to use this terminology emerged whereas the concept
of domestic violence embraces a multiplicity of circumstances (intimate, marital, parent-tochild violence, among others). That said, it was decided to use the concept IPV, more
specifically.
The object of study of this research alludes to sexual violence (hereinafter referred to as
SV) in the context of intimate relationships, and its reflexes on sexuality, namely the way in
which sexuality is perceived by victims of intimate violence (IPV).
Pinto (2013) cites a typology of intimate rape consisting of three categories, proposed
by Finkelhor and Yllo (1982, 1985, 1988), specifically battering rape, force-only rape and
obsessive rape.
Battering rape would constitute SV accompanied by physical and psychological
violence, with the clear intention of humiliating the victim, which is related to the fact that the
aggressor probably has alcohol and/or drug related issues; force-only rape – refers to SV
whose motivation is related to power and control over the practice of sex, and not to wanting to
inflict pain or humiliate the victim; finally, obsessive rape involves offenders with deviant
fantasies, with probable consumption of pornography, fetishism or sadism, and who force their
partners to engage in unusual, painful, or deviant sexual acts.
In this context, according to Pinto (2013), SV can be defined as the action of a person
who is in a position of power over another and forces them to engage in sexual practices
against their will (Adhikari & Tamang, 2010; Alves & Diniz, 2005; Dantas-Berger & Giffin,
2005; Day et al., 2003; Paiva & Figueiredo, 2003; White et al., 2008). In this sense, sometimes
victims do not perceive themselves as victims of SV because they believe it is their obligation,
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because they do not conceive the acts as abusive, but as normative in marriage (Mahoney &
Williams, 2007). In fact, violation by an intimate partner or husband is more common than
violation by strangers (Bergen & Barnhill, 2006; Mahoney & Williams, 2007; Martin et al.,
2007).
For the World Health Organization (2012, p.149), SV is understood as “any sexual act,
attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or insinuations, acts of trafficking or
directed against a person's sexuality using coercion, by anyone, regardless of their relationship
with the victim, in any context”. Coercion is a fundamental variable, which refers to pressure,
manipulation, threat, or even physical force, which come into conflict with the victim's will,
preventing the victim from choosing according to his free will (Paulino & Alho, 2018).
Regarding the prevalence of SV, despite the difficulty of defining it in intimate
relationships, in general, the prevalence varies between 24.7% and 50%. However, if only
more severe forms of SV are taken into account, this prevalence drops to between 6% and
39% (Paiva & Figueiredo, 2004). Another study by the World Health Organization (2005,
cited by Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts) of cross-cultural comparison
carried out between 2000 and 2003 in ten countries, taking into account adult female victims,
identified a prevalence of SV per intimate partner between 6% to 59%. They also found that it
is often perpetrated in conjunction with physical violence (30% to 56% of cases) which
suggests a high co-occurrence between SV and physical violence. Perpetrators use different
strategies to subject victims to unwanted sexual acts, which can be physically violent or nonphysical (Martin, et al., 2007).
For Motz (2014), SV is the desecration of the most intimate, and the most humiliating
form of violence, robbing self-esteem, individual freedom, ensuring, with this type of violence,
that victims are someone's property, with the function to provide pleasure and gratification. SV
will probably be the least reported form of violence, as it involves intimacy, in the most
intimate sense, of greater vulnerability and exposure of the victim. Sometimes, the couple's
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duty of intimacy implicit in the marital relationship validates this aggression to the aggressor,
instilling in the victim the partner's satisfaction through the sexual act, this principle
overlapping that of individual freedom. To this end, contributes the legacy of patriarchy, the
assimilation of gender roles, the drawing of a profile of what it is to be a man, or what it is to
be a woman.
Faravelli and colleagues (2004) evaluated 32 adult women who were exposed to
extreme situations, such as car accidents, physical aggression, assaults and sexual violence,
demonstrating that women who have experienced sexual violence have significantly higher
rates of post-traumatic stress disorder, changes in sexuality (eg, sexual aversion, hypoactive
sexual desire, dyspareunia), eating disorders and mood disorders. However, aspects related to
the sexuality of patients who are victims of sexual assault are controversial and scarce in the
literature. In sexuality clinics, the association between sexual dysfunctions (hypoactive sexual
desire, sexual arousal disorder, orgasmic dysfunction, dyspareunia, vaginismus) and previous
sexual violence is common (Nadelson et al, 1982; Brendler, 2000; Faravelli et al., 2004).
Emotionally, these issues can drastically compromise a woman's libido. There is a need for an
identity reorganization that involves not only the woman but also her partner, which,
depending on her behavior, can increase or reduce sexual tension in the couple. The
experience of forced sexual relations can, by an as-yet-unclarified mechanism, inhibit sexual
desire (Warnock, 2002).
According to Guimarães and colleagues (2018), self-esteem is one of the most affected
factors, as a result of the impact that violence causes on women's lives, mainly due to the
depreciation of self-image resulting from insults from partners. In this study, the women in
situations of intimate partner violence present in their report’s feelings of inferiority, anguish,
dissatisfaction related to their self-image, and revolt, culminating in a negative impact on their
self-esteem.
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Thus, the objectives of this study are to understand, from the point of view of women
victims and survivors of IPV, the meanings involved in sexual violence, in a intimate
relationship. Specific objectives were to understand the quality of sexual life after SV,
perceptions about the partner´s behaviour after the aggression, and, finally, to understand their
emotional and mental state.
Method
This exploratory study has a quantitative, descriptive approach.
Participants
The participants in this study were 50 women, assisted today or in the recent past by the
institution that supports victims of violence, UMAR Azores – Association for Equality and
Women's Rights, according to the inclusion criterion of being or having been victims of IPV.
The study participants belong to an age group between 19 and 61 years of age, with the
average age situated at 39.8 years old and a standard deviation of 12.913. All participants were
or are in a IPV situation, mostly of Portuguese nationality, except for two elements who are of
Brazilian nationality. The participants suffer or have suffered intimate partner violence of a
psychological, physical and/or sexual nature, in a relational durability between 6 months and
40 years. The group was divided in two groups, according the criterion having or not having
had non-consensual or unwanted sexual intercourse.
This exploratory study collected only participants from the Autonomous Region of the
Azores. This convenience sampling was purposeful in order to collect important data for the
practice of the victim support institution. It should be noted that the researcher is part of the
institution.
Instrument
The questionnaire was elaborated taking into account a literature review on the themes
of sexuality, violence in intimate relationships and sexual violence, being the target of
reflection and discussion in supervision and peer-to-peer moments, by colleagues with
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specialty in the psychology of justice by Portuguese Psychologists Order, or Victim Support
Technicians.
The questionnaire (annexe I) consists of 13 questions, with an answer “Yes” or “No” as
well as a choice of one or more answer options, with the option “Other”, to allow freedom to
the participants about their opinion. The questions were asked about different themes: concept
of sexuality; IPV; SV; self-esteem and sexual life satisfaction; and finally emotional and
mental state.
Procedures
After the consent of the President of the UMAR Azores institution to carry out this
exploratory study, telephone contact was established with the participants in order to enable
their collaboration. To this end, an informed consent statement was prepared, with the title of
the investigation and its objectives, allowing it to be possible to withdraw from the decision to
participate at any time without any prejudice, guaranteeing secrecy and confidentiality.
The responses were colleted in Excel software, quantifying the percentages of
participants’ answers, using descriptive statistics.
Ethical principals were respected to safeguard a possible revictimization of the
participants, from the outset respecting the principle of dignity and rights of the person, as well
as beneficence and non-maleficence, provided for in the Code of Ethics of Portuguese
Psychologists Order. Thus, their safety by choosing a safe place was considered in the
interaction with the participants. Furthermore, the researcher had the skills to deal with any
adverse consequences that might resulted from the response to the questionnaire.
Additionally, the results will contribute to a better knowledge, about the prevention of
future SV victims, in a record of a collaborative relationship between researcher and
participants (Caridade, 2017).
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The collection of surveys took place from October 2020 to January 2021, in person, in
strict compliance with health rules, taking into account the context of the pandemic caused by
Sars-cov2.
Results
The results demonstrate that 70% (n = 35) of women, in addition to being IPV, also had
non-consensual or unwanted sexual contacts their relationships. The remaining participants
30% (n = 15) were victims of IPV, but did not have non-consensual or unwanted sexual
intercourse.
A cross-cutting result was that, for all participants, being in a loving relationship does
not imply a sexual obligation.
In the SV group, the understanding of the concept of sexuality is that it is part of human
nature, implying affection and pleasure. Regarding the type of sexual intercourse not consented
or unwanted, the vaginal type is predominant 68,5% (n = 24) followed by the vaginal+oral type
17.1 % (n = 6), and finally vaginal+oral+anal type 14.2% (n = 5).
It should be noted that 74.2% (n = 26) participants of the SV group, reported that prior
to the non-consented or undesired sexual intercourse, this was preceded by physical or
psychological violence or both. Regarding the partner´s behaviour after SV, 57.1% (n = 20)
participants reported a behaviour of indifference, 25.7% (n = 9) participants referred to the
maintenance of SV, 5.7% (n = 2) participants mentioned an apology, 5.7% (n = 2) participants
mentioned dialogue about SV, and others 5.7% (n = 2) mentioned alcoholism as maintenance
of SV. After SV, the quality of sexual intercourse, in the opinion of more than half of the
participants in this group, got much worse.
Regarding difficulties in sexual intercourse at some point in their lives, SV victims
mainly mention low sexual desire and disinterest in the sexual act.
As for the expression of sexuality, with freedom and according to their will, in the
current relationship 45.7% (n = 16) of women report having freedom in the expression of their
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sexuality, and 11.4% (n = 4) mention that they cannot express freely their sexuality and
according to their will, by staying in IPV.
The difficulty in talking about sexuality for this group is because it is something too
intimate, because of the shame, fear of what others think, and finally because it is a social
taboo. Currently, the participants classify their sex life, as unsatisfactory 37.1% (n = 13), and
47.7% (n = 16) assign a median to completely satisfactory. It is noteworthy that, it can be seen
in 13 participants in the VS group, that have no interest in the sexual component for what they
had experienced, that is, for the non-consented or unwanted sexual intercourse experienced
with the aggressive partner.
Regarding self-esteem, and the way these victims see themselves as women, more than
half of the SV group 74.2% (n = 26) reported that the experience of sexuality interferes with
their self-esteem, and only 25.7% (n = 9) of the victims mention that it is not true the
interference with liking themselves.
Concerning the interference of the experience of sexual intercourse on the emotional
state, and also on the mental state, it is noteworthy that in both, it is mainly in agreement that
the experience of sexuality improves the emotional state and mental state.
In the group without SV, the understanding of the concept of sexuality is something
that has, above all, an affective dimension, followed by human nature, pleasure and the
exploration of the body. In this group difficulties in sexual intercourse at some point are mainly
related to low sexual desire, ranging from pain during the penetration, difficulty in arousal,
difficulty in reaching orgasm, and lack of interest in the sexual act. Regarding the expression
of sexuality with their current partner, 60% (n = 9) of the respondents said yes, that with their
current partner they can freely express their sexuality, and according to their will, the
remaining 40% (n = 6) opt for the not applicable option, as they are not currently in an intimate
relationship.
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Regarding the difficulty in talking about sexuality, they mention that it is something too
intimate, it is a social taboo, fear of what others think and, finally, shame. It should be noted
that 20% of respondents point to the “Other” option without specifying exactly which motive.
About self-esteem, 66.6% (n = 10) consider that the experience of sexuality interferes with
their self-esteem, in the contrast to 33.3% (n = 5) women who mention that their interference
with the fact that they like themselves is not true.
Currently, the group without SV mostly classifies their sexual life as being median to
fully satisfactory sexual life.
Regarding the influence of the experience of sexual intercourse on the emotional state,
and on the mental state, in both questions, most of the participants answered that there is an
improvement in the emotional state, and in mental state, (80%; n = 12).
Discussion
This study had as its general objective the perception of sexuality in women victims
and survivors of IPV. For the entire of the participants, there is a consensus that sexuality is
part of human nature, there is a clear assumption that the fact of being in a romantic
relationship does not imply an obligation at the level of the sexual relationship, that is, it is
something that must be consensual between the partners.
However, in this study, it can be verified that most of the participants had nonconsented or unwanted relationships with their partner. This premise is in line with the study
by Pinto (2013), who states that the patriarchal tradition, when defining social and sexual
relationships in which men have an active, dominating role and exercise power/authority, and
women are submissive and dependent, explains, in part, the acceptance by women of their
marital duties which included sexual service. This reflects cultural beliefs about men, women
and sexuality, that is, even if the woman assumes that she is not obligated, by the matrix of
duty she is forced to maintain non-consensual and unwanted sexual relations. The coexistence
of an emotional bond promotes the dichotomy of want and duty, being used as a form of
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coercion by the aggressive partner. The participants also reported the behavior of the
aggressor partner in SV victims, after non-consented or unwanted sexual intercourse, that was
of the indifference, or that they maintained the same behavior, inferring the power of control,
domain, ownership of the aggressor towards the victim. Regarding the quality of sexual
intercourse after non-consensual or unwanted sexual intercourse most SV victims, assume
that the quality of sexual intercourse has worsened significantly. Another elation of the results
is the marked lack of sexual desire, and lack of interest in the sexual act, especially in VS
victims (Faravelli et al.,2004).
In this research study we can see that, that SV was preceded by physical or
psychological violence, almost in all SV participants, this premise is in line with the study by
the World Health Organization (2005, cited by Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, &
Watts), that it is SV is often perpetrated in conjunction with physical violence, which
suggests a high co-occurrence between SV and physical violence. It was also possible to
observe that the type of sexual intercourse prevalent in SV is the vaginal sexual intercourse,
followed by oral + vaginal, and finally vaginal + oral + anal.
It can be seen that half of the participants are in new love relationships, and that they
report being able to freely express their sexuality, according to their will. It is also possible to
verify that more than half of the global group currently have a sex life that is between
satisfactory and totally satisfactory. The difficulty in talking about sexuality comes from
being something that is part of intimacy, and, therefore it is mostly intimate, a social taboo. It
is also a theme that can lead to shame, and fear of what others think.
With regard to the relationship between the experience of sexuality, in situations of
conjugal violence, and self-esteem, most of the participants reported that this experience
interferes with the way they see themselves, which was already evidenced by Guimarães and
collaborators (2018). Motz (2014) also mentions SV as the most humiliating form of violence,
which robs self-esteem and individual freedom, referring the victim as someone's property.
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In this study, the influence of sexual experience on emotional and mental state was
evidenced, with differences in the groups with and without SV. The majority without SV
reported that the experience of sexuality interferes with the emotional and mental state,
whereas in the group with SV, these numbers drop by almost half, that is, less than half of the
participants refer that experience of sexuality improves their emotional state, and their mental
state.
SV in conjugality is not a rare phenomenon, however, it has been little discussed in
the literature (Mahoney & Williams, 2007), especially in a national context where research
has been limited, with most studies focusing on violence psychological and/or physical. The
existing investigation centered on SV, is essential, were it not for SV to be a relevant
indicator for marital homicide (Caridade & Machado, 2008).

Conclusions
From this study, it can be concluded that the existence of SV within the scope of IPV
could be a object of clinical attention in individual psychological care with victims. The fact
that it is highly prevalent in this small group may indicate the need to explore this issue from
the first appointments.
On the other hand, with regard to low sexual desire, and even the lack of interest in the
sexual act, it is crucial to have a closer look by general and medicine doctors, and specialists in
the area of gynecology, and sexology. Therefore, the need for articulation between specialists
in the health area and technicians in the violence field, which is indeed incipient.
It would be extremely important for professionals in hospital emergencies to obtain
training in the specific area of SV, due to the aspect of analysis and preservation of evidence
on the one hand, and on the other, due to the importance of the first approach with these
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victims. Likewise, it is important to organize meetings with professionals in the areas of
Gynecology/Obstetrics, Sexology and VST´s (victim support technicians), in order to sensitive
and raise awareness among health professionals for the best approach to SV victims, so that
they are not revictimized, and health professionals are not complacent with silence. The
present study was exploratory in nature and several limitations, which should be addressed in
future studies. The existence of a prior therapeutic relationship with the researcher was one of
that limitations, but in the other hand, that relation allowed to ensure the emotional stability of
the participants.
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Annexe I
As part of the final work of the specialization in Couple Therapy and Sexology, an
exploratory study on the theme of sexuality emerges.
Thus, the theme of the questionnaire below emerges under de ideia “How women
victims and survivors of intimate partner violence perceive sexuality?”

This questionnaire/interview after your consente, guarantees total confidentially,
configuring only data from a given sample, which will be treated only for research
purposes, and which will better open alerts for this topic that is still so taboo, and
so little desconstructed in the sociaty, especially with regard to female sexuality.
There no right, or wrong answers, the most important being spontaneous anwers.

Questionnaire

Date:
Age:

Nationality:

Marital status:

1. Was or is it a victim of intimate partner violence?

Yes
No

2. What do you understand by sexuality? Choose 3 items that suit you best.

Human
Nature
Reproduction
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sexual

orientation
Pleasure in sex
Afeections

and

feelings
Exploration of the body
itself
Other
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3. In your opinion, being in a romantic relationship implies sexual obligation?
Yes

No
4. Have you ever had sex against your will or out of “duty to serve your partner”?
Yes
No

4.1 If yes, what kind?
Vaginal
Vaginal+oral+anal
Vaginal+oral
Oral+anal
Other

4.2 Did this situation have any other type of violence as a background, for
example psychological or physical? If yes, which one?

5. How was the quality of sexual relation after the non-consensual or wanted
intercourse in your opinion?
Equal
Worsened slightly
Got a lot worse
Improved slightly
Improved a lot
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__________________________________________________

6. What was your partner´s behavior after unconsent or unwanted sexual
relation?
Indiference
Apologyse
Talk about it
Keep the behaviour
Other

7. Do you feel that sexual relation at some point in your life has experienced difficulties?
Low sexual desire
Pain in penetration (t.i.dyspareunia)
Dificulty in arousal
Dificulty in reaching orgasm
Disinterest in the sexual act
Other

8. Do you feel that with your current partner you can express your sexuality
freely and according to your wishes?

Yes
No
Not applicable

9. Why is so difficulty to talk about sexuality?
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Shame
Social Taboo
Its something to intimate
Other

10. In your opinion does sexuality interfere with your self-esteem, does it interfere
with the way you see yourself as a woman?
Yes
No

11. If 1 is not satisfied, 5 is satisfied, and 10 totally satisfied, how would you
classified your current satisfaction with your sexual life?

12. Does the experience of sexual relation influence your emocional state?
Improvement
Gets worse
Other

_

13. Does the experience of sexual relation influence your mental state?
Improvement
Gets worse
Other
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Resumo
Em Portugal, as pessoas com problemas judiciais relacionados aos comportamentos
aditivos e dependências, podem receber uma imposição para tratamento, em regime
ambulatorial ou internamento, como uma medida alternativa à prisão, quer na fase de
decisão judicial, quer na liberdade condicional ou durante a execução da pena. Assim, o
presente estudo foi realizado com o objetivo de compreender os desafios da atuação
dos/as psicólogos/as no processo de tratamento ambulatorial por determinação judicial.
Os/as participantes foram oito psicólogos/as do serviço de tratamento ambulatorial no
âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências da região norte do país. Foi
conduzida uma entrevista semiestruturada para compreender o ponto de vista dos/as
profissionais sobre a atuação e os desafios na intervenção. Os resultados sugeriram que
os/as psicólogos/as possuem um papel fundamental no tratamento, dado que essa
população específica requer maior assistência de abordagens motivacionais para
valorização do tratamento. Além disso, os resultados apontaram desafios na atuação,
devido ao diálogo deficitário com o sistema de justiça e à ausência de protocolos de
intervenção dirigidos para essa população. Apesar disso, os resultados indicaram que
os/as participantes consideram o tratamento, como medida alternativa à prisão, uma
estratégia positiva que permite maior acesso das pessoas ao serviço de tratamento.
Palavras-chave: comportamentos aditivos, tratamento, medidas alternativas,
prisão, justiça
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O Tratamento dos Comportamentos Aditivos e das Dependências como Medida
Alternativa à Prisão: Desafios da Atuação de Psicólogos/as
Historicamente, as questões envolvendo os comportamentos aditivos e
dependências (CAD) e o crime, entendida por meio da política de tolerância zero e de
guerra às drogas, permitiu que grandes populações fossem enviadas para o sistema de
justiça criminal, ocasionando uma sobrelotação das prisões, sem qualquer redução nas
reincidências dos consumos e da criminalidade (Abandisky, 2018; Alexander, 1990;
Pfaff, 2015).
Por consequência, o reconhecimento de um sistema de justiça sobrecarregado
influenciou o início de estudos, em vários países, com o intuito de promover outras
medidas para responder aos crimes associados aos CAD, uma vez que o aprisionamento
se revelou contraproducente na reabilitação das pessoas e na redução dos consumos
problemáticos (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC] & World Health
Organization [WHO], 2018).
No contexto de Portugal, a complexa situação com as substâncias psicoativas
(SPA), sobretudo com o crescente consumo problemático de heroína, no final dos anos
de 1990, impulsionou o país para uma visão menos punitiva e mais preventiva, a partir
de uma perspetiva biopsicossocial para reduzir os danos do consumo, quer nas questões
de saúde, quer nas questões prisionais (Domoslawski, 2011; Marques, 2008; Marujo,
2012). É nesta vertente que, os estudos realizados pela Comissão para a Estratégia
Nacional de Combate à Droga, influenciaram a introdução da política de
descriminalização de drogas (Lei nº 30/2000, de 29 de novembro de 2000) em Portugal
(Martins, 2014; Soares, 2018).
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Por descriminalização, entende-se como o processo de alteração da lei, para que
uma conduta que já tenha sido definida como crime, deixe de se constituir como um ato
criminoso, mas antes como uma contraordenação (UNODC, 2010). Dessa forma, ao
invés de aplicar sanções criminais, podem ser aplicadas sanções administrativas, para o
uso de SPA, bem como para o porte de SPA que estiver dentro dos limites da
quantidade permitida durante 10 dias (Martins, 2014).
A partir de então, o país viabilizou uma política de droga que altera a abordagem
relativamente à problemática das SPA para uma questão de saúde, o que permite que
sejam estabelecidas respostas alternativas à prisão, por meio das linhas da frente da
prevenção, dissuasão, redução de riscos e danos, tratamento e reinserção social
(Domoslawski, 2011).
Para os casos em que se aplicam as medidas administrativas referidas
anteriormente, o país atribui respostas voltadas para a dissuasão, que são
operacionalizadas pelas instâncias de intervenção juspsicológica, chamadas de
Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) (SICAD, 2013a; Soares,
2018).
Por outro lado, ainda ocorrem os casos envolvendo os CAD que ultrapassam as
sanções administrativas e que já se encontram inseridos no sistema de justiça criminal,
de forma que as medidas alternativas à prisão podem ser reveladas e utilizadas em
diferentes momentos do processo judicial (UNODC & WHO, 2018).
Deste modo, em Portugal, existe um organismo do Ministério da Justiça,
chamado Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que atua na
prevenção criminal, na execução de penas, na reinserção social e na gestão dos sistemas
tutelar educativo e prisional. Esse organismo tem diversas atribuições, dentre elas: a
promoção da reinserção social de pessoas que cometeram crimes, a prevenção da
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reincidência criminal e, ainda, a reparação dos danos causados à sociedade e às vítimas,
por meio de execução de penas e medidas na comunidade (DGRSP, 2019).
Das sanções, importa destacar que, as medidas de suspensão de execução de
pena de prisão, suspensão provisória do processo, liberdade condicional e multa,
comumente fazem parte das medidas alternativas à prisão de pessoas envolvidas com a
problemática dos CAD (Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar [DILP],
2020).
O modelo de tratamento português
De acordo com a UNODC (2010), a imposição de tratamento para os CAD
como medida alternativa à prisão, tem-se mostrado eficaz na redução da reincidência
criminal e dos comportamentos aditivos.
Em concordância, a literatura (Chandler et al., 2009; Kopak, 2015; Marlowe,
2003; NIDA, 2014; Turner et al., 2009) aponta que as abordagens alternativas mais
promissoras são as direcionadas para a saúde dentro da comunidade, as quais têm
apresentado resultados eficazes na redução dos consumos e na diminuição dos danos
causados na sociedade, o que indica que as estratégias punitivas isoladas não causam o
impacto desejado na reabilitação e na recuperação da pessoa com comportamentos
aditivos e no cometimento dos crimes relacionados.
Para efeitos de tratamento dos CAD, a European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction [EMCDDA] (2020) aponta que existem diversas opções e
contextos, sendo os principais: o tratamento de substituição e manutenção opiácea, a
desintoxicação, os tratamentos psicossociais estruturados e individuais, assim como
uma variedade de intervenções de prevenção e de tratamento online.
No que se refere ao modelo português de intervenção nas problemáticas dos
CAD, são priorizados os diagnósticos individualizados e o modelo integrado de
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tratamento, a partir da operacionalização pelos Centros de Respostas Integradas (CRI),
pelas Unidades de Desabituação, pelas Comunidades Terapêuticas e pelas Unidades de
Alcoologia (SICAD, 2020).
Nesse sentido, o sistema de justiça pode articular com estas unidades
operacionais para solicitar o tratamento dos CAD, como forma de medida alternativa à
prisão na prática, de acordo com o caráter da sanção não privativa aplicada, uma vez
que esses procedimentos não punitivos apresentam eficácia na redução dos
comportamentos aditivos e criminosos (Stevenson, 2011). Encontra-se evidenciado por
estudos (Chandler et al., 2009; NIDA, 2014; UNODC, 2010) que as pessoas
referenciadas para tratamento de forma coercitiva apresentam resultados tão bons ou
melhores, do que aquelas pessoas que procuram tratamento de forma voluntária.
Apesar disso, outros estudos revelam que ainda são necessárias pesquisas
sistemáticas para perceber os resultados destas estratégias coercitivas acerca da
efetividade da retenção e do tratamento desta população (Klag et al., 2005; Urbanoski,
2010).
Os/As psicólogos/as no tratamento dos comportamentos aditivos e das
dependências
O tratamento dos CAD envolve diversas áreas científicas, dentre elas, a
psicologia. Relativamente ao papel do/a psicólogo/a, a literatura (EMCDDA, 2016;
McBride, 2002) revela que a avaliação compreensiva e multidimensional da pessoa faz
parte da principal função do/a terapeuta no tratamento, para que sejam atingidos os
objetivos da intervenção. Uma avaliação planejada, consistente e que incorpore os
riscos, necessidades, motivação, dificuldades e diagnósticos, pode definir o sucesso do
plano de intervenção terapêutico (McBride, 2002).
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Efetivamente, a psicologia, na qualidade de ciência do comportamento,
apresenta diversos mecanismos para contribuir na área dos CAD, em razão das
competências para identificar comorbilidades e outros problemas psicossociais, bem
como a partir das suas abordagens, validadas como eficazes na prevenção e no
tratamento dos CAD, independentemente da orientação particular do/a psicólogo/a
(Miller & Brown, 1997).
O interesse do/a terapeuta em ajudar, a sua postura empática, a sua habilidade e
capacidade de formar uma boa relação terapêutica, a partir da aliança terapêutica,
formam as principais características que estão associadas à retenção e aos bons
resultados de intervenção com esta população (Bohart et al., 2002; Carroll, 1997;
Peterson, 2002).
Para Bordin (1979), a aliança terapêutica diz respeito a uma colaboração entre
terapeuta e cliente, de modo que a qualidade e a força desta aliança são determinadas a
partir dos objetivos terapêuticos, das tarefas do processo terapêutico e do vínculo
interpessoal na díade terapeuta-cliente. Sendo assim, o autor aponta que todo o processo
terapêutico envolve oscilações nesta qualidade e força, pelo que em alguns momentos
podem ser constituídas as ruturas na aliança, que devem ser trabalhadas para evitar o
abandono do processo terapêutico (Eubanks-Carter et al., 2015; Safran et al., 2011).
Destaca-se ainda que, na intervenção com populações relacionadas com os
CAD, as problemáticas de busca, retenção e resultados, também estão ligadas com o
grau de motivação que a pessoa apresenta para o processo de mudança (Carroll, 1997;
Prochaska & DiClemente, 2015).
Por isso, as abordagens motivacionais são tratadas como variáveis importantes
para gerir as dificuldades do processo de tratamento dos CAD (Miller & Rollnick, 1991;
Prochaska, 2013; Prochaska & DiClemente, 1982). Dentre elas, apresenta-se o modelo
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centrado na pessoa, chamado de Modelo Transteórico de Motivação para a Mudança,
desenvolvido por Prochaska e DiClemente (1982; 2015), que explica a mudança do
comportamento por meio da existência de cinco fases flexíveis entre si: précontemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Em todas as fases, existe
a possibilidade de recaída no comportamento aditivo, sendo considerada como parte
integrante do processo de mudança (Prochaska, 2013).
Por outro lado, Miller e Rollnick (1991) desenvolveram a abordagem da
Entrevista Motivacional (EM), com o objetivo de promover uma intervenção
psicológica estruturada para alcançar a motivação intrínseca e a resolução de
ambivalências. A partir desta abordagem, a baixa motivação não é vista somente como
uma problemática da pessoa, mas como uma fase de mudança que é sensível às
respostas do/a terapeuta (Rollnick & Allison, 2004). Desse modo, o/a terapeuta deve
assumir uma postura empática aliada ao conhecimento dos estágios de mudança de
Prochaska e DiClemente (1982), seguindo técnicas de apoio e encorajamento, questões
abertas, resumir, manter uma escuta ativa e promover um discurso para a mudança
(Miller & Rollnick, 1991).
Em termos gerais, a EM é considerada uma abordagem de excelência para
intervir no contexto dos CAD (SICAD, 2013b), pelo que se destacam as positivas
contribuições dessa abordagem na adesão e nos resultados, não apenas do tratamento de
problemas ligadas às SPA (Brown & Miller, 1993; Miller & Rollnick, 2002; Rollnick &
Allison, 2004), como também no tratamento das perturbações do jogo (Wulfert et al.,
2006).
Assim, a utilização desta abordagem é amplamente indicada para o tratamento
de pessoas que procuram voluntariamente o tratamento, como também para aquelas que
não o procuram, mas que precisam estar inseridas no tratamento (por questões judiciais,
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financeiras, físicas, mentais, etc.), uma vez que se têm mostrado tão eficaz quanto os
outros tipos de intervenção, como por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental
(Vasilaki et al., 2006).
No que respeita a motivação intrínseca e externa, a literatura refere que, na
maior parte dos casos, o tratamento voluntário também possui aspetos de persuasão,
quer da pressão de familiares, quer da influência social e de pares, sendo esses pontos
de partida para que as pessoas recorram às variadas formas de tratamento (UNODC,
2010).
Logo, a literatura (UNODC, 2010; Summers, 2002) refere que o fator coercitivo
de uma referenciação para tratamento por determinação judicial, não deve ser visto
como negativo, dado que não se caracteriza como o oposto da motivação, mas como
uma oportunidade de contacto com programas de intervenção para uma possível
transformação da pessoa.
Destaca-se ainda que, a qualidade do fator coercitivo de encaminhamento
depende da seleção e dos critérios estabelecidos para a escolha do tratamento como
medida alternativa, haja vista que deve ser baseada na avaliação da natureza e gravidade
do crime, do historial da pessoa e dos objetivos da sentença (UNODC & WHO, 2018).
O estudo de Kelly et al. (2005) demonstrou que as pessoas encaminhadas de
forma coercitiva para o tratamento apresentaram maiores dificuldades relativamente à
motivação no início do processo de intervenção, no entanto, após conseguirem
ultrapassar o período inicial, mostraram-se mais interessadas e recetivas para a mudança
de comportamento.
Nesse cenário, Kensington (2015) aponta que a imposição de tratamento por
sanções criminais, deve considerar na prática a legitimidade da intervenção, a partir do
consentimento da pessoa para realizá-lo. A autora explica que, conforme o
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desenvolvimento da aliança terapêutica entre terapeuta-cliente, o consentimento tornase importante do ponto de vista ético, o que não garante a completa adesão da população
referenciada, contudo possibilita a valorização da pessoa, sendo essa uma forma de
promoção da autonomia, motivação e confiança durante o processo de intervenção.
Em concreto, a pessoa deve receber explicações antes do encaminhamento e no
início do tratamento sobre a natureza da medida aplicada, as consequências, os riscos e
impactos, os benefícios envolvidos e as informações que serão reveladas para o sistema
de justiça sobre o processo de intervenção, pelo que os direitos de dignidade e
privacidade da pessoa referenciada pelo sistema de justiça devem ser mantidos,
limitando o acesso de informações apenas para pessoas relacionadas com a resolução do
caso (UNODC & WHO, 2018; UNODC, 2010).
Por isso, os/as terapeutas devem estar cientes das suas responsabilidades no
âmbito do tratamento, partindo do princípio de que existem limites de confidencialidade
que asseguram as informações das pessoas atendidas (Peterson, 2002).
Summers (2002) aponta que existe uma necessidade de proximidade nas
relações de trabalho entre os serviços provedores de tratamento e o sistema de justiça,
dado a importância da perceção da divisão de trabalhos, tarefas e sistemas. Para a
autora, existem outras questões complexas na atuação das duas esferas que necessitam
consideração, nomeadamente, o papel de cada uma na redução da reincidência e o
significado disso na parceria, na ética profissional, no foco interventivo e nos efeitos
sobre a vida da pessoa em tratamento.
A partir desses estudos, nota-se que o tratamento, enquanto uma sanção não
privativa de liberdade para crimes associados aos CAD, encontra-se amplamente
recomendado. No entanto, após a revisão de literatura, surgiram questões sobre essa
medida alternativa à prisão na prática, no que respeita aos desafios, especialmente na
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atuação de psicólogos/as para a promoção da motivação e retenção no processo de
tratamento: Como é que percebem a referenciação para tratamento por uma
determinação judicial? Quais os desafios/dificuldades dessa intervenção? Que
conhecimentos são necessários para atuar com essa população específica?
Nesse sentido, esse estudo visa compreender os desafios da atuação dos/as
psicólogos/as no processo de tratamento ambulatorial por determinação judicial,
considerando a importância das medidas alternativas à prisão para a redução da
reincidência criminal e/ou dos CAD.
Método
A presente investigação utilizou uma abordagem qualitativa, uma vez que a
metodologia permite o estudo de interações e de perceções dos/as participantes num
contexto específico (Cruz, 2012).
Participantes
A pesquisa contou com oito participantes com a formação académica em
Psicologia, que se encontram inseridos/as na área de tratamento dos CAD na região
norte do país. Sendo seis mulheres e dois homens, todos/as de nacionalidade
portuguesa, com idades compreendidas entre os 46 anos a 59 anos e com tempos de
atuação nos CAD de, em média, 25 anos de experiência.
Tal amostragem foi de conveniência, devido à facilidade de acesso ao local de
tratamento, assim como intencional, em virtude de o critério de inclusão consistir em
psicólogos/as da área de tratamento em regime ambulatorial no âmbito dos CAD.
Instrumentos
Os dados do presente estudo foram recolhidos a partir de um guião de entrevista
semiestruturado, construído em cinco partes: a) características dos/as utentes; b)
perceções sobre o papel do/a psicólogo/a na intervenção; c) desafios/dificuldades da
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intervenção; d) diálogo com o sistema de justiça; e) perceção sobre os resultados da
intervenção.
A primeira parte teve como intuito adquirir informações sobre as características
dos/as utentes encaminhados/as por determinação judicial, a motivação e a adesão ao
tratamento. Na segunda parte, o objetivo deu-se na perceção do próprio papel enquanto
psicólogo/a durante o processo de tratamento, nomeadamente, no plano de intervenção e
nas questões de confidencialidade e sigilo. Na terceira parte, houve a intenção de
elencar os desafios e dificuldades existentes nessa atuação. A quarta parte buscou
perceber como é realizado o acompanhamento entre as equipas de tratamento e do
sistema de justiça. Numa última parte, pretendeu-se explorar qual a perceção dos/as
psicólogos/as em relação aos resultados dessa intervenção.
Procedimentos
No que se refere aos procedimentos de recolha dos dados, foi realizado um
pedido de permissão ao diretor responsável de uma das unidades de tratamento do norte
do país, para apresentar e iniciar o estudo. Após obtermos a autorização, foi elaborado o
consentimento informado, junto ao guião de entrevista e foram abordados/as
psicólogos/as sinalizados/as pelo próprio diretor, como potenciais participantes, dado a
vasta experiência e conhecimento na temática deste estudo.
Sendo assim, foram concretizadas e conduzidas oito entrevistas pela primeira
autora, num gabinete de atendimento dos/as profissionais e tiveram uma duração entre
30 a 50 minutos. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas integralmente.
As transcrições foram codificadas por meio da análise temática, desenvolvido
inicialmente por Braun e Clarke (2006), uma vez que este método se caracteriza
especialmente por ser flexível e facilitar a compreensão e codificação dos dados.
Durante a análise dos dados, de caráter indutivo, foram adotadas etapas, tal como
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sugerido pelos/as autores/as (Braun & Clarke, 2013; Souza, 2019), nomeadamente,
repetida leitura aprofundada dos dados recolhidos, seguida de elaboração dos códigos
iniciais para gerar os temas e subtemas, bem como a revisão e aprimoramento dos temas
pertinentes, para então a organização final numa grelha de codificação.
Resultados
A partir da análise temática do material empírico, as entrevistas culminaram em
5 temas e respetivos subtemas (ver Tabela 1), onde serão apresentados exemplos
ilustrativos dos resultados referidos por pelo menos metade da amostra.
Tabela 1
Resultado da análise temática das entrevistas

Temas
Características dos/as utentes

Subtemas

N.º de respostas

Baixa motivação em comparação

8

encaminhados/as por

as autopropostas

determinação judicial

Tratamento por pena suspensa

4

e/ou liberdade condicional
Perceção dos/as participantes
sobre o próprio papel no
tratamento por determinação
judicial

Necessidade de postura mais

7

empática
Relevância na aplicação da

8

Entrevista Motivacional
Relevância na mediação da

3

equipa multidisciplinar
Necessidade de clarificar

6

diferenças entre sistema de
justiça e o de tratamento
Necessidade de esclarecer os
limites de confidencialidade e

8
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sigilo
Elaboração de relatórios

8

informativos sobre o tratamento
Percepção dos/as participantes
sobre as dificuldades/desafios no
tratamento por determinação
judicial

Dificuldade para promover a

7

motivação
Resiliência face às frustrações

6

do tratamento
Ausência protocolos dirigidos

7

para o tratamento por
determinação judicial
Critérios para inclusão no

5

tratamento
Articulação entre as equipas

Diálogo deficitário

6

Pouca informação

3

disponibilizada sobre o processo
judicial
Perceção dos/as participantes
sobre os resultados do
tratamento por determinação
judicial

Positivo

5

A determinação judicial permite

7

o acesso ao tratamento
Expetativa do sistema de justiça

6

sobre o resultado tratamento

No tema características dos/as utentes encaminhados/as por determinação
judicial, o subtema mais elaborado foi sobre a baixa motivação em comparação as
autopropostas de tratamento (n = 8), devido à obrigatoriedade de tratamento: “não
fazem o pedido de ajuda, não há motivação para o tratamento” (P4); “chegam mais
desmotivados e resistentes” (P3); “os utentes encaminhados vêm com mais dificuldades,
no que diz respeito à motivação” (P6); “há fraca valorização do tratamento” (P1).
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Os/as participantes pontuaram ainda que, os encaminhamentos por determinação
judicial são para tratamento por pena suspensa e/ou liberdade condicional (n = 4): “as
situações mais recorrentes são em termos de pena suspensa” (P5); “chegam-nos aqui
vários doentes à consulta, que foram condenados a pena suspensa ou que estão em
liberdade com a condição para o tratamento” (P2).
No que respeita ao tema perceção dos/as participantes sobre o próprio papel
no tratamento por determinação judicial, os/as entrevistados/as elaboraram suas
perspetivas acerca do que se tem realizado nas práticas cotidianas com essa população
recebida nas unidades de tratamento ambulatorial, bem como a relevância da própria
atuação no processo de tratamento.
Desse modo, um subtema que emergiu foi a necessidade de uma postura mais
empática (n = 7): “ser o mais empático possível e criar uma comunicação fácil e
acessível para reter essas pessoas que sentem-se obrigadas” (P1); “tentar fazer que eles
vejam que já que tem que estar aqui e tem, que mais vale tentarmos aproveitar” (P3);
“com estes utentes precisamos ser mais flexíveis e empáticos do que o habitual” (P7).
Outro subtema amplamente elaborado foi a própria relevância na aplicação da
Entrevista Motivacional (n = 8): “pelos que são encaminhados pelo sistema de justiça, o
papel do psicólogo é muito importante do ponto de vista de trabalhar esta questão da
motivação, com a Entrevista Motivacional” (P6); “nosso papel é essencialmente fazer
com eles os processos da Entrevista Motivacional, as etapas que possam fazer a pessoa
querer agir sobre a coisa” (P2).
Destaca-se também a relevância na mediação da equipa multidisciplinar (n = 3)
como papel da atuação de psicólogos, segundo a perspetiva dos/as participantes: “o
plano de intervenção é assim mais transdisciplinar, há participação de todos os técnicos,
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nós vamos desenhar o projeto para aquele utente e fazemos a mediação e o contrato com
o utente” (P7).
Foram pontuados os subtemas de necessidade de clarificar diferenças entre o
sistema de justiça e o tratamento (n = 6): “é preciso clarificar com eles primeiro o
contexto em que estão, que já não estão em um contexto de justiça, que estão num
contexto de intervenção da área da saúde” (P6); bem como o subtema de necessidade de
esclarecer os limites de confidencialidade e sigilo (n = 8) como parte integrante do
papel do/a psicólogo/a no tratamento: “nosso papel também passa por clarificar e
manter a confidencialidade do tratamento deste utente junto às informações solicitadas
pelo tribunal” (P5).
Em concordância, segundo os/as participantes, é de responsabilidade de
psicólogos/as na intervenção a elaboração de relatórios informativos sobre o tratamento
(n = 8): “Somos obrigados a passar informações sobre o utente e a única informação que
passo ao tribunal corresponde ao comportamento ilícito que motivou o encaminhamento
para cá” (P7).
Relativamente ao tema percepção dos/as participantes sobre as
dificuldades/desafios no tratamento por determinação judicial, os/as
entrevistados/as destacaram situações desafiadoras na prática desses processos de
intervenção, onde gerou o subtema sobre a dificuldade para promover a motivação (n =
8): “sinto dificuldades, sobretudo quando estas pessoas se recusam a admitir que há
questões logo a partida com consumos” (P5); “a maior dificuldade é criar condições que
possam trazer para esta disponibilidade de tratar” (P2); “nossa dificuldade é promover a
adesão” (P6).
Outro subtema destacado foi sobre o desafio de manter a resiliência face às
frustrações do tratamento (n = 6): “é preciso muita paciência, grande dose de resistência
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à frustração para um profissional, porque na maior parte das vezes as coisas não
acontecem como nós gostaríamos” (P1); “é preciso ter uma resiliência face à frustração
dos teus objetivos terapêuticos muito grande” (P3).
A ausência de protocolos dirigidos para o tratamento por determinação judicial
(n = 7) foi um subtema que emergiu das entrevistas como um desafio na intervenção:
“não é considerado elementos comuns a determinado grupo, nomeadamente os
referenciados pelo sistema judicial, não há uma proposta ou um programa estruturado
de avaliação, o que poderia ser eventualmente favorável” (P5).
No subtema sobre critérios para inclusão no tratamento (n = 5) foi mencionado
dificuldades na atuação, uma vez que nem todas as pessoas encaminhadas preenchem os
critérios para o tratamento como medida alternativa: “chegam à consulta, dizem ‘oh
doutor, eu estou aqui, mas nunca fumei heroína, eu apenas disse isso para não ir preso’.
Portanto, eu não vou tratar de uma coisa que não padece” (P2); “temos o
encaminhamento de situações que não fazem qualquer sentido serem encaminhados
para tratamento” (P4).
No tema sobre a articulação entre as equipas, os/as participantes descreveram
que existe um diálogo deficitário (n = 6) entre as equipas do sistema judicial que fazem
o encaminhamento e a equipa de tratamento: “eu acho que eles têm muitos casos e que
não conseguem fazer o acompanhamento que gostariam e que seria o mínimo” (P6); “o
acompanhamento do sistema judicial não é muito frequente, a comunicação muitas
vezes é falha” (P1).
Nesse sentido, outro subtema elaborado foi sobre a pouca informação sobre o
processo judicial (n = 3): “quando nos chegam à primeira consulta por vezes não temos
informação do seu processo, nem do tempo que terão que cumprir com o tratamento”
(P8).
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No tema perceção dos/as participantes sobre os resultados do tratamento
por determinação judicial, os/as entrevistados/as consideram um resultado positivo (n
= 5) na intervenção: “em termos de resultado de intervenção, penso que são positivos”
(P1); “dos que ficam no tratamento, temos melhorias e conseguimos adaptar um plano
que resulta” (P4); “nosso processo terapêutico é um processo cheio de interrupções, mas
que fazem parte, de avanços e de recuos, onde geralmente há melhorias” (P5).
Os/as participantes referem ainda que, a determinação judicial permite o acesso
ao tratamento (n = 7), sendo o subtema mais elaborado relativamente aos resultados do
tratamento por determinação judicial: “muitas vezes, a ordem judicial é a oportunidade,
é a porta de acesso, é o primeiro contacto, e depois o trabalho que vamos desenvolver
pode evoluir no bom sentido” (P4); “acho que o fator coercivo em alguns pode
favorecer que façam de facto um movimento de tratamento mais sério, que nunca
fizeram” (P5).
Por fim, outro subtema elaborado foi sobre a expetativa do sistema de justiça
sobre o resultado do tratamento (n = 6), como se demonstra no exemplo a seguir: “eu
tenho muitos doentes a quem eu acho que há sucesso, mas que continua haver
comportamento de consumo de substância, mas, para o sistema de justiça, não é
considerado um sucesso no resultado do tratamento” (P2).
Discussão
O presente estudo teve como objetivo compreender os desafios da atuação dos/as
psicólogos/as no processo de tratamento ambulatorial por determinação judicial. Em
termos gerais, foi possível perceber a relevância da atuação dos/as psicólogos/as no que
se refere à promoção de abordagens motivacionais para a valorização do tratamento
durante o processo de intervenção, sendo esse também o seu maior desafio na atuação.
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Isso porque, os resultados sugerem que as pessoas referenciadas para tratamento
por determinação judicial, sob a medida de pena suspensa ou em liberdade condicional,
apresentam uma baixa motivação intrínseca para o processo de tratamento, em
comparação as autopropostas, resultando na fraca adesão às consultas.
Os resultados desse estudo demonstram que, embora a problemática
motivacional perpasse por todas as populações (UNODC, 2010), no caso daquelas que
são encaminhadas pelo sistema de justiça, mostra-se necessário um maior envolvimento
do/a psicólogo/a para aumentar a motivação e valorização do tratamento. Em concreto,
a literatura indica que as pessoas encaminhadas de forma coercitiva para o tratamento
apresentam maiores dificuldades relativamente à motivação no início da intervenção.
Nessa linha de raciocínio, uma das dificuldades identificadas nesse estudo acerca
da atuação com essa população, encontra-se especificamente na promoção da
motivação, uma vez que o principal desafio está no constante investimento que deve ser
feito para a promoção da motivação, em conjunto com o domínio de conhecimentos e
técnicas para ultrapassar essa barreira inicial.
Em concordância, outro desafio da atuação é o desenvolvimento de resiliência
face às frustrações dos avanços e recuos da pessoa durante o processo de tratamento.
Para a literatura (Rollnick & Allison, 2004), a baixa motivação não é somente uma
problemática da pessoa, mas também uma fase do ciclo de mudança que é sensível às
respostas do/a psicólogo/a. Por isso, espera-se que o/a profissional esteja inteiramente
disposto e acessível para aumentar a probabilidade de adesão e sucesso no tratamento
(Bohart et al., 2002).
Os resultados indicam ainda que, para ultrapassar essa dificuldade, a atuação
dos/as psicólogos/as deve ser pautada no posicionamento mais empático e acessível, o
que condiz com os estudos sistemáticos sobre o estabelecimento da relação entre
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terapeuta-cliente, onde são evidenciados que a postura e as habilidades do/a profissional
fazem a diferença nos resultados da intervenção (Bohart et al.; Carroll, 1997; Peterson,
2002). Junto à postura empática, os resultados mostram que a aplicação da Entrevista
Motivacional, aliada ao modelo transteórico da mudança, permite que a atuação do/a
psicólogo/a possua grande relevância no processo de tratamento e nos posteriores
resultados (Miller & Rollnick, 1991; Rollnick & Allison, 2004).
De acordo com o presente estudo, a importância dos/as psicólogos no processo
de tratamento por determinação judicial, também se dá pela mediação no contexto
multidisciplinar, sobretudo em questões de elaboração, planeamento da intervenção e
contrato com a pessoa em tratamento, dado que se baseia na promoção da valorização
de todas as etapas do processo de tratamento (SICAD, 2013a).
Adicionalmente, os resultados revelam que, os/as psicólogos/as tem um papel
fundamental no que respeita a necessidade de clarificar as diferenças entre o ambiente
de tratamento e o âmbito judicial. Do mesmo modo, uma das funções dos/as psicólogos
é de esclarecer os limites confidenciais e sigilo, bem como elaborar os relatórios
informativos para o sistema de justiça. Portanto, considera-se que essas funções
representam desafios na atuação dos/as psicólogo/as, pelo que devem prioritariamente
assegurar os direitos e privacidade da pessoa, limitando o tipo de informação que é
concedido ao sistema de justiça apenas para questões sobre a evolução do tratamento
(UNODC & WHO, 2018).
Além disso, os resultados revelam a ausência de protocolos de intervenção
dirigidos para pessoas encaminhadas por determinação judicial. Essa lacuna é entendida
como uma dificuldade na atuação, uma vez que protocolos direcionados para essa
população específica poderiam contribuir positivamente para diferentes resultados no
tratamento.
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Nessa perspetiva, os resultados apontam para outra dificuldade relativamente à
atuação dos/as psicólogos no tratamento por determinação judicial: o atendimento de
pessoas que não preenchem os critérios de inclusão para o tratamento. Acerca disso, a
literatura (Summers, 2002; UNODC & WHO, 2018) informa que, a qualidade do fator
coercitivo de encaminhamento depende da seleção e dos critérios estabelecidos para a
escolha do tratamento como medida alternativa. Portanto, é necessário que tanto o
sistema de justiça, quanto a equipa de tratamento, promova uma avaliação de qualidade,
considerando o historial da pessoa e os objetivos da sentença, associados aos critérios
para inclusão para uma instituição de tratamento.
Os resultados sugerem ainda uma dificuldade no que se trata do diálogo entre os
sistemas. Isso porque, os/as participantes referem um acompanhamento deficitário por
parte do sistema de justiça no decorrer do tratamento, bem como uma escassa
informação relativamente à referenciação e seus motivos. A literatura (DGRSP, 2019;
UNODC, 2010) aponta que o diálogo entre os dois sistemas é fundamental para bons
resultados no processo de intervenção, o que se torna um desafio constante na atuação
desses/as participantes para melhorar a articulação entre as instituições.
Tendo em conta o discurso dos/as participantes, o tratamento como medida
alternativa à prisão, apresenta-se como uma estratégia positiva, já que possibilita o
acesso dessas pessoas no serviço de tratamento. Apesar dos desafios e dificuldades da
atuação, foi possível identificar que os resultados do tratamento por determinação
judicial são positivos, uma vez que os/as próprios/as profissionais percecionam
melhorias durante o processo de intervenção.
Para os/as psicólogos/as entrevistados/as, existe sucesso no tratamento com as
pessoas referenciadas, porque é admitida a existência de avanços e recuos, típicos da
recaída, mas que podem gerar pequenas mudanças pró-sociais no comportamento da
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pessoa e que são entendidas como sucesso no tratamento. Nesse sentido, são aqui
criticadas as visões redutoras de sucesso no tratamento dos CAD, muitas vezes
apresentadas pelo sistema de justiça, em que a única hipótese de sucesso consiste na
abstinência do comportamento aditivo.
Conclusão
No presente estudo, foi possível compreender, a partir dos relatos dos/as
participantes, que existem muitos desafios e dificuldades que permeiam a atuação dos/as
psicólogos/as no tratamento por determinação judicial.
A característica transversal dessa população referenciada é de uma motivação
ainda mais baixa, em comparação com as pessoas em tratamento por autoproposta.
Desse modo, compreende-se que a atuação de psicólogos/as é fundamental para
colmatar essa problemática, a partir da utilização prioritária de abordagens
motivacionais durante todo o processo de intervenção, nomeadamente, a Entrevista
Motivacional (Miller & Rollnick, 1991) aliada ao modelo transteórico da mudança
(Prochaska & DiClemente, 1982; 2015).
Embora a literatura (Chandler et al., 2009; NIDA, 2014; UNODC, 2010) aponte
que as pessoas referenciadas pelo sistema de justiça apresentam resultados tão bons ou
melhores do que as pessoas que procuram voluntariamente o tratamento, conclui-se
desse estudo que, o fator coercitivo mostra-se positivo por ser um facilitador ao acesso
da pessoa no serviço de tratamento, mas é a motivação intrínseca que prediz se a pessoa
irá aderir ao tratamento ou não.
Para além da constante necessidade de promoção da motivação, a atuação de
psicólogos/as no tratamento dessa população específica tem apresentado desafios e
dificuldades, nomeadamente, na ausência de protocolos de intervenção dirigidos para
essa população. Essa lacuna, caso reparada, poderia servir como uma boa ferramenta
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para o tratamento, a fim de atender às diversas necessidades dessa população e melhorar
os resultados da intervenção.
Outros pontos desafiadores da atuação de psicólogos/as no tratamento da
população referenciada pelo sistema de justiça, tem sido nos critérios de inclusão para o
encaminhamento ao tratamento, nas escassas informações sobre a referenciação e no
diálogo deficitário entre o sistema de justiça e a equipa de tratamento.
Efetivamente, o sistema de justiça pode indicar o tratamento como medida
alternativa à prisão de pessoas com problemas envolvendo os CAD. No entanto, diante
dessas dificuldades referidas, levantam-se alguns questionamentos: quais são os
critérios para a escolha do tratamento como medida alternativa? É realizada uma
avaliação do grau de motivação para adesão ao tratamento antes do encaminhamento?
Como são distribuídas as equipas responsáveis pelo acompanhamento? Responder a
essas questões implica promover uma proximidade no diálogo entre os serviços de
tratamento e o sistema de justiça, bem como reduzir as dificuldades na atuação de
psicólogos/as no tratamento.
Por fim, o presente estudo permitiu concluir que, apesar dos desafios, o
tratamento como medida alternativa à prisão, tem se mostrado positivo na perspetiva de
psicólogos/as da área dos comportamentos aditivos e das dependências.
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Abstract
In Portugal, people with judicial problems related to substance and non-substance
addiction may have treatment imposed as an alternative to imprisonment, either at the
judicial decision or probation stage or during the execution of a sentence. This present
study was therefore conducted with the aim of understanding the challenges faced by
psychologists in performing the process of outpatient treatment by judicial
determination. The participants comprised eight psychologists working in outpatient
treatment services for substance and non-substance addiction in the northern region of
Portugal. Semi-structured interviews were conducted to understand these professionals’
views about their performances and the challenges they faced during interventions. The
results suggest that psychologists play an important role in treatment, because this
population requires more assistance in terms of motivational approaches for enhancing
their treatment. In addition, the results point out challenges to achieving a high level of
performance due to the weak dialogue with the justice system and the absence of
intervention protocols directed at this population. Despite this, the results indicate that
the participants consider that applying treatment as an alternative to imprisonment
represents a positive strategy that enables greater access to treatment services.
Keywords: substance use, treatment, alternatives approaches, imprisonment,
justice
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Treatment for Substance and Non-substance Addiction as an Alternative to
Imprisonment: Challenges for Psychologists
Historically, issues involving substance and non-substance addiction and related
criminal behavior have been understood from a zero-tolerance approach, meaning that
large numbers of people have been processed by the criminal justice system, which in
turn leads to prison overcrowding without any reduction in recidivism (Abandisky,
2018; Alexander, 1990; Pfaff, 2015).
Consequently, an awareness of overwhelmed justice systems, combined with the
fact that imprisonment has proven counterproductive to rehabilitating people and
reducing harm, has triggered studies in several countries about promoting alternative
ways to respond to crimes that are associated with substance or non-substance
addiction, (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC] & World Health
Organization [WHO], 2018).
Portugal’s complex situation with psychoactive substances, especially the
problematic heroin abuse of the late 1990s, has pushed the country toward a less
punitive and more preventive approach, based on a biopsychosocial perspective, in
order to reduce the harm of drug abuse in health and prison settings (Domoslawski,
2011; Marques, 2008; Marujo, 2012). Studies conducted by the Commission for a
National Drug Strategy have therefore helped bring about the introduction of a drugdecriminalization policy (Law No. 30/2000, November 29, 2000) in Portugal (Martins,
2014; Soares, 2018).
Decriminalization is the process of changing the law so that a particular conduct
is downgraded from being a criminal act to a misdemeanor (UNODC, 2010). Thus,
rather than applying criminal sanctions for the use of psychoactive substances, as well
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as for the possession of psychoactive substances that are within allowed limits over 10
days, administrative sanctions can be applied instead (Martins, 2014).
Subsequently, Portugal has enacted a drug policy that takes a different approach
to the abuse of psychoactive substances by regarding it as a health issue, and this allows
responses other than prison to be employed through the primary means of prevention,
dissuasion, risk and harm reduction, treatment, and social reintegration (Domoslawski,
2011).
For cases where administrative sanctions apply, the state uses responses aimed at
deterrence, which are operationalized through instances of juspsychological intervention
by Commissions for the Dissuasion of Drug Abuse (referred to as CDTs) (SICAD,
2013a; Soares, 2018).
However, cases involving substance and non-substance addiction that go beyond
administrative sanctions remain, and such cases become incorporated in the criminal
justice system, but alternatives to prison can be considered and used at different stages
of the legal process when appropriate (UNODC & WHO, 2018).
In Portugal, an agency of the Ministry of Justice called the General Directorate
of Reinsertion and Prison Services operates in criminal prevention through the
execution of sentences, social reintegration, and the management of the tutelage
education and prison systems. This organization has several aims, including the
promotion of social reintegration and reduced recidivism for people who have
committed crimes and a recognition of the damage caused to society and victims
through the execution of sentences and measures in the community (DGRSP, 2019).
Of the sanctions, it is important to highlight that measures like the suspension of
prison sentences, the provisional suspension of proceedings, probation, and fines are
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commonly used as alternatives to incarceration for people who have committed crimes
associated with substance or non-substance addiction (Legislative and Parliamentary
Information Division [DILP], 2020).
The Portuguese treatment model
According to the UNODC (2010), the imposition of treatment for substance and
non-substance addiction as an alternative to prison has proven effective in reducing
recidivism and addictive behaviors.
In line with this, various studies (Chandler et al., 2009; Kopak, 2015; Marlowe,
2003; NIDA, 2014; Turner et al., 2009) point out that the most promising alternative
approaches are health-based ones within the community, because these have shown to
be successful in reducing addiction and the related harm caused to society. This
suggests that punitive strategies alone do not have the desired impact on the
rehabilitation and recovery of people with addictive behaviors and a tendency to commit
related crimes.
For the treatment of substance and non-substance addiction, the European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA] (2020) points out several
options and contexts, with the main ones including opiate substitution and maintenance
treatment, detoxification, and structured and individual psychosocial treatments, as well
as various prevention and online-treatment interventions.
In the Portuguese model of intervention for substance and non-substance
addiction problems, individual diagnoses and an integrated model of treatment are
prioritized, and these are operationalized by Integrated Response Centers (CRIs) and
Therapeutic Communities and Alcoholology Units (SICAD, 2020).
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As such, the justice system can engage with these operational units to request
treatment for substance or non-substance addiction as an alternative to imprisonment
based on the nature of the non-custodial sanction applied, since such non-punitive
procedures can be effective in reducing addictive and criminal tendencies (Stevenson,
2011). This has been shown by studies (Chandler et al., 2009; NIDA, 2014; UNODC,
2010), such that people who are coercively referred for treatment enjoy results that are
just as good as, or better than, those who voluntarily seek treatment.
Despite this, other studies have revealed that systematic research is still needed
to understand the effectiveness of these coercive strategies on the retention and
treatment of this population (Klag et al., 2005; Urbanoski, 2010).
Psychologists’ role in the treatment of substance and non-substance addiction
The treatment of substance and non-substance addiction encompasses several
scientific areas, of which one is psychology. The literature (EMCDDA, 2016; McBride,
2002) reveals that a psychologist’s role involves a comprehensive and multidimensional
assessment of the person as a part of the therapist’s main function in the treatment in
order to achieve the goals of the intervention. A planned, consistent assessment that
incorporates risks, needs, motivations, difficulties, and diagnoses can therefore
determine the success of a therapeutic intervention plan (McBride, 2002).
In fact, as a behavioral science, psychology has several mechanisms for
contributing to the treatment of substance and non-substance addiction due to its ability
to identify comorbidities and other psychosocial problems, as well as approaches that
have been shown to be effective in the prevention and treatment of addictions,
regardless of the particular orientation of the psychologist (Miller & Brown, 1997).
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Therapists’ interest in helping, their empathic stance, and their ability and
capacity to form good therapeutic relationships for the therapeutic alliance represent
major factors that are associated with retention and good intervention outcomes with
this population (Bohart et al., 2002; Carroll, 1997; Peterson, 2002).
For Bordin (1979), the therapeutic alliance refers to the collaboration between
therapist and client, and the quality and strength of this alliance is influenced by the
therapeutic objectives, the tasks of the therapeutic process, and the interpersonal bond in
the therapist–client relationship. Thus, the author points out that the entire therapeutic
process experiences oscillations in this quality and strength, such that in some moments,
ruptures in the alliance may occur, and these must be addressed to prevent the client
dropping out of the therapeutic process (Eubanks-Carter et al., 2015; Safran et al.,
2011).
It is noteworthy that in these interventions, the factors of search, retention, and
results are also linked with the degree of motivation that the person has for the change
process (Carroll, 1997; Prochaska & DiClemente, 2015).
Motivational approaches are therefore regarded as important ways to manage the
difficulties of the treatment process (Miller & Rollnick, 1991; Prochaska, 2013;
Prochaska & DiClemente, 1982). Among these approaches, a person-centered model
called the Transtheoretical Model of Motivation for Change, which was developed by
Prochaska and DiClemente (1982, 2015), explains behavioral change through the
existence of five phases that are flexible among themselves: precontemplation,
contemplation, preparation, action, and maintenance. In all phases, there is a possibility
of relapsing into the addictive behavior, and this is considered an integral part of the
change process (Prochaska, 2013).
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On the other hand, Miller and Rollnick (1991) developed the Motivational
Interviewing (MI) approach with the aim of promoting a structured psychological
intervention for achieving intrinsic motivation and resolving ambivalence. In this
approach, poor motivation is seen not just as the client’s problem but also as a phase of
change that is sensitive to the therapist’s responses (Rollnick & Allison, 2004). In this
way, the therapist must assume an empathic posture in line with Prochaska and
DiClemente’s (1982) stages of change by following techniques for support and
encouragement, posing open questions, summarizing, maintaining active listening, and
promoting a discourse for change (Miller & Rollnick, 1991).
In general terms, MI is considered an excellent approach for intervening in the
context of addictions (SICAD, 2013b) due to its positive contributions toward
adherence and outcomes, not just in the treatment of substance-abuse problems (Brown
& Miller, 1993; Miller & Rollnick, 2002; Rollnick & Allison, 2004) but also in the
treatment of gambling disorders (Wulfert et al., 2006).
This approach is therefore widely indicated for treating people who voluntarily
seek treatment, as well as for those who do not seek it but need to be referred for
treatment (for judicial, financial, physical, or mental issues), because it has been shown
to be as effective as other types of intervention, such as cognitive behavioral therapy
(Vasilaki et al., 2006).
With regard to intrinsic and external motivation, the literature suggests that in
most cases, voluntary treatment also features aspects of persuasion—whether from
family, social, or peer pressure—and these act as the starting points for accessing
various forms of treatment (UNODC, 2010).
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The literature (UNODC, 2010; Summers, 2002) therefore also suggests that a
coercive referral for treatment through judicial determination should not be negatively
perceived, because it is not characterized as being the opposite of motivation but rather
as an opportunity for engaging with intervention programs for a possible transformation
of the person.
It should also be noted that the quality of a coercive referral depends upon the
established selection criteria for the choice of treatment as an alternative approach,
because it must also consider the nature and severity of the crime, the person’s history,
and the objectives of the sentence (UNODC & WHO, 2018).
The study of Kelly et al. (2005) showed that people who are coercively referred
for treatment experience greater difficulties becoming motivated at the beginning of the
intervention process, although once they manage to overcome this initial period, they
tend to show more interest and become receptive to behavioral change.
In this context, Kensington (2015) points out that the imposition of treatment
through criminal sanctions should, in practice, consider the legitimacy of the
intervention based on the person’s consent to engage with it. The author explains that
for the development of a therapeutic alliance between the therapist and client, consent is
important from an ethical point of view. Although this may not guarantee the complete
adherence of the referred person, it enables the valorization of that person, which is in
turn a way to promote autonomy, motivation, and trust during the intervention process.
In fact, the client must be given explanations before referral and at the beginning
of treatment about the nature of the measure being applied, the consequences, the risks
and impacts, the benefits, and the information that will be disclosed to the justice
system about the intervention process, so the person’s right to dignity and privacy must
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be maintained by limiting access to information to those involved in the resolution of
the case (UNODC & WHO, 2018; UNODC, 2010).
Therapists must therefore be aware of their responsibilities within the treatment
setting, with the assumption being that there are confidentiality boundaries to ensure the
privacy of those being served (Peterson, 2002).
Summers (2002) points out the need for close working relationships between
treatment providers and justice systems, given the importance of the perceived division
of labor, tasks, and systems. To this author, complex issues exist in the workings of the
two spheres that need consideration, including their respective roles in reducing
recidivism and what this means for the partnership, professional ethics, interventional
focus, and the effects on the life of the person being treated.
Based on the above studies, it may be concluded that treatment is widely
recommended as a non-custodial sanction for crimes associated with substance and nonsubstance addiction. However, the literature review raises the following questions about
this alternative to imprisonment in terms of the challenges involved, especially for
psychologists’ performance in facilitating motivation and retention in the treatment
process: How do they view a referral for treatment through judicial determination?
What are the challenges and difficulties of such an intervention? What knowledge is
needed to engage with this specific population?
Hence, this study aims to understand the challenges that psychologists face in
effectively treating outpatients referred by judicial determination, especially considering
the importance of alternative approaches to imprisonment for reducing recidivism
and/or resolving substance and non-substance addiction.
Method
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This research applied a qualitative approach, because this allows a study of the
interactions and perceptions of participants in a specific context (Cruz, 2012).
Participants
This research comprised eight participants with an academic degree in
psychology who were involved with the treatment of substance and non-substance
addiction in the northern region of the country. Six of these were women and two were
men, but all were Portuguese, aged between 46 and 59 years old, and had an average of
25 years of work experience in CAD.
This was a convenience sample due to ease of access to the treatment setting, but
it was also intentional, because the inclusion criterion called for psychologists involved
with outpatient treatment for substance and non-substance addiction.
Instruments
The data for this study were collected using a semi-structured interview script
divided over five parts: a) the characteristics of the clients; b) perceptions about the role
of the psychologist in the intervention; c) challenges and difficulties in interventions; d)
dialogue with the justice system; and e) perceptions about the results of interventions.
The first part aimed to acquire information about the characteristics of the clients
who are referred through judicial determination, such as for their motivation and
adherence to treatment. In the second part, the objective was to assess the participants’
perceptions of their own role as a psychologist in the treatment process, specifically for
the intervention plan and issues of confidentiality and privacy. The third part sought to
learn about the challenges and difficulties that can hinder a successful performance.
Next, the fourth part sought to understand how the follow-up between treatment teams
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and the justice system took place, while the final part aimed to explore how
psychologists perceive the results of this intervention.
Procedure
Regarding data-collection procedures, permission was sought from the director
of a treatment unit in the north of the country before initiating the study. Permission was
granted, and the director himself identified some psychologists as potential participants,
given their vast experience and knowledge of the subject of this study. Following this,
an informed consent procedure was prepared, along with the interview script, and those
potential participants were approached.
Ultimately, eight interviews, which were audio recorded and fully transcribed,
were conducted by the primary author in the offices of the participants, and these lasted
between 30 and 50 minutes.
The transcripts were coded using thematic analysis, which was first developed
by Braun and Clarke (2006), because this method is regarded as being especially
flexible, thus facilitating the understanding and coding of the data. During the inductive
data analysis, steps were adopted in line with the suggestions of other researchers
(Braun & Clarke, 2013; Souza, 2019), including a repeated in-depth reading of the
collected data followed by an elaboration of the initial codes to generate the themes and
subthemes. The relevant themes were then reviewed and refined before being finally
organized into a coding grid.
Results
Following the thematic analysis of the empirical material, the interviews yielded
five themes and their respective subthemes (see Table 1), and examples will be
presented to illustrate the subjects mentioned by at least half of the sample.
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Table 1
Results of the thematic analysis of interviews
Themes
Characteristics of patients

Subthemes

Number of answers

Low motivation compared to

8

referred by judicial

self-proposed treatment

determination

Treatment by suspended

4

sentence and/or probation
Participants’ perception of their
own role in the judicially
determined treatment

Need for more empathetic

7

posture
Importance of applying

8

Motivational Interviewing
Importance of the

3

multidisciplinary team’s
mediation
Need to clarify differences

6

between the justice system and
the treatment system
Need to clarify the limits of

8

confidentiality and privacy
Elaborate informative reports on

8

the treatment
Perceptions of the participants
about the difficulties/challenges
in treatment by judicial
determination

Difficulty in promoting

7

motivation

6

Resilience facing the frustrations
of treatment
Absence of directed protocols
for treatment by judicial

7
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determination

5

Criteria for inclusion in
treatment
Articulation among the teams

Weak dialogue

6

Not enough information

3

available about the judicial
process
Participants’ perceptions of the

Positive

5

results of treatment by judicial

The judicial determination

7

determination

allows access to treatment
Justice system’s expectation of

6

treatment outcome

For the theme of the characteristics of patients referred by judicial
determination, the most mentioned sub-theme concerned low motivation compared to
self-proposed treatment (n = 8), because with compulsory treatment: “they don’t ask for
help, so there is no motivation for treatment” (P4); “they arrive more unmotivated and
resistant” (P3); “referred users come with more difficulties regarding motivation” (P6);
and “there is little appreciation for treatment” (P1).
The participants also pointed out that the referrals by judicial determination are
for treatment by suspended sentence and/or probation (n = 4): “the most recurrent
situations are in terms of suspended sentence” (P5); and “several patients come here for
treatment who have been given a suspended sentence or who are on probation under the
condition of treatment” (P2).
Regarding the participants’ perception of their own role in treatment by
judicial determination, the interviewees elaborated their perspectives about what
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occurs in daily practices with this population when they are received in outpatient
treatment units, as well as the relevance of their own role in the treatment process.
One sub-theme that emerged was a need for a more empathetic posture (n = 7):
“be as empathetic as possible and facilitate easy and accessible communication to retain
those people who feel obligated” (P1); “try to make them see that since they have to be
here, we might as well try to take advantage of it” (P3); and “with these users, we need
to be more flexible and empathetic than usual” (P7).
Another widely mentioned subtheme was the importance of applying
Motivational Interviewing (n = 8): “for those who are referred by the justice system, the
psychologist’s role is very important from the point of view of working on the issue of
motivation through the Motivational Interview” (P6); and “our role is essentially to
engage them with the processes of the Motivational Interview and the steps that can
make the person want to act on the thing” (P2).
A further highlighted subtheme was the importance of the multidisciplinary
team’s mediation (n = 3) as a role for psychologists. According to the participants’
perspectives: “the intervention plan is more transdisciplinary, and all the technicians
participate. We design the project for that user and make the mediation and the contract
with the user” (P7).
The subtheme of a need to clarify the differences between the justice system and
the treatment system (n = 6) was also highlighted: “it is necessary to clarify with them
first the context in which they are, that they are no longer in a justice context, that they
are in a health-intervention context” (P6). In addition, the subtheme of the need to
clarify the limits of confidentiality and privacy (n = 8) was mentioned as an integral part
of the psychologist’s role in treatment: “our role also involves clarifying and
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maintaining the confidentiality of the treatment of this patient next to the information
requested by the court” (P5).
The participants agreed that it is the responsibility of psychologists in the
intervention to elaborate informative reports about the treatment (n = 8): “We are
obliged to pass on information about the user, and the only information I pass on to the
court corresponds to the illegal behavior that motivated the referral here” (P7).
Regarding the participants’ perceptions of the difficulties/challenges in
treatment by judicial determination, the interviewees highlighted challenging
situations when practicing interventions, and this generated the subtheme of the
difficulty in promoting motivation (n = 8): “I feel difficulties, especially when these
people refuse to admit that there are issues right from the start with consumption” (P5);
“the biggest difficulty is to create the conditions that can bring about this willingness to
treat” (P2); and “our difficulty is in promoting adherence” (P6).
Another highlighted sub-theme concerned the challenge of maintaining
resilience when facing the frustrations of treatment (n = 6): “it takes a lot of patience, a
great deal of resistance to frustration for a professional, because most of the time, things
don't happen as we would like them to” (P1); and “it takes a great deal of resilience in
the face of frustration of your therapeutic goals” (P3).
The absence of directed protocols for treatment by judicial determination (n = 7)
was a subtheme that emerged from the interviews as a challenge to interventions: “it is
not considered a common element for a certain group, namely those referred by the
judicial system, and there is no proposed, structured evaluation program, which could
possibly be favorable” (P5).
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For the subtheme about criteria for inclusion in treatment (n = 5), difficulties in
acting were mentioned, because not all referred patients meet the criteria for treatment
as an alternative measure: “they come to the consultation, they say ‘Oh doctor, I’m here,
but I never smoked heroin, I just said I did so I wouldn't go to jail.’ So, I’m not going to
treat something they don't suffer from” (P2); and “we have referrals in situations where
it makes no sense to refer them for treatment” (P4).
In the theme about articulation among the teams, the participants highlighted a
weak dialogue (n = 6) between the teams in the judicial system that make the referrals
and the treatment teams: “I think they have many cases, and they can’t do the follow-up
that they would like, and that would be the minimum” (P6); and “the judicial system’s
follow-up is not very frequent, and communication is often lacking” (P1).
In this sense, another mentioned subtheme concerned not enough information
available about the judicial process (n = 3): “when they come to us for the first
consultation, sometimes we have no information about their process, nor about the time
they will have to comply with the treatment” (P8).
On the topic of participants’ perceptions of the results of treatment by
judicial determination, the interviewees consider there was a positive result (n = 5)
from the intervention: “in terms of intervention results, I think they are positive” (P1);
“of those who stay in treatment, we have improvements, and we manage to adapt a plan
that works” (P4); and “our therapeutic process is a process full of interruptions, but they
are part of it, of advances and setbacks, but there are usually improvements” (P5).
The participants also mention that judicial determination allows access to
treatment (n = 7), with the most elaborated subtheme being about the results of
treatment by court order: “many times, the treatment by judicial determination is the
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opportunity, the gateway, the first contact, and then the work we are going to develop
can evolve in the right direction” (P4); and “I think that the coercive factor in some may
mean that they actually make a more serious treatment movement, which they never did
before” (P5).
Finally, another elaborated subtheme concerned the justice system’s expectation
of treatment outcome (n = 6), as shown in the following example: “I have a lot of
patients who I think there is success, although there is still substance abuse behavior,
but for the justice system, it is not considered a successful treatment outcome” (P2).
Discussion
This study aimed to understand the challenges to psychologists in performing
effectively in outpatient treatment by judicial determination. In general, it was possible
to observe the relevance of promoting motivational approaches for valorizing the
treatment during the intervention process, and this is also the biggest challenge.
The results suggest that this occurs because people referred for treatment by a
judicial determination, such as a condition of a suspended sentence or probation, have a
low intrinsic motivation for the treatment process compared to those who voluntarily
seek treatment, resulting in poor adherence.
The results of this study show that despite motivational problems being common
to all populations (UNODC, 2010), for those referred by the justice system, a major
effort by the psychologist is needed to increase the client’s motivation for treatment and
appreciation for it. Indeed, the literature indicates that people who are coercively
referred for treatment often have more difficulties with motivation at the beginning of
an intervention.
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Therefore, one of the specific difficulties identified in this study when it comes
to working with this population is how to promote motivation, because the main
challenge lies in ensuring the constant investment needed to promote and maintain
motivation, together with knowing techniques that can help overcome this initial barrier.
Similarly, a further challenge involves developing the resilience needed to
counter the frustrations involved with the client’s advances and setbacks over the
treatment process. As the literature (Rollnick & Allison, 2004) shows, a low level of
motivation is not just a problem with the client but also a phase in the change cycle that
is sensitive to the psychologist’s responses. The professional is therefore expected to be
fully engaged and accessible to increase the likelihood of adherence to the treatment and
ultimate success (Bohart et al., 2002).
The results also indicate that in order to overcome this difficulty, the
psychologists’ performance should be based on a more empathic and accessible posture,
and this is consistent with systematic studies of establishing the therapist–client
relationship, because it has been shown that the posture and abilities of the professional
influence the results of the intervention (Bohart et al.; Carroll, 1997; Peterson, 2002).
Along with an empathic posture, the results show that the application of Motivational
Interviewing, allied with the transtheoretical model of change, allows the psychologist’s
performance to play a great role in the treatment process and the subsequent results
(Miller & Rollnick, 1991; Rollnick & Allison, 2004).
Based on the results of this study, the importance of psychologists in the process
of treatment by judicial determination is also mediated, especially in matters of
elaboration, by the multidisciplinary context of planning interventions and forging an

TREATMENT FOR SUBSTANCE AND NON-SUBSTANCE ADDICTION AS AN
ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT

130

agreement with the person to be treated, since it is based on valorizing all stages of the
treatment process (SICAD, 2013a).
Additionally, the results reveal that psychologists play a fundamental role in
clarifying the differences between the treatment setting and the judicial setting.
Likewise, one of the roles of psychologists is to clarify the boundaries of confidentiality
and privacy in addition to preparing informative reports for the justice system. It is
therefore reasonable to expect that these competing objectives may hinder the
performance of psychologists, so they should primarily ensure the rights and privacy of
the client and limit any information that is passed to the justice system to just the
progress of treatment (UNODC & WHO, 2018).
Furthermore, the results reveal the absence of any established intervention
protocols for people who are referred by judicial determination. This also represents a
barrier to good performance, because protocols directed at this specific population could
positively contribute to various treatment outcomes.
The results also point to another challenge to the performance of psychologists
when treating by judicial determination, namely that some clients do not fulfill the
inclusion criteria for treatment. Indeed, the literature (Summers, 2002; UNODC &
WHO, 2018) conveys that the success of a coercive referral depends upon the
established criteria for considering treatment as an alternative approach. It is therefore
necessary for both the justice system and treatment teams to perform a quality
assessment that considers the person’s history and the objectives of the sentence before
associating it with the inclusion criteria for treatment.
The results also suggest there are difficulties when it comes to dialogue between
the different systems, because the participants reported weak follow-up by the justice
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system during treatment and a lack of information about the referral and its reasons. The
literature (DGRSP, 2019; UNODC, 2010) points out that a good dialogue between the
two systems is essential to attain good results in the intervention process. There is
therefore a constant challenge to the performance of these participants in terms of
maintaining good articulation between institutions.
According to the participants, treatment as an alternative to imprisonment is a
positive strategy because it allows these people to access treatment services. Despite the
challenges and difficulties involved, they saw the results of treatment by judicial
determination as being positive, because they, as professionals, perceived improvements
during the intervention process.
The psychologists interviewed also expressed success in treating the people
referred to them. Although they admitted that there are advances and relapses, they felt
they could generate small pro-social changes in their clients’ behaviors that could be
understood as a success of treatment. As such, we challenge the reductionist concept of
a successful treatment of substance and non-substance addition that is often presented
by the justice system, where success is simply defined as abstinence from the addictive
behavior.
Conclusion
In this study, it was possible to understand from the participants’ reports that
there are many challenges and difficulties that influence the performance of
psychologists in treating clients referred by judicial determination.
This population is generally characterized by an especially low level of
motivation compared to people who voluntarily seek treatment. The efforts of
psychologists to overcome this problem are therefore essential, and these are based on
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prioritizing motivational approaches over the entire intervention process, particularly
Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 1991) combined with the transtheoretical
model of change (Prochaska & DiClemente, 1982, 2015).
Although the literature (Chandler et al., 2009; NIDA, 2014; UNODC, 2010)
points out that clients referred by the justice system experience as good, or even better,
outcomes when compared to people who voluntarily seek treatment, it can be concluded
from this study that the coercive factor can prove to be positive because it facilitates a
person’s access to treatment. However, that person’s intrinsic motivation will ultimately
predict whether he or she will adhere to treatment or not.
Besides the constant need to promote motivation, the performance of
psychologists in treating this specific population can involve challenges and difficulties,
especially in the absence of any intervention protocols directed at this population. If this
gap is remedied, an established protocol could serve as a good guide for treatment when
attending to the various needs of this population, thus improving the outcomes of
interventions.
Other challenging aspects for psychologists when treating clients referred by
judicial determination include the inclusion criteria for treatment referral, a lack of
information about the referral, and a weak dialogue between the justice system and the
treatment team.
The justice system can effectively mandate treatment as an alternative to
imprisonment for people with problems related to substance and non-substance
addiction, but given the above difficulties, some questions arise: What are the criteria
for selecting treatment as an alternative approach? Is the level of motivation for
adhering to treatment assessed before the referral? How is responsibility for the follow-
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up assigned? Answering these questions could promote a more-effective dialogue
between treatment services and the justice system, which in turn could ameliorate some
of the difficulties psychologists face in delivering effective treatment.
Finally, this study has allowed us to conclude that despite the identified
challenges, treatment as an alternative to imprisonment is regarded as largely positive
from the perspective of psychologists in the field of treating substance and nonsubstance addiction.
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Resumo
Os avanços tecnológicos, apesar das vantagens, facilitaram também o desenvolvimento
de novas formas de violência, como é o caso da disseminação não consentida de
imagens íntimas. A partir de entrevistas em profundidade, com 13 13 profissionais de
psicologia e com recurso à análise temática enquanto método de análise de dados
concluiu-se que os conteúdos disseminados podem ser obtidos tanto com a autorização
da vítima, como sem esta, porém, a sua partilha ocorre sempre de modo não consentido.
De acordo com os/as participantes, a vítima deste fenómeno é, sobretudo, a mulher. Já
o/a ofensor/a é do sexo masculino e realiza esta disseminação com a motivação de se
vingar de alguma forma da vítima. Uma das particularidades deste crime é a maior
probabilidade de revitimação, derivada da presença contínua dos conteúdos divulgados.
A perturbação mais comum a desenvolver nestas vítimas é a ansiedade, de acordo com
os/as profissionais. Ao nível da intervenção parece relevante focar as necessidades
individuais da vítima e promover a sua estabilização emocional, trabalhando sobretudo
em torno da autoculpabilização. Também importa garantir a segurança da vítima,
realizar psicoeducação e envolver a rede de apoio no processo psicoterapêutico,
trabalhando junto da vítima a possibilidade do ressurgimento das imagens/vídeos
partilhados.
Palavras-chave: disseminação não consentida de imagens, meios digitais,
intervenção psicológica
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A Disseminação Não Consentida de Imagens Íntimas através dos Meios Digitais: A
Perspetiva dos Profissionais de Psicologia
A violência através dos meios digitais
A sociedade contemporânea vive num contexto repleto de avanços tecnológicos,
que possibilitaram estabelecer e manter contacto com pessoas que se encontram a
milhares de quilómetros de distância, apenas com recurso à conexão com a Internet.
A acompanhar, surgiram também novos cenários de agressão e violação da
privacidade do outro (Freitas, 2015), sendo que os limites físicos deixaram de ser
impeditivos à ocorrência de violência (Gillett, 2018; Pittaro, 2007). Estas novas
condutas têm vindo a ser concetualizadas como ciberbullying, ciberperseguição e
ciberassédio que, de um modo geral, se caracterizam pela intimidação, que pode ser
repetida, realizada com recurso aos meios digitais (Ojanen et al., 2015) com a finalidade
de vingança/ofensa à outra(s) parte(s) (Ybarra & Mitchell, 2004). De acordo com
Ybarra et al. (2007), as ações realizadas pelo perpetrador podem ser a troca de emails,
mensagens ou até a partilha de imagens que são percecionadas como prejudiciais à
vítima. Henry e Powell (2015, p.759) englobam estas novas formas de violência e
assédio sexual naquilo que intitulam por “violência e assédio sexual facilitados por
tecnologia”.
Uma forma específica destes “novos” ataques pode dizer respeito à partilha de
conteúdos audiovisuais privados de cariz sexual, cuja disseminação se torna irreversível
após divulgados online (Freitas, 2015). Em Portugal, uma investigação realizada pela
UMAR (2019), no âmbito da violência no namoro, apurou que 5% dos/as 4938 jovens
inquiridos/as já tinham sido vítimas deste tipo de partilha, sendo que 14% dos
participantes não perceciona este tipo de partilha enquanto violência.
Disseminação não consentida de imagens íntimas
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O fenómeno de disseminação não consentida de imagens íntimas, cuja
designação teve origem nos Estados Unidos (Freitas, 2015), é popularmente conhecido
por Revenge Porn (Pornografia de Vingança) e consiste na partilha de imagens ou
vídeos particulares (geralmente com conteúdo sexualmente explícito), por parte de um
companheiro/a ou ex-companheiro/a, sem que a pessoa cuja imagem será/foi divulgada
dê o seu consentimento, sendo frequentemente a motivação inerente a este ato a
vingança (Bates, 2017; Faria, Araújo & Jorge, 2016; Oliveira & Paulino, 2016). O
elemento potencializador desta vontade de vingança poderá ser a rutura indesejada de
um relacionamento por uma das partes envolvidas (McGlynn, Rackley, & Houghton,
2017). Pode surgir após o fim do relacionamento ou durante o mesmo, através de
ameaças de divulgação com o fim de coagir a vítima a manter-se no relacionamento
(Henry, Powell, & Flynn, 2017). Assim, sugere a possibilidade de contextos relacionais
abusivos e, portanto, enquadrando-se num quadro penal de violência doméstica (Lins,
2016).
Importa ter em conta que o material em questão pode ter sido produzido com a
autorização da vítima, frequentemente em contextos de sexting. Na sociedade atual, é
comum, enquanto parte do quotidiano do relacionamento íntimo, a troca de mensagens
com conteúdos e imagens sexualmente explícitos (sexting), utilizada com o intuito de
cortejar o/a parceiro/a (Reyns, Burek, Henson, & Fisher, 2013). Porém, o aspeto
essencial a atentar no fenómeno de Revenge Porn é a divulgação não consentida (Lelis
& Cavalcante, 2016), que quebra a relação de confiança existente aquando da
produção/envio dos conteúdos em questão (Bothamley & Tully, 2018). Assim, tal como
indicam Reyns e colaboradores (2013), o sexting pode aumentar a predisposição da
pessoa a ser alvo deste tipo de vitimização sendo, portanto, considerado um
comportamento de risco.
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Há, no entanto, uma percentagem de casos de Revenge Porn que não são
perpetrados no âmbito de um relacionamento amoroso. Neste sentido, existem dois
aspetos que levantam dúvidas a alguns teóricos (e.g., Neris, Ruiz & Valente, 2018;
Walker & Sleath, 2017), nomeadamente no que concerne ao autor da divulgação e às
suas motivações. Assim, e de acordo com Oliveira e Paulino (2016), a motivação pode
também prender-se à vontade de humilhar a vítima, ou ainda, como referem McGlynn,
Rackley e Houghton (2017) e Powell et al., (2018, 2017), constituir um meio para
atingir lucro monetário. Surge ainda a hipótese destes conteúdos serem utilizados para
chantagear a vítima de modo a obter gratificações sexuais e/ou monetárias (Henry et
al., 2017). Estas situações podem acontecer, por exemplo, quando os dispositivos
pessoais da vítima, são acedidos por hackers (Holladay, 2016). É relevante considerar
que, para McGlynn et al. (2017) e Powell et al. (2018), o facto de se intitular este tipo de
partilha de “pornografia” (revenge porn) retira a ênfase do âmbito em que a
disseminação é efetuada, i.e., na ausência do conhecimento e consentimento da pessoa
retratada. Por isto, Neris et al. (2018, p.336) preconizam a utilização da designação
“disseminação não consentida de imagens íntimas”, para se designar este fenómeno.
A divulgação pode acontecer por meio de redes sociais e de outras plataformas
de troca de mensagens (Henry et al., 2017), ou até mesmo com recurso a sites
pornográficos (Oliveira & Paulino, 2016). Não se exclui a hipótese de os conteúdos
serem partilhados em mais que uma destas plataformas, situação esta que foi vivenciada
por 40% da amostra apresentada no estudo de Henry et al. (2017). Estes verificaram
ainda a possibilidade de serem divulgadas informações pessoais da vítima em conjunto
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com o conteúdo sexualmente explícito, o que aumenta a vulnerabilidade das vítimas,
por permitir a sua identificação e localização.
Caracterização desta forma de vitimação
De acordo com diversos autores, as vítimas em questão são sobretudo do sexo
feminino (Barreto, Fonseca & Silva, 2018; Freitas, 2015; Oliveira & Paulino, 2016).
Ruvalcaba e Eaton (2019), com recurso a uma amostra de 3044 cidadãs/ãos dos EUA,
com idade mínima de 18 anos, confirmaram precisamente que as mulheres são as mais
vitimizadas na disseminação não consentida de imagens íntimas.
Com base nestes dados, assume-se que esta será uma problemática de género
(Barreto et al., 2018). Segundo diversos autores (e.g., Fugère et. al., 2008; Jozkowski,
Marcantonio & Hunt, 2017; Lins, 2016; Ramos, Carvalho & Leal, 2005; Silva &
Pinheiro, 2017) o retrato nu do corpo feminino continua a não ser bem interpretado pela
sociedade contemporânea, sendo julgado à face das dinâmicas de género enquanto
vulgar. Assim sendo, e segundo os autores referenciados supra, continua a ser
considerado incorreto a mulher experienciar todas as facetas da sua sexualidade, como é
socialmente aceite ao homem fazer.
A investigação de Powell et al. (2018) reflete estas dissemelhanças revelando
que, face a este tipo de exposição, a mulher se sente com maior frequência humilhada,
ao invés do homem, que vê este acontecimento como lisonjeador, pelo que
posteriormente são as mulheres que sentem menor bem-estar psicológico (Ruvalcaba &
Eaton, 2019). Desta forma, aponta-se para a presença de um duplo padrão sexual
(Fugère, et al., 2008; Jozkowski et al., 2017; Ramos et al., 2005).
Isto corrobora as diferenças, ainda vigentes, no que concerne aos papéis de
género e valores atribuídos a cada um destes, espelhando-se nas respostas sociais e nas
próprias reações pós vitimização destas vítimas. Lins (2016) defende que atitudes de
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vitimação secundária surgem não só dos que as rodeiam, como por desconhecidos que,
ao se depararem com o conteúdo online, consideram válido tecer a sua opinião e
julgamento. Bates (2017), Ruvalcaba e Eaton (2019) e Worsley, Wheatcroft, Short e
Corcoran (2017) acrescentam inclusive que o mesmo se verifica por parte das entidades
da justiça e dos profissionais de saúde mental, indicando que não há uma preparação
adequada para atender estas vítimas. Sousa (2017) concluiu que, da sua amostra de 9
mulheres com histórico de vitimação digital, a maioria das que receberam apoio a este
nível por parte de psicólogos e psiquiatras avaliam essa experiência como negativa.
As soluções apresentadas atualmente para combater a disseminação não
consentida de imagens íntimas passam sobretudo pela prevenção primária, isto é, por
transmitir a mensagem de que a produção de conteúdos pode colocar a pessoa em risco,
pelo que, para evitar esta forma de vitimação deve evitar igualmente a adoção de
comportamentos de risco (Lins, 2016). Esta mensagem assume um caráter paradoxal
pois foca o comportamento adotado pela vítima e não a conduta incorreta do agressor.
Impacto(s) e intervenção na disseminação não consentida de imagens íntimas
A partilha não consentida de conteúdos privados traz consequências graves ao
bem-estar das vítimas, constituindo um ataque aos seus direitos e autonomia sexual
(Holladay, 2016). Atentemos na investigação de Holladay (2016), cujas descobertas
indicam que as vítimas de ciberassédio vivenciam níveis semelhantes de distress
psicológico quando comparadas com vítimas de agressão sexual. No entanto, o mesmo
autor refere que é prematuro realizar esta classificação devido à escassez de
investigação nesta área, acrescentando que, também por esse motivo, não são ainda
assegurados serviços de apoio de qualidade a estas vítimas (Holladay, 2016).
Esta disseminação expõe publicamente a vítima ao nível mais íntimo, rompendo
de forma insanável a sua privacidade (Faria et al., 2016). Isto porque, atendendo à

DISSEMINAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS

148

rapidez com que o conteúdo se propaga, pode tornar-se praticamente impossível o seu
controlo e extinção permanente (Oliveira & Paulino, 2016).
A vida quotidiana da vítima de disseminação não consentida de imagens íntimas
é afetada, assim como o seu bem-estar físico e, sobretudo, mental (Bates, 2017; Lelis &
Cavalcante, 2016; Neris et al., 2018; Ruvalcaba & Eaton, 2019). A vítima pode sentir
necessidade de alterar toda a sua rotina usual, podendo ter de suportar inúmeras
mudanças no seu funcionamento pessoal, social e profissional (Bates, 2017).
No que diz respeito à saúde mental destas vítimas, é comum estas vítimas
experimentarem ansiedade (Walker & Sleath, 2017), comportamentos auto-lesivos
(Kennedy, 2000; Lamberg, 2001), depressão (Neris et al., 2018; Walker & Sleath,
2017), ataques de pânico (Citron & Franks, 2014), distress (Ybarra & Mitchell, 2004),
perda de autoestima, problemas de confiança e, até, Perturbação de Stress PósTraumático (Bates, 2017) e, em última instância, tentarem o suicídio (Neris et al.,2018).
Holladay (2016) depreendeu que o resultado mais comum é, no geral, a
desregulação emocional e que esta está diretamente ligada com a autoculpabilização da
vítima e com quadros psicopatológicos de depressão e stress pós-traumático. A
Perturbação de Stress Pós-Traumático revela-se muito comum entre vítimas de crimes
(Kilpatrick & Acierno, 2003) devido ao trauma associado à agressão vivenciada e
parece transcender também a este subtipo mais recente de vitimação (Bates, 2017; Say
et al., 2015). Um aspeto relevante a ter em conta nestas vítimas é a pesquisa recorrente
pelo seu material íntimo que foi divulgado, optando por revisitar o trauma com
frequência, diferindo das vítimas de uma agressão sexual que decorre no mundo físico,
que procuram evitar a agressão e as memórias inerentes (Holladay, 2016).
Bates, na sua investigação em 2017, confirma estes dados ao concluir que
vítimas que viram o seu conteúdo íntimo partilhado sem consentimento experienciam
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um sofrimento semelhante ao de uma vítima de violação. Importa acrescentar os dados
da investigação de Holladay (2016), que indicam a existência de uma relação
significativa entre o sexo feminino e uma probabilidade superior de esta experiência de
vitimação culminar em sintomatologia depressiva, sobretudo quando a vítima pesquisa
com frequência pelo seu conteúdo que foi partilhado.
Posto isto, é relevante relembrar que as circunstâncias em que ocorre a
disseminação não consentida de imagens íntimas, isto é, no mundo virtual, acarretam
danos adicionais às vítimas, dado que os conteúdos podem continuar a ser partilhados
por tempo ilimitado, sem que possam ser permanentemente eliminados (Barreto et al.,
2018; Faria et al., 2016; Freitas, 2015; Kamal & Newman, 2016; Oliveira & Paulino,
2016). Este facto pode deixar a vítima em constante alerta, ainda que esta já tenha
implementado alguns dos recursos ao seu dispor que restringem o acesso às imagens ou
vídeos divulgados e até mesmo à sua identidade (como a denúncia dos conteúdos às
plataformas onde foram partilhados ou o aumento da privacidade das contas pessoais)
(Lins, 2016).
Powell e et al. (2018) afirmam que, ainda que se tenha verificado um aumento da
atenção neste fenómeno, ainda existe pouca produção científica na área, sobretudo
acerca de quais os impactos da vitimação. Nesta linha de pensamento, Walker e Sleath
(2017), defendem que seria fundamental compreender que consequências da vitimação
são específicas às vítimas do mundo digital. Além disto, Say e colaboradores (2015)
acrescentam que os especialistas que intervêm com vítimas de abuso devem ter esta
variável em conta, pois pode influenciar as vivências de pós-vitimação.
Barreto et al. (2018, p. 47) sugerem que deve ser prestada uma intervenção mais
concreta às vítimas de disseminação não consentida de imagens íntimas, de forma a
promover a “reestruturação e reabilitação social”. De modo específico, Holladay (2016)
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aconselha uma abordagem cognitiva para atuar nos comportamentos de verificação e de
pesquisa pelo material partilhado, auxiliar as vítimas no que diz respeito a encontrar
mecanismos de coping adaptativos e focar a autorregulação emocional, combinando
com trabalho cognitivo em torno da autoculpabilização, pois estas respostas irão se
refletir na melhoria da sintomatologia depressiva e da desregulação emocional.
A realidade é que existem falhas nos serviços de saúde mental resultantes do
pouco conhecimento que ainda existe acerca desta forma de vitimação e do impacto
psicológico que causa nas vítimas (Holladay, 2016; Ruvalcaba & Eaton, 2019). É,
portanto, fundamental ter em conta o impacto que a dificuldade em eliminar
permanentemente o conteúdo divulgado poderá causar na vítima, as consequências da
frequente revitimização, e a relevância de não serem revitimizadas pelos profissionais,
confiando que estes não só não irão realizar juízos de valor, como também não irão
procurar o material da vítima que foi divulgado (Holladay, 2016).
Dadas as lacunas anteriores, a presente investigação pretende: (i) conhecer qual a
perceção dos profissionais da psicologia relativamente a este fenómeno; (ii) perceber
quais as particularidades das vítimas deste crime (iii); e verificar qual a intervenção
psicológica dirigida à vitimação por disseminação não consentida de imagens íntimas,
de forma a identificar aquelas que poderão ser guidelines para a intervenção psicológica
de forma que, no futuro, se possam formar profissionais capazes de prestar um apoio
mais adequado a vítimas dos fenómenos que decorrem no digital. Para tal será realizado
um estudo descritivo orientado para a descoberta, de caráter qualitativo e transversal.
Método
Participantes
A presente investigação tem como participantes profissionais com formação
académica de base em Psicologia (critério de inclusão), que se subdividem em três
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grupos, cada um com critérios de inclusão específicos: 1) exercer atividade profissional
como psicólogo/a clínico/a: 2) exercer atividade profissional como psicólogo/a na área
da intervenção com vítimas de crime, desempenhando funções de Técnicos/as de Apoio
à Vítima; 3) exercer atividade profissional como psicólogo/a especialista académico na
área da intervenção psicológica e vitimologia. No que concerne à categoria dos/as
psicólogos/as especialistas, esta refere-se a psicólogos/as que tenham realizado
investigação na área da ciberviolência e/ou no âmbito específico da disseminação não
consentida de imagens íntimas.
A amostragem foi por conveniência, com recurso ao método de bola de neve,
mas atendendo aos critérios de inclusão acima descritos. O presente estudo conta com
13 participantes, dos quais seis se inserem no grupo dos/as Psicólogos/as clínicos/as,
dois são Especialistas, e cinco são Técnicos/as de Apoio à Vítima.
Relativamente à caracterização destes/as, os/as participantes enquadram-se na
faixa etária dos 26 aos 40 anos, incluindo apenas um participante do sexo masculino. No
que concerne ao grau académico, três possuem licenciatura, nove mestrado e um
doutoramento. A sua formação é em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia da
Justiça e Psicologia Forense e da Exclusão Social. Importa esclarecer que três
participantes possuem formação superior à Licenciatura em áreas distintas da Psicologia
(e.g., Mestrado em Ciências da Educação). Não se registaram mais dados relevantes a
apontar.
Instrumentos
Os instrumentos utilizados foram construídos para este propósito, com base
orientadora nos objetivos do estudo. Assim, foram utilizados um questionário
sociodemográfico (caracterização académica e profissional) e duas entrevistas
semiestruturadas.
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Genericamente, os guiões de entrevista procuravam recolher informação acerca
das experiências de intervenção dos/as entrevistados/as, das suas apreciações acerca de
um bom profissional de psicologia, das sua conceções acerca da intervenção com
vítimas (de um modo geral e, posteriormente, particularizando para as vítimas de
disseminação não consentida de imagens íntimas) e perceber quais as suas
concetualizações acerca deste fenómeno específico e como seria a sua intervenção num
caso destes (recorrendo-se neste momento ao uso de uma vinheta onde consta um caso
hipotético, usado como suporte para reflexão e aprofundamento das questões).Uma vez
que os/as participantes advêm de backgrounds distintos no que diz respeito aos
conhecimentos efetivos de intervenção com vítimas, achou-se pertinente realizar dois
guiões de entrevista: um dirigido aos/às psicólogos/as clínicos e outro dirigido aos/às
especialistas académicos e TAVs, com intuito de não impor aos/às Psicólogos/as
Clínicos experiências de intervenção com vítimas que estes/as poderão não ter tido.
Procedimentos
Os participantes foram selecionados e contactados por meio de uma seleção por
conveniência, tendo o procedimento seguido esta lógica e atendido aos critérios de
inclusão supra. Os contactos foram realizados via e-mail. Foram apresentados os
objetivos e importância da investigação em causa e as condições em que seria
conduzida a entrevista, dados também disponibilizados no consentimento informado. As
entrevistas ocorreram com recurso à plataforma Skype, por ser uma ferramenta válida a
ser utilizada quando não se verificam outras alternativas e que, quando mantidos os
cuidados básicos da entrevista e é assegurado que ambas as partes envolvidas se
revelam confortáveis com a plataforma em uso, não compromete a validade dos dados
(Nicolaci-da-Costa, Romão-Dias, & Luccio, 2009).
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De seguida, as entrevistas gravadas com recurso a uma ferramenta de gravação
disponível no Skype foram transcritas pela primeira autora, sendo que foram eliminados
todos os dados identificativos das entrevistas. O tratamento de dados foi feito por meio
da análise temática, pois tal como esclarecem Braun e Clarke (2006) além da
flexibilidade atribuída ao/à investigador/a é de fácil domínio, possibilitando o
surgimento de novas perceções não antevistas. Esta análise foi realizada de modo
indutivo, uma vez que a análise dos dados recolhidos não se baseou numa grelha
predefinida, dando oportunidade à descoberta de significações no discurso dos/as
participantes. Utilizou-se a totalidade das transcrições, tendo-se procurado por padrões
de significado que pudessem ser relevantes para os objetivos do estudo. Assim,
procurou-se dividir os temas obtidos, agrupando-os de acordo com cada um dos três
objetivos em estudo, e criando subtemas que especificam as opiniões particulares a cada
tema. Por fim, prosseguimos para a redação dos resultados.
Importa clarificar que a codificação foi pela primeira autora, sendo
posteriormente auditada pelas segunda e terceira autoras, de forma a assegurar a
qualidade dos resultados. É também relevante considerar que foram atribuídos aos/às
participantes códigos de forma a identificá-los/as sem comprometer a confidencialidade
inerente aos procedimentos éticos necessários aquando de uma investigação científica.
Os códigos conferidos procuraram diferenciar estes três grupos, pelo que em comum
tem a primeira letra, sendo esta um P – de participante –, sendo seguido da letra inicial
do grupo em que se inserem e de um número (e.g., Psicólogo/a Clínico: P_P1;
Especialista: P_E1; Técnico/a de Apoio à Vítima: P_T1).
Resultados
Nesta secção apresentam-se os principais temas de forma detalhada, a saber: (i) a
perceção dos/as participantes acerca da disseminação não consentida de imagens
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íntimas; (ii) as particularidades da vitimação por disseminação não consentida de
imagens íntimas; e (iii) intervenção psicológica dirigida à vitimação por disseminação
não consentida de imagens íntimas.
(i)

Perceção da disseminação não consentida de imagens íntimas
A partir do discurso dos/as participantes identificaram-se quatro temas centrais

que possibilitam a compreensão da perceção dos/as participantes acerca do fenómeno,
nomeadamente: o modo de obtenção dos conteúdos; o contexto da partilha dos mesmos;
uma visão da vítima deste crime e a caracterização do/a ofensor/a (cf. Tabela 1).
Tabela 1
Perceção dos/as participantes acerca da disseminação não consentida de imagens
íntimas
Tema

Subtema

Obtenção
do Conteúdo
Divulgação
Vítima

Ofensor/a

Consentida

Especialistas Técnicos/as de Apoio
(n=2)
à Vítima
(n=5)
2
4

Psicólogos/as
Clínicos (n=6)

Total (n=13)

6

12

Não Consentida
Não Consentida
Mulher

1
2
2

2
5
3

5
6
5

8
13
10

Ingenuidade

2

1

1

4

Vitimação Múltipla

1

0

3

4

Homem

1

3

4

8

Vingança

1

3

6

10

Obtenção dos conteúdos íntimos
No que respeita à obtenção dos conteúdos, as respostas dos/as participantes
sugerem uma produção/receção destes conteúdos da intimidade da vítima consentida
(e.g., P_P6: “(…) pode ser enviada pela vítima (…).”; P_E2: “(…) pode ser (…), uma
partilha consentida (…).”). Sendo que esta parece surgir em contextos onde a vítima
conhece o/a seu/sua agressor/a e mantém, ou manteve, algum relacionamento íntimo
como o/a mesmo/a (e.g., P_P6: “(…) é normal entre casais e parceiros haver trocas de
afetividade e de intimidade.”; P_E1: “(…) acontecem muitas vezes no âmbito das
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relações de intimidade (…).”). Todavia também colocam a possibilidade de o/a
agressor/a ficar na posse destes conteúdos de modo não consentido, associando esta
aquisição a um roubo de informação conduzido por um/a desconhecido/a (e.g., P_T3:
“(…) um completo estranho da vítima (…) que teve acesso de alguma forma a estes
conteúdos (…).”).
Divulgação do conteúdo íntimo
A opinião dos/as participantes nesta secção foi unânime, quanto ao facto desta
partilha acontecer sempre sem a autorização da vítima, independentemente da forma
como o/a agressor/a obteve acesso ao conteúdo (e.g., P_P1: “(…) pode ser com
autorização, mas não para a divulgação.”; P_P4: “(…) obviamente onde não há
consentimento de uma das partes para que essa partilha seja feita (…)”).
Vítima
De acordo com alguns/algumas dos/as participantes, a disseminação não
consentida de imagens íntimas reflete um fenómeno de violência de género, onde as
vítimas são na sua grande maioria mulheres (e.g., P_P4: “(…) vítima do sexo feminino
(…).”). A estas, os/as participantes atribuíram características como a ingenuidade (e.g.,
P_P2: “(…) a pessoa ser muito ingénua (…).”; P_E2: “(…) é feito numa relação de
namoro, de confiança, não se lembraram dos riscos que poderiam correr (…).”). Além
disto, quatro participantes afirmaram que este tipo de vitimação surge em contextos de
vitimação múltipla (e.g., P_P1: “(…) imagino uma vítima que já tenha passado por
algumas situações de violência (…).”; P_E1:“(…) a vitimação múltipla é, de facto,
aquilo que é mais frequente.”), nos quais esta é considerada mais uma forma de
agressão a alguém que já vem sendo vítima de forma prolongada, quer seja pelo/a
mesmo/a agressor/a ou por agressores/as diferentes.
Ofensor/a
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Os homens foram apontados como os principais ofensores desta forma de
vitimação (e.g., P_P4: “(…) é mais comum no género… no sexo masculino (…).”;
P_E2: “(…) os ofensores são sobretudo homens”).
Dez participantes indicaram o sentimento de vingança como motivação para a
disseminação realizada (e.g., P_P3: “(…) magoar a vítima (…).”; P_E2: “(…) estas
imagens acabam por ser partilhadas como forma de vingança (…).”).
(ii)

Particularidades da vitimação por crime digital vs. disseminação não
consentida
O segundo objetivo da presente investigação passa pela compreensão de quais as

particularidades que são associadas à disseminação não consentida de imagens íntimas e
à intervenção realizada com os alvos deste fenómeno (cf. Tabela 2).
Tabela 2
Particularidades da vitimação por crime digital vs. disseminação não consentida
Tema

Subtema

Cuidados
Éticos
Impacto
Efeito do Reaparecimento
do conteúdo

Privacidade e
Confidencialidade
Não difere
Maior Revitimação
Barreira à Evolução
Terapêutica

Especialistas Técnicos de Apoio à
(n=2)
Vítima (n=5)
1
4
1
1
2

Psicólogos
Clínicos (n=6)
6

Total
(n=13)
11

2
3
2

6
8
6

3
4
2

Cuidados Éticos
O principal cuidado ético indicado a ter na intervenção com as vítimas de crime
foi o segundo princípio específico do Código Deontológico da OPP: Privacidade e
Confidencialidade (e.g., P_T1: “(…) sobretudo no que diz respeito à privacidade, não é,
e à confidencialidade ou sigilo profissional.”; P_T4: “(…) a questão da
confidencialidade (…).”), associado também às questões dos dilemas éticos, do dever
de denúncia, peritagem psicológica forense e/ou dever de testemunho em caso de
requisito.

DISSEMINAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS

157

Impacto
Em relação ao impacto psicológico deste fenómeno, o intuito passou por
compreender se os/as participantes consideram que este é diferente nestas situações e
em que direção. Praticamente metade dos/as participantes considerou que o impacto
deste tipo de vitimação não difere de outras situações de vitimação (e.g., P_P2: “(…)
também causa um impacto emocional bastante grande (…).”; P_T3: “(…) a nível do
impacto psicológico penso que (…) poderão não haver grandes diferenças (…).”). Foi
ainda associada à vitimização por disseminação não consentida de imagens íntimas uma
maior probabilidade de revitimação por parte de outras pessoas que se cruzem com o
conteúdo ou até entidades que deveriam prestar apoio (e.g., P_T1: “(…) ela poderá em
qualquer momento ver-se confrontada novamente com esta situação (…).”).
Efeito do reaparecimento do conteúdo
Por fim foi abordado que efeito teria o ressurgimento do elemento stressor
(conteúdo íntimo disseminado) no processo terapêutico. Foi manifestada a possibilidade
de este elemento interferir no processo terapêutico, podendo atuar como uma barreira à
evolução da intervenção (e.g., P_E1: “(…) poderá dificultar a intervenção (…).”), de
causar uma regressão dos ganhos feitos até então (e.g., P_P5: “(…) em momentos mais
negativos da vida dessa pessoa, esse será um pensamento que irá ressurgir
novamente.”).
(iii)

Intervenção psicológica dirigida à vitimação por disseminação não
consentida de imagens íntimas
A análise dos dados permitiu a construção de uma listagem daqueles que os/as

entrevistados/as apontaram enquanto focos de intervenção psicológica com uma vítima
de disseminação não consentida de imagens íntimas. Aqui procurou-se perceber qual o
modelo teórico em que se baseariam para tal e a que tipo de psicopatologias associam
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esta forma de vitimação, de forma a perceber como consideram que deve ser realizada
uma intervenção neste campo (cf. Tabela 3).
Tabela 3
Intervenção psicológica dirigida à vitimação por disseminação não consentida de
imagens íntimas
Tema
Focos de
Intervenção

Subtema
Estabilização
Emocional
Necessidades
Individuais

Modelo
Teórico
Perturbações
Associadas

Segurança
Psicoeducação
Rede de apoio social
Autoculpabilização
Autoestima
Semelhante a outras
intervenções
CognitivoComportamental
Intervenção em Crise
Perturbação
Depressiva
Perturbação de
Ansiedade Social
Perturbação de
Ansiedade
Generalizada

Especialistas Técnicos de Apoio
(n=2)
à Vítima (n=5)

Psicólogos
Clínicos (n=6)

Total
(n=13)

0

3

5

8

1

5

5

11

0
1
0
1
0
0

3
3
2
3
1
5

1
0
2
3
3
3

4
4
4
7
4
8

1

4

4

9

1
0

2
2

1
4

4
6

0

1

3

4

0

2

2

4

Focos de intervenção
O tema referente aos focos de intervenção agrega as temáticas consideradas
pelos/as participantes enquanto relevantes a trabalhar em contexto de intervenção
psicológica com uma vítima de disseminação não consentida de imagens íntimas.
De entre estas encontram-se a estabilização emocional da vítima (e.g., P_P6:
“(…) o apoio emocional logo ali num primeiro momento (…).”; P_T4: “(…) trabalhar
aqui a questão da gestão emocional (…).”) e a avaliação e adaptação da intervenção às
necessidades individuais apresentadas por esta (e.g., P_T1: “(..) perceber exatamente
quais eram as necessidades que ela traria (…).”; P_T2: “(…) identifica as necessidades
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da pessoa e o que é que… que ela precisa (…).” ). Também foi referida a importância
de garantir a segurança da vítima (e.g., P_T2: “(…) avaliar…, portanto, os aspetos da
segurança (…).”; P_T5: “(…) o estabelecimento aqui de um plano de segurança (…).”)
para que se possa prosseguir para o acompanhamento psicológico e a necessidade de
fornecer psicoeducação para temas como os comportamentos de risco online (e.g.,
P_E1: “(…) sensibilizando a vítima para as implicações, não é, que a partilha de
fotografias pode ter (…).”; P_T3: “(…) psicoeducação para os riscos da utilização da
Internet (…).”), a sexualidade (e.g., P_T2: “(…) falarmos sobre a sexualidade e
desconstruir algumas ideias e normalizar certos comportamentos (…).”) e os direitos
das vítimas de crime (e.g., P_T2: “(…) informar sobre os direitos (…).”). Foi ainda
apontado o envolvimento da rede de apoio social (e.g., P_P2: “(…) muito importante
perceber a rede social da pessoa (…).”; P_T4: “(…) tentar canalizar figuras de suporte
para essa pessoa (…).”), o trabalho focado na autoculpabilização (e.g., P_P5: “(…)
nesse sentido de culpabilização(…).”; P_T3: “Tentar desconstruir este sentimento de
culpa (…).”) e na autoestima (e.g., P_P6: “(…) trabalhar a autoestima (…).”; P_T1:
“(…) é extremamente importante, para que não fique ali a sensação que foi ela que
iniciou tudo isto (…).”).
Os dados recolhidos demonstraram ainda que mais de metade dos/as participantes faria uma
intervenção semelhante a outras que realiza na sua prática quotidiana, guiando-se pelos mesmos
princípios (e.g., P_P4: “(…) a intervenção de base seria a mesma.”; P_T5: “(…) poderá

ser a mesma intervenção que é feita com vítimas de outros crimes (…).”). Aqui foi
possível denotar que os/as TAV são os que mais apontam este aspeto.
Modelo Teórico
Este tema reúne que modelos teóricos os/as participantes utilizariam/utilizam
para intervir junto destas vítimas em específico. As respostas mais referidas foram o
modelo Cognitivo-Comportamental (e.g., P_P4: “Sem dúvida o modelo Cognitivo-
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Comportamental.”) e o modelo de Intervenção em Crise (e.g., P_P4: “(…) utilizaria o
modelo de intervenção em crise (…).”).
Perturbações associadas
Ao tipo de vitimação em estudo os participantes associaram sobretudo a
possibilidade do desenvolvimento de uma Perturbação Depressiva (e.g., P_P3: “(…)
pode evoluir para uma depressão (…).”; P_T4: “(…) poderia desenvolver sintomas
depressivos (…).”), de uma Perturbação de Ansiedade Social (e.g., P_P2: “(…) levava a
uma perturbação de ansiedade social.”; P_T2: “(…) ansiedade, não é? Social (…).”), e
de uma Perturbação de Ansiedade Generalizada (e.g., P_P4: “(…) perturbação de
ansiedade generalizada (…).”; P_T5: “(…) penso que se possa tratar de uma
perturbação de ansiedade generalizada.”).
Discussão
Este estudo permitiu auferir que, de forma geral, os/as participantes
apresentaram algumas representações que vão ao encontro das concetualizações
defendidas por outros/as investigadores/as (e.g., Bates, 2017; Barreto et al., 2018; Faria
et al.,2016; Freitas, 2015; Holladay, 2016; Lins, 2016; McGlynn et al., 2017; Neris et
al., 2018; Oliveira & Paulino, 2016; Powell et al., 2018; Reyns et al., 2013; Ruvalcaba
& Eaton, 2019; Say et al., 2015; Walker & Sleath, 2017; Worsley e et al., 2017),
indicando que, de um modo geral, conhecem acerca do fenómeno.
Quanto ao primeiro objetivo – respeitante à perceção dos/as entrevistados/as
acerca da disseminação não consentida de imagens íntimas – importa esclarecer que não
se verificaram perspetivas discordantes entre os três grupos que compõem a amostra
(Psicólogos/as Clínicos, Especialistas e TAVs). Posto isto, foi possível depreender que
estes concordam que este é um fenómeno perpetrado, na sua maioria, por um/a
conhecido/a da vítima com quem esta mantém, ou manteve, um relacionamento de
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intimidade e cuja partilha foi precipitada por uma rutura do relacionamento não
consensual. Autores como Bates (2017), Faria et al. (2016), Oliveira e Paulino (2016) e
Powell et al. (2018) seguem esta mesma linha de pensamento. McGlynn et al. (2017)
afirmam mesmo que o motivo desta partilha assenta numa necessidade de vingança face
ao término da relação. Com base nesta perceção, Lins (2016) sugere que para isto
acontecer provavelmente esta relação já seria pautada por um contexto abusivo.
Relativamente à produção destes conteúdos, que pode ser consentida, os mesmos
podem ser uma espécie de troca de afetividade entre um casal, ou seja, ter sido
realizados num ambiente consentido de sexting que depois resultou numa partilha não
autorizada. Reyns et al. (2013) concorda que esta é uma prática comum atualmente, cujo
intuito passa por galantear o par. Todavia, os/as participantes também parecem
concordar que esta não é a única forma de ficar na posse deste tipo de conteúdos
íntimos, sendo que esta pode também ocorrer fora do âmbito de um relacionamento
íntimo. Nesses casos, o/a perpetrador/a é um/a desconhecido/a da vítima com acesso
indevido aos dispositivos da mesma, podendo o mesmo ser designado/a por hacker,
como especifica Holladay (2016).
A perceção dos/as participantes no que concerne ao sexo da vítima é congruente
com a literatura (Barreto et al., 2018; Freitas, 2015; Oliveira & Paulino, 2016;
Ruvalcaba & Eaton, 2019), apontando o sexo feminino como o mais vitimizado por este
fenómeno da disseminação não consentida de imagens íntimas.
Os/as participantes deste estudo atribuíram às vítimas características como a
ingenuidade, sendo que esta levaria a pessoa a não prever, em casos em que o/a
ofensor/a fosse o/a companheiro/a ou ex-companheiro/a, que esta pessoa em que
confiava pudesse disseminar aqueles conteúdos partilhados no contexto da intimidade.
É relevante aqui esclarecer que este fenómeno foi associado a uma situação de
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vitimação múltipla pois, como já foi referido, a ter acontecido no âmbito de uma rutura
de uma relação amorosa, sugere que a relação já fosse pautada um abuso. Posto isto,
torna-se interessante refletir se estas características que os/as participantes apontaram
serão realmente características intrínsecas destas pessoas que foram alvo do crime, ou se
as mesmas foram atribuídas às vítimas com base naquele que é o “padrão” de impacto
da vivência sob uma dinâmica relacional abusiva. Isto porque, e recorrendo-se do
exemplo da baixa autoestima, Bates (2017) indica que esta é um resultado esperado face
a uma vivencia abusiva, ou de vitimação múltipla e não necessariamente uma
característica que a pessoa possuía previamente.
Na literatura não há referência direta ao sexo do/a agressor/a, no entanto é
frequentemente mencionado como o companheiro, ex-companheiro, ou até de forma
mais geral o ofensor, redigidos no masculino, pelo que se deduz a associação ao sexo
masculino, consistente com a perspetiva dos/as participantes deste estudo. A motivação
desses para a disseminação dos conteúdos foi frequentemente apontada pelos/as
participantes como a vingança, como também defendido por Bates (2017), McGlynn, et
al. (2017), Oliveira & Paulino (2016) e Faria et al. (2016).
Relativamente ao segundo objetivo do estudo, foi possível apurar algumas
daquelas que são, para os/as participantes desta investigação, as particularidades
inerentes a esta forma de vitimação – à semelhança do primeiro objetivo em análise,
neste também não se observaram divergências nas contribuições de cada um dos três
grupos de profissionais que compõem a amostra deste estudo.
Say et al. (2015), Walker e Sleath (2017) referem a importância de se
conhecerem as características e especificidades desta forma de vitimação, uma vez que
ainda existe pouco conhecimento no que se refere aos impactos que este crime tem na
vítima (Powell et al., 2018). Todavia foi possível depreender que uma das
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particularidades presentes é o maior risco de revitimação. Esta revitimação pode
acontecer quer por parte daqueles/as que se cruzam com o conteúdo após este ser
disponibilizado online, quer por parte dos/as profissionais e entidades responsáveis por
prestar apoio às vítimas, refletindo-se num processo de vitimação secundária. Nos casos
de disseminação não consentida de imagens íntimas este processo ganha dimensões
superiores uma vez que o recurso aos meios digitais concede aos conteúdos um alcance
imensurável. Por ocorrer no digital, existe uma grande facilidade de acesso aos mesmos
por parte dos mais diferentes utilizadores da Internet, o que promove esta possibilidade
de revitimação e de vitimação secundária a um nível superior do que em outras
situações que decorrem fora do mundo digital. Holladay (2016) partilha desta opinião, e
Bates (2017), Ruvalcaba e Eaton (2019) e Worsley et al. (2017) particularizam ainda
que o mesmo pode ser reiterado por parte da polícia e dos profissionais da saúde mental,
o que poderá complexificar não só o pedido de ajuda da vítima como, posteriormente,
diminuir a sua adesão a uma intervenção a nível psicológico. Neste sentido, revela-se de
extrema importância formar os/as profissionais que contactam com este público com
especial vulnerabilidade, de forma a impedir a propagação destas situações de
minimização e descrédito do sofrimento destas vítimas, solucionando assim esta
dificuldade apontada por Ruvalcaba e Eaton (2019) e por Worsley et al. (2017) e
evitando replicar as conclusões de Sousa, no seu estudo de 2017. Além disto, é de
extrema importância explanar ao/à profissional, ou qualquer pessoa que se cruze com
as imagens que foram disponibilizadas, que não deve contribuir para a sua
propagação, quer através da abertura dos ficheiros que lhes tenha sido enviado, quer
através do envio destes para outras pessoas, mesmo que próximas, ou até da pesquisa
por estes materiais, pois estarão a contribuir de forma direta para a revitimação da
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vítima, estando de igual forma a ser autores/as de disseminação não consentida das
imagens íntimas de outro.
Outra questão que se insurge como característica associada a esta forma de
vitimação é a importância dos cuidados éticos junto das vítimas, em concreto no que
respeita à confidencialidade, pois pode ser também uma das causas para a revitimação
supra exposta. Isto é, o Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses atribui a estes
o dever de confidencialidade, que deve ser respeitado em todos os casos e exposto desde
cedo a quem procura os serviços de apoio psicológico. Todavia também devem ser
sinalizados os limites inerentes a este dever (e.g., dever do testemunho), de forma que a
pessoa consiga desenvolver confiança no/a profissional que a acompanha, sem receio de
que este possa atuar como autor de revitimação. A presença desta dúvida deixa a vítima
numa posição desconfortável, que consequentemente terá repercussões negativas, não
só na dinâmica do processo terapêutico, como na imagem da vítima de si enquanto
responsável pelo que aconteceu.
Por fim, mas ainda respeitante às particularidades associadas às vítimas de
disseminação não consentida de imagens íntimas, surge a possibilidade de
reaparecimento dos conteúdos privados que, segundo os/as participantes deste estudo,
poderá atuar como uma barreira à evolução terapêutica, isto porque irá causar o
ressurgimento dos sentimentos iniciais e precipitar um sentimento de insegurança e
hipervigilância. Considera-se, pois, essencial que essa possibilidade seja muito bem
trabalhada em contexto terapêutico desde cedo, de forma a preparar a vítima para esta
possibilidade e ajudá-la a desenvolver atempadamente ferramentas adaptativas para
lidar com esta eventualidade, uma vez que é improvável remover totalmente um
conteúdo que foi disponibilizado na Internet.
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Por último, a análise dos dados recolhidos viabilizou a compreensão de como é
realizada a intervenção com vítimas de disseminação não consentida de imagens íntimas
por parte dos/as profissionais de saúde mental – terceiro objetivo. Neste objetivo
emergiram posições diferenciadas entre os grupos de participantes que poderão ser
relevantes para reflexão.
Para dar resposta a este objetivo reuniu-se informação acerca de que aspetos têm
ou teriam maior ênfase aquando de uma intervenção psicológica junto de uma vítima
deste crime e os elementos mais apontados foram a avaliação das necessidades
individuais de cada vítima e adaptação da intervenção às mesmas, a estabilização
emocional logo num primeiro momento, o trabalho em torno da autoculpabilização e da
autoestima, a garantia da segurança da vítima, a psicoeducação sobretudo em redor dos
comportamentos de risco online e a promoção do envolvimento da rede de apoio social.
Se atentarmos ao que indica Holladay (2016), a desregulação emocional e a
autoculpabilização são duas das reações esperadas nas vítimas de disseminação não
consentida de imagens íntimas e a intervenção nestas áreas irá minorar a sintomatologia
que a vítima possa apresentar, o que é consistente com a perspetiva dos/as participantes.
Importa ainda aqui salientar que parte dos/as participantes afirmou que a intervenção
que prestaria a uma vítima desta situação não iria diferir muito de outras que realiza,
justificando que todas devem ser adequadas às necessidades individuais, sugerindo
assim que estas têm maior importância para a construção do plano terapêutico de
intervenção, do que o crime de que a vítima foi alvo. Este aspeto foi sobretudo referido
por técnicos/as de apoio à vítima, o que pode indiciar que as necessidades de
intervenção no público das vítimas podem pedir, numa fase inicial, o foco em questões
que são comuns, ou seja, as suas necessidades de intervenção imediatas parecem
congêneres. Porém, não podemos desvalorizar que foi apontado até pelos/as
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participantes desta investigação a presença de particularidades inerentes a este crime em
específico, pelo que este aspeto se assume como merecedor de atenção não devendo,
portanto, ser negligenciado. Posto isto, este tipo de intervenção – diga-se mais
indiferenciado – poderá na realidade se revelar uma fragilidade no modo de atuação
dos/as TAVs. Distintamente do indicado por estes/as profissionais, os/as psicólogos/as
clínicos pareceram priorizar a estabilização emocional da vítima antes de iniciar o
processo psicoterapêutico. Estes dados poderão indiciar que os TAVs, por realizarem
intervenções regulares junto do público das vítimas, poderão estar a incluir este
primeiro nível da intervenção naquilo que consideraram uma intervenção semelhante a
outras que já realizam, acabando por não particularizar verbalmente essa componente da
intervenção.
Para a realização de uma intervenção neste âmbito, Holladay (2016) defende o
uso do modelo cognitivo com o intuito de atuar nas cognições mal adaptativas que são
geradas aquando da divulgação não consentida de imagens, porém as opiniões dos/as
participantes divergem neste tema. Ainda que o modelo Cognitivo-Comportamental
tenha sido o mais mencionado, seguido pelo modelo de Intervenção em Crise, parece
que os/as participantes recorreriam sobretudo àqueles modelos com que se sentem mais
confortáveis a trabalhar no seu quotidiano, interpretando-os como os mais adequados,
talvez por possuírem um maior domínio dos mesmos o que poderá resultar numa prática
mais qualificada. Importa, porém, considerar que o modelo cognitivo-comportamental
não será incompatível com o modelo de intervenção em crise, que ao partilhar de alguns
pressupostos, podem ser ativados em fases diferentes do processo. Nomeadamente,
numa fase inicial o modelo de intervenção em crise poderá cumprir o propósito de
estabilização emocional, necessária para continuidade com eficácia da intervenção
psicológica.
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No que concerne às perturbações associadas a esta forma de vitimação, surgem a
Perturbação de Ansiedade, tanto social, como generalizada e a Perturbação Depressiva.
De acordo com a literatura, é expectável estas vítimas experienciarem ansiedade
(Walker & Sleath, 2017) e depressão (Neris et al., 2018). Todavia, na literatura (Bates,
2017; Say et al., 2015) também foi referida a possibilidade do desenvolvimento de
Perturbação de Stress Pós-Traumático que, apesar de não se ter verificado a mesma
opinião de modo considerável entre os/as participantes deste estudo, é de interessante
reflexão. Nesta situação específica de vitimação, o elemento stressor, ao contrário do
que é característico desta perturbação, continua presente na vida da vítima, mesmo após
aquele primeiro momento em que o conteúdo é disponibilizado online, não existindo,
portanto, um “fim” àquele que foi o episódio traumático. Assim, questiona-se se um
diagnóstico deste género será correto neste tipo de vitimação, pois não devemos
desconsiderar que esta é realmente uma particularidade deste crime e terá sempre
implicações ao nível da sintomatologia experienciada e da duração da mesma.
Conclusões, Limitações e Recomendações Futuras
Com base nos nossos resultados é possível elencar um conjunto de pistas que
poderão ser relevantes para a construção de uma intervenção psicológica mais
estruturada e uniforme no que respeita ao trabalho a realizar junto das vítimas de
disseminação não consentida de imagens íntimas. Tal como apontado por Lins (2016), a
intervenção prestada até então passa sobretudo por uma abordagem de prevenção
primária, dirigida à psicoeducação sobre os comportamentos de risco o que poderá
contribuir para uma maior culpabilização da vítima e não elucida acerca de como
intervir após a partilha já ter ocorrido, pelo que se demonstra fundamental formar e
orientar os/as profissionais que atuam no setor da saúde mental.
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Neste sentido, foi possível apurar que ao nível da intervenção parece relevante
preparar uma intervenção que foque as necessidades individuais da vítima, que promova
a sua estabilização emocional, a desconstrução da autoculpabilização e o aumento da
autoestima. Assume-se também importante à intervenção garantir a segurança da vítima,
realizar psicoeducação acerca dos comportamentos de risco online e, sempre que
possível, envolver a rede de apoio social na intervenção. Acresce a importância de
trabalhar com a vítima a possibilidade do ressurgimento das imagens/vídeos partilhados.
Assim, sugerem-se estas estratégias enquanto guidelines para viabilizar a estabilização
psicológica das vítimas de disseminação não consentida de imagens íntimas. De
relembrar que esta intervenção deve ter em conta o facto de este fenómeno acontecer
frequentemente em situações de relacionamentos abusivos, pelo que importa também
perceber até que ponto há a necessidade de intervir a este nível também.
Apesar das inferências supra, estes dados não estão aptos à generalização dado o
tamanho reduzido da amostra. O processo de construção da amostra foi pautado de
indisponibilidade por parte dos/as participantes contactados e, por conta de problemas
informáticos, o que afetou a composição de uma amostra mais fiável a generalizações.
Posto isto, considera-se que em estudos futuros, seria pertinente continuar a
investigar esta temática, permitindo uma maior comparação sobretudo ao nível da
intervenção psicológica adotada pelos/as Psicólogos/as Clínicos e pelos/as Técnicos/as
de Apoio à Vítima em casos de disseminação não consentida de imagens íntimas, de
modo a apurar quais serão as vulnerabilidades ao nível da intervenção de cada um/a
destes/as profissionais, e que técnicas poderão estar a originar bons resultados. Ou seja,
será importante validar empiricamente os modelos e estratégias de intervenção, que por
familiaridade ou intuição baseada na experiência e/ou na ciência, foram sugeridas
pelos/as participantes como sendo as mais adequadas na intervenção com estas vítima.
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Abstract
Despite well-known advantages, technological advances have also facilitated the
development of new forms of violence, such as the non-consensual dissemination of
intimate images. From in-depth interviews with 13 psychology professionals and using
thematic analysis as the method for data analysis, it was concluded that disseminated
contents may be obtained both with and without the authorization of the victim;
however, its sharing always occurs in a non-consenting way. According to the
participants, the victims of this phenomenon are, above all, woman. The offender is
most often male and performs this dissemination with the motivation to take revenge of
the victim in some way. One of the peculiarities of this crime is the greater probability
of revictimization, derived from the continuous presence of the contents disclosed. The
most common disorder developed in these victims is anxiety, according to
professionals. At the level of intervention, it seems relevant to focus on the individual
needs of the victim and promote their emotional stabilization, working mainly around
self-blame processes. It is also important to ensure the safety of the victim, to deliver
psychoeducation, and to involve the support network in the psychotherapeutic process,
while working on the possibility of resurgence of the shared images/videos with the
victim.
Keywords: non-consensual dissemination of images, digital media, psychological
intervention
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The Non-consensual Dissemination of Intimate Images through Digital Media:
The Perspective of Psychology Professionals
Violence through digital media
Contemporary society lives in a context rapid technological advances, which
have opened the possibility of establishing and maintaining contact with people who are
thousands of kilometers away, through the sole use of an internet connection.
At the same time, new scenarios of aggression and violation of privacy also
emerged (Freitas, 2015), and physical limits are no longer preventing the occurrence of
violence (Gillett, 2018; Pittaro, 2007). These new conducts have been conceived as
cyberbullying, cyberstalking, and cyberharassment, which are generally characterized
by intimidation that may be repeated and carried out using digital media (Ojanen et al.,
2015) for the purpose of revenge/offense (Ybarra & Mitchell, 2004). According to
Ybarra et al. (2007), the actions carried out by perpetrators may be through exchange of
emails and messages, or even sharing images that are seen as harmful to the victim.
Henry and Powell (2015, p. 759) encompass these new forms of violence and sexual
harassment in what they call “technology-facilitated sexual violence and harassment”.
A specific form of these “new” attacks may concern the act of sharing sexually
private audiovisual content, the dissemination of which becomes irreversible after being
published online (Freitas, 2015). In Portugal, an investigation carried out by UMAR
(2019) in the context of dating violence found that 5% of the 4938 young people
surveyed had already been victims of this type of sharing and that 14% of the
participants do not perceive this type of sharing as violence.
Non-consensual dissemination of intimate images
The phenomenon of non-consensual dissemination of intimate images, which
designation was originated in the United States (Freitas, 2015), is popularly known as
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“Revenge Porn” and consists of sharing private images or videos (usually with sexually
explicit content) by a partner or former partner, without consent of the person whose
images will be/have been disclosed, and often with and inherent motivation of revenge
(Bates, 2017; Faria, Araújo & Jorge, 2016; Oliveira & Paulino, 2016). The potentiating
element of this desire for revenge may be an unwanted breakup of a relationship by one
of the parties involved (McGlynn, Rackley, & Houghton, 2017). It may arise after the
end of or during the relationship, through disclosure threats to coerce the victim to stay
in the relationship (Henry, Powell, & Flynn, 2017). Thus, it suggests the possibility of
abusive relational contexts and, therefore, falls within a criminal framework of domestic
violence (Lins, 2016).
It should be considered that the material in question may have been produced
with the victim’s authorization, often in contexts of sexting. Nowadays, as part of the
daily life of intimate relationships, it is common to exchange messages of sexually
explicit content and images (sexting), used in order to court a partner (Reyns, Burek,
Henson, & Fisher, 2013). However, the essential aspect to be noted in the phenomenon
of Revenge Porn is the non-consensual disclosure (Lelis & Cavalcante, 2016), which
breaks the existing relationship of trust when producing/sending the content in question
(Bothamley & Tully, 2018). Thus, as indicated by Reyns et al. (2013), sexting can
increase the person's predisposition to be the target of this type of victimization and is
therefore considered a risky behavior.
However, there is a percentage of Revenge Porn cases that are not perpetrated
within the framework of a romantic relationship. In this sense, there are two aspects that
raise doubts for some theorists (e.g., Neris, Ruiz & Valente, 2018; Walker & Sleath,
2017), particularly about the author of the disclosure and its motivations. Thus,
according to Oliveira and Paulino (2016), the motivation may also be linked to a desire
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of humiliating the victim, or, as McGlynn, Rackley and Houghton (2017) and Powell et
al. (2018, 2017) refer, a means of achieving monetary profit. There is also the
possibility that these contents are used to blackmail the victim to obtain sexual and/or
monetary gratifications (Henry et al., 2017). These situations may happen, for example,
when the victim's personal electronic devices are accessed by hackers (Holladay, 2016).
It is relevant to consider that, for McGlynn et al. (2017) and Powell et al. (2018), the
fact that this type of sharing is called “pornography” removes the scope in which the
dissemination is carried out, that is, in the absence of knowledge and consent of the
person depicted. Because of this, Neris et al. (2018, p.336) advocate the use of the
designation "non-consensual dissemination of intimate images" to name this
phenomenon.
The dissemination can happen through social media networks and other
messaging platforms (Henry et al., 2017), or even using porn websites (Oliveira &
Paulino, 2016). It does not exclude the hypothesis that these contents may be shared on
more than one platform, a situation that was experienced by 40% of the sample
presented in the study of Henry et al. (2017). These authors also encountered the
possibility of the victim's personal information being disclosed in conjunction with the
sexually explicit content, which increases the vulnerability of victims by allowing their
identification and localization.
Characterization of this form of victimization
According to several authors, the victims in question are mainly female (Barreto,
Fonseca, & Silva, 2018; Freitas, 2015; Oliveira & Paulino, 2016). Ruvalcaba and Eaton
(2019), using a sample of 3,044 U.S. citizens, aged 18, precisely confirmed that women
are the most victimized in the non-consensual dissemination of intimate images. Based
on this data, it is assumed that this will become a gender problem (Barreto et al., 2018).
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According to several authors (e.g., Fugère et. al., 2008; Jozkowski, Marcantonio &
Hunt, 2017; Lins, 2016; Ramos, Carvalho & Leal, 2005; Silva & Pinheiro, 2017), the
nude portrait of the female body continues to be poorly interpreted by contemporary
society, being judged the base of gender dynamics as vulgar. Therefore, according to the
authors referenced above, it is still considered incorrect for women to experience all
facets of their sexuality, as is socially accepted by men to do.
The investigation by Powell et al. (2018) reflects these dissimilarities, revealing
that, in the face of this type of exposure, women feel more often humiliated, rather than
men, who see this event as flattering, so later it is women who feel less psychological
well-being (Ruvalcaba & Eaton, 2019). Thus, it is pointed to the presence of a double
sexual pattern (Fugère, et al., 2008; Jozkowski et al., 2017; Ramos et al., 2005).
This corroborates the differences, still in force, regarding the gender roles and
values attributed to each of these, mirroring the social responses and the reactions of the
victims about themselves after victimization. Lins (2016) argues that attitudes of
secondary victimization arise not only from those around them, but also from strangers
who, when they come across the online content, consider it valid to weave their opinion
and judgment. Bates (2017), Ruvalcaba and Eaton (2019) and Worsley, Wheatcroft,
Short and Corcoran (2017) even add that the same is the case for justice and mental
health professionals, indicating that there is no adequate preparation to treat these
victims. Sousa (2017) concluded, from his sample of 9 women with a history of digital
victimization, that most of those who received support at this level from psychologists
and psychiatrists rate this experience as negative.
The solutions currently presented to combat the non-consensual dissemination of
intimate images goes mainly through primary prevention, that is, by conveying the
message that the production of content can put the person at risk, so in order to avoid
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this form of victimization they should also avoid the adoption of risky behaviors (Lins,
2016). This message assumes a paradoxical character because it focuses on the behavior
adopted by the victim and not the incorrect conduct of the aggressor.
Impact(s) and intervention in the non-consensual dissemination of intimate images
The non-consensual sharing of private content has serious consequences for the
well-being of victims, constituting an attack on the rights and sexual autonomy
(Holladay, 2016). Let us focus the Holladay (2016) investigation whose findings
indicate that victims of cyber-harassment experience similar levels of psychological
distress when compared to victims of sexual assault. However, the same author states
that it is premature to carry out this classification due to the scarcity of research in this
area, adding that, for this reason, quality support services are not yet provided to these
victims (Holladay, 2016).
This dissemination publicly exposes the victim to the most intimate level,
breaking its privacy (Faria et al., 2016). This is because, given the speed with which the
content propagates, it can become virtually impossible to control and permanently
extinguish it (Oliveira & Paulino, 2016).
The daily life of the victim of non-consensual dissemination of intimate images
is affected, as is its physical and, above all, mental well-being (Bates, 2017; Lelis &
Cavalcante, 2016; Neris et al., 2018; Ruvalcaba & Eaton, 2019). The victim may feel
the need to change all its usual routine and may have to endure numerous changes in its
personal, social and professional functioning (Bates, 2017).
With regard to the mental health of these victims, it is common for these victims
to experience anxiety (Walker & Sleath, 2017), self-harming behaviors (Kennedy,
2000; Lamberg, 2001), depression (Neris et al., 2018; Walker & Sleath, 2017), panic
attacks (Citron & Franks, 2014), distress (Ybarra & Mitchell, 2004), loss of self-
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esteem, confidence issues and even Post-Traumatic Stress Disorder (Bates, 2017) and
ultimately attempting suicide (Neris et al., 2018).
Holladay (2016) found that the most common result is, in general, emotional
dysregulation and that it is directly linked to the victim's self-blaming and
psychopathological conditions of depression and post-traumatic stress. Post-traumatic
stress disorder is very common among victims of crime (Kilpatrick & Acierno, 2003)
due to the trauma associated with the aggression experienced and seems to also
transcend this most recent subtype of victimization (Bates, 2017; Say et al., 2015). A
relevant aspect to be taken into account in these victims is the recurrent research for
their intimate material that was disclosed, choosing to revisit trauma frequently,
differing from victims of a sexual assault that takes place in the physical world, who
seek to avoid aggression and inherent memories (Holladay, 2016).
Bates, in his 2017 investigation, confirms this data by concluding that victims
who saw their intimate content shared without consent experience suffering like that of
a rape victim. It is important to add data from Holladay's (2016) investigation, which
indicate the existence of a significant relationship between the female sex and a higher
probability of this experience of victimization culminating in depressive
symptomatology, especially when the victim frequently searches for its content that has
been shared.
Having said that, it is important to recall that the circumstances in which the
unconsenting dissemination of intimate images occurs, that is, in the virtual world,
causes additional harm to victims, since the contents can continue to be shared for an
unlimited time, without being permanently deleted (Barreto et al., 2018; Faria et al.,
2016; Freitas, 2015; Kamal & Newman, 2016; Oliveira & Paulino, 2016). This can
leave the victim on constant alert, even if the victim has already implemented some of
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the features at his or her disposal that restrict access to the images or videos released
and even to his or her identity (such as the denunciation of the content to the platforms
where they were shared or the increase in the privacy of personal accounts; Lins, 2016).
Powell et al. (2018) state that, although there has been an increase in attention to
this phenomenon, there is still little scientific production in the field, especially about
the impacts of victimization. In this line of thinking, Walker and Sleath (2017) argue
that it would be critical to understand what consequences of victimization are specific to
the victims of the digital world. In addition, Say et al., (2015) add that specialists who
intervene with victims of abuse should take this variable into account, as it can
influence post-victimization experiences.
Barreto et al. (2018, p. 47) suggest that more specific interventions should be
provided to victims of non-consensual dissemination of intimate images, to promote
"social restructuring and rehabilitation". In a specific way, Holladay (2016) advises a
cognitive approach to act on the behaviors of verification and search of the shared
material and assist victims with regard to finding adaptive coping mechanisms and
focusing on emotional self-regulation, combining cognitive work around self-blaming,
because these responses will be reflected in the improvement of depressive symptoms
and emotional dysregulation.
The reality is that there are flaws in mental health services resulting from little
knowledge that still exists about this form of victimization and the psychological impact
it causes on victims (Holladay, 2016; Ruvalcaba & Eaton, 2019). It is therefore essential
to take into account the impact that the difficulty in permanently eliminating the content
disclosed may cause on the victim, the consequences of frequent revictimization, and
the relevance of not being revictimized by professionals, trusting that they will not only
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not make judgments of value, but will not seek the disclosed material of the victim
(Holladay, 2016).
Given the previous shortcomings, this research aims to: (i) know the perception
of psychology professionals regarding this phenomenon; (ii) understand the
particularities of the victims of this crime; and (iii) ascertain the psychological
interventions directed at victimization by non-consensual dissemination of intimate
images, in order to identify guidelines for psychological intervention, so that, in the
future, professionals may be trained to provide more adequate support to victims of the
phenomena. For this purpose, a descriptive study oriented towards discovery, with
qualitative and transversal features, will be carried out.
Method
Participants
The present research has as participants professionals with basic academic
training in Psychology (inclusion criterion), which are subdivided into three groups,
each with specific inclusion criteria: 1) to exert professional activity as a clinical
psychologist; 2) to exert professional activity as a psychologist in the area of
intervention with victims of crime, performing functions as victim support technicians;
3) to exert professional activity as a psychologist/academic specialist in the area of
psychological intervention and victimology. With regard to the category of
psychologists/specialists, this refers to psychologists who have carried out research in
the area of cyberviolence and/or in the specific scope of the non-consensual
dissemination of intimate images.
The sampling method was of convenience, using the snowball method, but
meeting the inclusion criteria described above. This study has 13 participants, six of
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whom are part of the group of psychologists, two are Specialists, and five are Victim
Support Technicians.
Regarding the characterization of these participants, participants are in the age
group of 26 to 40 years old, including only one male participant. Regarding academic
degree, three have a bachelor's degree, nine have a master's degrees and one has a Ph.D.
Their background is in Clinical and Health Psychology, Justice and Forensic
Psychology and Psychology of Social Exclusion. It is important to clarify that three
participants have a higher education other than a bachelor's degree in different areas of
Psychology (like Master’s degree in Educational Sciences). No further relevant data was
documented to be pointed out.
Instruments
The instruments used were constructed for this purpose, based on the objectives
of the study. Thus, a sociodemographic questionnaire (academic and professional
characterization) and two semi-structured interviews were used.
Generally speaking, the interview scripts sought to gather information about the
intervention experiences of the interviewees, their assessments of a good psychology
professional, their conceptions about intervention with victims (in general and, later,
particularizing to victims of non-consensual dissemination of intimate images) and to
understand what are their conceptualizations about this specific phenomenon and how
would they intervein in such cases (using a vignette with a hypothetical case, used as a
support for reflection and deepening of questions). Since participants come from
different backgrounds with regard to effective knowledge of intervention with victims,
it was considered pertinent to conduct two interview scripts: one directed at
psychologists and the other directed at academic specialists and victim support
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technicians, in order to not impose on clinical psychologists, the experience with
victims that they may not have had.
Procedures
Participants were selected and contacted through convenience, and the
procedures followed this logic and met the inclusion criteria above. The contacts were
made via email. The objectives and relevancy of the investigation and the conditions
under which the interview would be conducted were presented, data also made available
in the informed consent. The interviews took place using the Skype platform, because it
is a valid tool to be used when there are no other alternatives and that, when the basic
care of the interview is maintained and it is ensured that both parties involved are
comfortable with the platform in use, does not compromise the validity of the data
(Nicolaci-da-Costa, Romão-Dias & Luccio, 2009).
The interviews were recorded using a recording tool available on Skype and
were then transcribed by the first author; all identifying data from the interviews was
deleted. Data was processed through thematic analysis; as Braun and Clarke (2006)
explain, in addition to the flexibility attributed to the researcher, it is easy to master,
allowing the emergence of new unforeseen perceptions. This analysis was performed
inductively, since the analysis of the collected data was not based on a predefined grid,
creating opportunity for the discovery of meanings in the discourse of the participants.
All transcriptions were used, and we searched for patterns of meaning that could be
relevant to the objectives of the study. Thus, we tried to divide the obtained themes,
grouping them according to each of the three objectives under study, and creating
subthemes that specify the opinions to each theme. Finally, we proceeded to writing the
results.
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It should be clarified that the codification was by the first author and
subsequently audited by the second and fourth authors, in order to ensure the quality of
the results. It is also important to consider that the participants were assigned codes to
identify them without compromising the confidentiality inherent in the ethical
procedures necessary during a scientific investigation. The codes conferred sought to
differentiate these three groups, so they had the first letter in common, this being a P –
participant –followed by a letter of the group in which they are part and a number (e.g.,
Clinical Psychologist P_C1; Specialist: P_S1; Victim Support Technician: P_V1).
Results
This section presents the main themes in detail, that is: (i) perception of the
participants about non-consensual dissemination of intimate images; (ii) particularities
of victimization by non-consensual dissemination of intimate images; and (iii)
psychological interventions directed at victimization by non-consensual dissemination
of intimate images.
(i)

Perception of the non-consensual dissemination of intimate images
From the discourse of the participants, four central themes were identified that

allow the understanding of the perception of the participants about the phenomenon,
namely: how to obtain the contents; the context of its sharing; a vision of the victim of
this crime, and the characterization of the offender (Table 1).
Table 1
Participants’ perception of the non-consensual dissemination of intimate images
Theme

Mean of
obtaining
the content
Disclosure

Sub-theme

Consented
Non-consensual
Non-consensual

Specialists Victim Support
Clinical
Total
(n=2)
Technicians Psychologists (n=13)
(n=5)
(n=6)
2
4
6
12
1
2
5
8
2

5

6

13
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Victim

Offender

Woman
Naivety
Multiple victimization
Man
Revenge

2
2
1
1
1

3
1
0
3
3

5
1
3
4
6

10
4
4
8
10

Obtaining intimate content
Regarding obtaining the contents, the responses of the participants suggest a
consented production/reception of these contents of the intimacy of the victim (e.g.,
P_C6: "(...) may be sent by the victim (...)."; P_S2: "... can be (...), a consented share
(...)."). Since this seems to be in contexts where the victim knows his/her aggressor and
maintains or maintained, some intimate relationship (e.g., P_C6: "(...) it is normal
between couples and partners to have exchanges of affection and intimacy."; P_S1: "...
often occur in the context of intimate relationships (...).”). However, they also place the
possibility of the aggressor being in possession of this content in a non-consensual
manner, associating this acquisition to a theft of information conducted by an unknown
person (e.g., P_V3: "(...) a complete stranger of the victim ... who had access in some
way to these contents (...).").
Dissemination of intimate content
The opinion of the participants in this section was unanimous as to the fact that
this sharing always happens without the victim's permission, regardless of how the
aggressor gained access to the content (e.g., P_C1: "(...) may be with authorization, but
not for disclosure."; P_C4: "(...) obviously where there is no consent of one of the
parties for such sharing to be made (...).").
Victim
According to some of the participants, the non-consensual dissemination of
intimate images reflects a phenomenon of gender-based violence, where the victims are
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mostly women (e.g., P_C4: "(...) female victim (...)."). To these, the participants
attributed characteristics such as naivety (e.g., P_C2: "(...) the person to be very naive
(...)."; P_S2: "... it is done in a relationship of dating, trust, did not remember the risks
they could take (...)."). In addition, four participants stated that this type of victimization
arises in contexts of multiple victimization (e.g., P_C1: "(...) I imagine a victim who
has already gone through some situations of violence (...)."; P_S1:"... multiple
victimization is, in fact, the most

frequent."), in which this is considered another

form of aggression against someone who has been a victim in a prolonged way, whether
by the same aggressor or by multiple aggressors.
Offenders
Men were pointed out as the main offenders of this form of victimization (e.g.,
P_C4: "(...) is more common in the genus... in males (...).”; P_S2: "... offenders are
above all men.").
Ten participants indicated the feeling of revenge as a motivation for the
dissemination carried out (e.g., P_C3: "(...) hurt the victim (...).”; P_S2: "... these
images end up being shared as a form of revenge (...).”).
(ii)

Particularities of digital crime victimization vs. non-consensual
dissemination
The second objective of this investigation was to understand the particularities

that are associated with the non-consensual dissemination of intimate images and the
intervention carried out with the targets of this phenomenon (Table 2).
Table 2
Particularities of digital crime victimization vs. non-consensual dissemination
Theme

Sub-theme

Specialists Victim Support Clinical
Total
Technicians Psychologist (n=13)
(n=2)
(n=5)
s (n=6)
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Ethical
care
Impact

Effect of
reappearance
of the content

Privacy and
confidentiality
It does not differ
Increased
revictimization
Barrier to
therapeutic
progress

1

4

6

11

1
1

3
4

2
3

6
8

2

2

2

6

Ethical Care
The main ethical care indicated to have in the intervention with victims of crime
was the second specific principle of the Code of Ethics of the Portuguese Order of
Psychologists: Privacy and Confidentiality (e.g., P_V1: "(...) especially with regard to
privacy, it is not, and professional confidentiality or confidentiality."; P_V4: "(...) the
question of confidentiality (...)." ), also associated with issues of ethical dilemmas, the
duty to denounce, forensic psychological expertise and/or the duty of testimony in case
of requirement.
Impact
In relation to the psychological impact of this phenomenon, the intention was to
understand whether participants considered that it is different in these situations and, if
so, in which direction. Almost half of the participants considered that the impact of this
type of victimization does not differ from other situations of victimization (e.g., P_C2:
"(...) also has a rather large emotional impact (...)."“; P_V3: "(...) at the level of
psychological impact I think that ... there may not be major differences (...).”). A higher
probability of revictimization by other people who come across with the content or even
entities that should provide support was also associated with victimization by nonconsensual dissemination of intimate images (e.g., P_V1: "(...) she may at any time be
confronted again with this situation (...).").
Effect of content reappearance
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Finally, it was discussed what effect the reemergence of the stressor element
(disseminated intimate content) would have on the therapeutic process. The possibility
of this element interfering in the therapeutic process was manifested and may act as a
barrier to the evolution of the intervention (e.g., P_S1: "(...) may make it difficult to
intervene (...)."), to cause a regression of the gains made so far (e.g., P_C5: "(...) in the
most negative moments of that person's life, this will be a thought that will resurface
again."“)
(iii)

Psychological interventions directed at victimization by non-consensual
dissemination of intimate images
Data analysis allowed the construction of a list of focuses for psychological

intervention with victims of non-consensual dissemination of intimate images according
to the interviewees. Here we tried to understand which theoretical model they would
base their interventions and what kind of psychopathologies they associate with this
form of victimization, in order to understand how they consider that an intervention in
this area should be carried out (Table 3).
Table 3
Psychological intervention directed at victimization by non-consensual dissemination of
intimate images
Theme

Focus of
intervention

Subtheme

Emotion
al
stabilizat
ion
Individual needs
Safety
Psychoeducation
Social support

Specialists
(n=2)

0

1
0
1
0

Victim
Clinical
Total
Support Psychologists (n=13)
Technicians
(n=6)
(n=5)
3
5
8

5
3
3
2

5
1
0
2

11
4
4
4
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Theoreti
cal
model
Associated
disorders

network
Self-blaming
Self-esteem
Similar to other
interventions
CognitiveBehavioral
Crisis intervention
Depressi
ve
disorder
Social anxiety
Generali
zed
anxiety

1
0
0

3
1
5

3
3
3

7
4
8

1

4

4

9

1
0

2
2

1
4

4
6

0
0

1
2

3
2

4
4

Focus of intervention
The theme referring to the focuses of intervention aggregates the sub-themes
considered by the participants as relevant to work in the context of psychological
intervention with a victim of non-consensual dissemination of intimate images. Among
these are the emotional stabilization of the victim (e.g., P_C6: "(...) emotional support
right there at first (...)."; P_V4: "(...) work here on the issue of emotional management
(...)." ) and the evaluation and adaptation of the intervention to the individual needs
presented by the victim (e.g., P_V1: "(..) to realize exactly what needs she would bring
(...)." ; P_V2, "... identifies the needs of the person and what it is that... she needs (...)."
). The importance of ensuring the safety of the victim was also mentioned (e.g., the
P_V2: "(...) therefore assess aspects of security (...)."; P_V5: "(...) the establishment
here of a security plan (...)." ) so that psychological counseling may be continued and
the need to provide psychoeducation for topics such as online risk behaviors (e.g.,
P_S1:"(...) raising awareness of the implications, is not it, that photo sharing can
have (...)." ; P_V3: "... psychoeducation to the risks of internet use (...)."), sexuality
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(e.g., P_V2: "(...) talk about sexuality and deconstruct some ideas and normalize
certain behaviors (...).") and the rights of victims of crime (e.g., P_V2: "(...) information
on the rights (...)."). The involvement of a social support network was also pointed out
(e.g., the P_C2: "(...) very important to perceive the social network of the person (...)." ;
P_V4: "(...) try to channel support figures into that person (...)."), work focused on
self-blame (e.g., P_C5: "(...) in this sense of culpableness(...)." ; P_V3: "Try to
deconstruct this feeling of guilt (...)." ) and self-esteem (e.g., P_C6: "(...) self-esteem
(...)."; P_V1, "... it is extremely important, so that the feeling that it was she who started
all this ...").
The data collected also showed that more than half of the participants would
make an intervention similar to others that they perform in their daily practice, guided
by the same principles (e.g., P_C4: "(...) the basic intervention would be the same.";
P_V5: "(...) may be the same intervention that is made with victims of other crimes
(...)."). It was possible to denote that the victim support technicians were the ones that
most point to this aspect.
Theoretical Model
This sub-theme ascertains what theoretical models the participants would use to
intervene with these specific victims. The most mentioned answers were the CognitiveBehavioral model (e.g., P_C4: "Undoubtedly the Cognitive-Behavioral model." ) and
the Crisis Intervention model (e.g., P_C4: "(...) would use the crisis intervention model
(...).”).
Associated disorders
Participants mainly associated the possibility of developing a Depressive
Disorder (e.g., the P_C3: "(...) can evolve into a depression (...)."; P_V4: "(...) could
develop depressive symptoms (...)."), a Social Anxiety Disorder (e.g., P_C2: "(...) led to
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a social anxiety disorder."; P_V2: "(...) anxiety, isn't it? Social (...)."), and a
Generalized Anxiety Disorder (e.g., P_C4: "(...) generalized anxiety disorder (...).";
P_V5: "(...) I think it may be a generalized anxiety disorder.").
Discussion
This study allowed us to derive that, in general, participants presented some
representations that meet the conceptualizations advocated by other researchers (e.g.,
Bates, 2017; Barreto et al., 2018; Faria et al.,2016; Freitas, 2015; Holladay, 2016; Lins,
2016; McGlynn et al., 2017; Neris et al., 2018; Oliveira & Paulino, 2016; Powell et al.,
2018; Reyns et al., 2013; Ruvalcaba & Eaton, 2019; Say et al., 2015; Walker & Sleath,
2017; Worsley et al., 2017), indicating that, globally, they have knowledge about the
phenomenon.
Regarding the first objective — the perception of the interviewees about the nonconsensual dissemination of intimate images — it should be clarified that there were no
discordant perspectives between the three groups that make up the sample
(Psychologists, Specialists, and Victim Support Technicians). Having said that, it was
possible to instate that they agree that this is a phenomenon perpetrated mostly by
someone known by the victim with whom he/she maintains or maintained an intimate
relationship, and whose sharing was precipitated by a rupture in the consensual
relationship. Authors such as Bates (2017), Faria et al. (2016), Oliveira and Paulino
(2016), and Powell et al. (2018) follow the same line of thought. McGlynn et al. (2017)
even claim that the reason for this sharing is based on a need for revenge in the face of
the end of the relationship. Based on this perception, Lins (2016) suggests that, for this
to happen, probably the relationship had already been guided by an abusive context.
As for the production of audiovisual contents, which may be consented to, these
may be a kind of exchange of affection between a couple, that is to say, having been
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carried out in a consenting sexting environment which then resulted in an unauthorized
sharing. Reyns et al. (2013) agrees that this is a common practice today, whose purpose
is to woo the partner. However, the participants also seem to agree that this is not the
only way of becoming in possession of this type of intimate content, and this may also
occur outside the scope of an intimate relationship. In such cases, the perpetrator is
unknown to the victim with undue access to the victim's electronic devices, being
designated as a hacker, as Holladay (2016) specifies.
The perception of the participants regarding the sex of the victim is congruent
with the literature (Barreto et al., 2018; Freitas, 2015; Oliveira & Paulino, 2016;
Ruvalcaba & Eaton, 2019), pointing to the female sex as the most victimized by this
phenomenon of non-consensual dissemination of intimate images.
The participants of this study attributed characteristics to the victims such as
naivety which would lead the person not to predict, in cases where the offending person
was the partner or ex-partner, that this person he/she trusted could disseminate those
contents that were first shared in the context of intimacy. It is important here to clarify
that this phenomenon was associated with a situation of multiple victimization because,
as has already been mentioned, having happened in the context of a breakup of a loving
relationship, it suggests that the relationship was already based on an abusive context.
Having said that, it is interesting to reflect whether these characteristics that the
participants pointed out are actually intrinsic characteristics of these people who were
the target of the crime, or if they were attributed to the victims based on what is the
"pattern" of impact of the experience under an abusive relational dynamic. As suggested
by Bates (2017), and using the example of low self-esteem, this may be because this is
an expected result in the face of an abusive experience or multiple victimization, and
not necessarily a characteristic that the person possesses.
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In the literature there is no direct reference to the sex of the aggressor, however
it is often mentioned as the partner, ex-partner, or even more generally the offender,
written in the male form of the word, so the association with the male sex is deduced,
consistent with the perspective of the participants of this study. The motivation for the
dissemination of the content was often pointed out by the participants as an act of
revenge, as argued by Bates (2017), McGlynn, et al. (2017), Oliveira & Paulino (2016),
and Faria et al. (2016).
Regarding the second objective of the study, it was possible to ascertain a few of
the particularities inherent to this form of victimization, according to the participants of
this investigation. Similar to the first objective under analysis, we did not observe
divergences in the contributions of each of the three groups of professionals that
constituted the sample of study.
Say et al. (2015) and Walker and Sleath (2017) mention the importance of
knowing the characteristics and specificities of this form of victimization, since there is
still little knowledge regarding the impact that this crime has on the victim (Powell et
al., 2018). Besides, we were able to induce that one of the particularities present is an
aggravated risk of revictimization. Revictimization can happen either on the part of
those who come across with the content after it is made available online or by the
professionals and entities responsible for providing support to victims, reflecting a
secondary victimization process. In cases of non-consensual dissemination of intimate
images, this process gains greater dimensions since the use of digital media gives
content an immeasurable reach. Because it occurs through digital means, there is a great
ease of access to them by a variety of internet users, which promotes the possibility of
revictimization and secondary victimization to a higher level than in other situations that
occur outside the digital world. Holladay (2016) shares this view, and Bates (2017),
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Ruvalcaba and Eaton (2019), and Worsley et al. (2017) further state that it can be
reiterated by the police and mental health professionals, which may not only make the
victim's request for help more complex but may also reduce their search for
psychological intervention. In this sense, it is extremely important to train professionals
who contact with this public with special vulnerability, in order to prevent spread of
these situations of minimization and discredit of the suffering of these victims. Thus,
solving the difficulty pointed out by Ruvalcaba and Eaton (2019) and Worsley et al.
(2017), and avoiding to replicate Sousa's conclusions in his 2017 study. Furthermore, it
is extremely important to explain to the professional, or any person who comes across
with the images, that they should not contribute to its dissemination, either by opening
the files sent to them or by sending them to other people, even in close relationships, or
even by searching for these materials, because they will be contributing directly to the
revictimization of the victim, becoming equally responsible as authors of the nonconsensual dissemination of intimate images.
Another issue that arises as a characteristic associated with this form of
victimization is the importance of ethical care for victims, specifically regarding
confidentiality, as it may also be one of the causes for the abovementioned
revictimization. That is, the Deontological Code of Portuguese Psychologists establishes
the duty of confidentiality, which must be respected in all cases and early exposed to
those seeking psychological support services. However, the limitations inherent to this
duty (e.g., duty of testimony) should also be signaled, so that the person can develop
confidence in the professional who accompanies them, without fear that he/she may act
as the author of revictimization. The presence of this doubt may leave the victim in an
uncomfortable position, which consequently will have negative repercussions, not only
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on the dynamics of the therapeutic process, but also on the self-image of the victim as
responsible for what happened.
Finally, but still concerning the particularities associated with victims of nonconsensual dissemination of intimate images, according to the participants of this study,
the possibility of reappearance of private contents may act as a barrier to the therapeutic
progress, because it may ignite the resurgence of negative feelings and precipitate a
sense of insecurity and hypervigilance. It is therefore essential that this possibility is
well worked out in a therapeutic context from an early stage, in order to prepare the
victim fort such possibility and help develop adaptive strategies to deal with this
eventuality in a timely manner, since it is unlikely to completely remove content that
has been made available on the internet.
Finally, the analysis of the collected data allowed the understanding of how the
intervention is carried out with victims of non-consensual dissemination of intimate
images by mental health professionals — the third objective. In this objective, different
positions emerged among the groups of participants that may be relevant for reflection.
To respond to this objective, information was gathered about which aspects have
or would have greater emphasis when implementing a psychological intervention with a
victim of this crime. The most mentioned elements were the assessment of individual
needs of the victim and adaptation of the intervention to his/her specificity, emotional
stabilization at the onset, working around self-blaming and self-esteem, ensuring safety
of the victim, psychoeducation especially around online risky behaviors, and promoting
the involvement of a social support network. If we look at what Holladay (2016)
indicates, emotional dysregulation and self-blame are two of the expected reactions in
victims of non-consensual dissemination of intimate images and the intervention in
these areas will reduce the symptomatology that presented by the victim, which is
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consistent with the perspective of our participants. It is also important to note that some
of the participants mentioned that the intervention they would provide to a victim of this
situation would not differ much from others they carry out, justifying that all should be
appropriate to individual needs, revealing that they have greater importance for the
construction of the therapeutic intervention plan, than the crime of which the victim was
targeted. This aspect has been mentioned above all by victim support technicians, which
may indicate that the needs of intervention for these victims may require, at an early
stage, to focus on issues that are common, that is, their immediate intervention needs
seem to be similar. However, we cannot devalue that the presence of particularities
inherent to this crime has been pointed out by the participants of this investigation, so
this aspect is assumed to be worthy of attention and should therefore not be neglected.
Having said that, this type of intervention — let's say more undifferentiated — may
actually prove to be a weakness in the way the victim support technicians operate.
Differently from those indicated by these professionals, clinical psychologists seemed to
prioritize emotional stabilization at the earliest stage of the psychotherapeutic process.
These data may indicate that victim support technicians, since they carry out regular
interventions with victims, may be including this first level of intervention in what they
considered an intervention similar to others they already perform, ultimately not
verbally particularizing this component of the intervention.
To carry out an intervention in this context, Holladay (2016) advocates the use
of the cognitive model to act on the maladaptive cognitions that are generated at the
time of the non-consensual dissemination of images, though the opinions of the
participants differ in this theme. Although Cognitive-Behavioral model was the most
mentioned one, followed by Crisis Intervention model, it seems that the participants
would resort mainly to those models with which they feel more comfortable working in
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their daily practice, interpreting them as the most appropriate, perhaps because they
have a greater mastery of them, which may result in a more qualified practice. It is
important, however, to consider that the cognitive-behavioral model will not be
incompatible with the crisis intervention model, which, when sharing some
assumptions, can be activated at different stages of the process. In particular, at an early
stage, the crisis intervention model may fulfill the purpose of emotional stabilization,
necessary for effective continuity of the psychological intervention.
Regarding the disorders associated with this form of victimization, anxiety, both
social and generalized, and depressive disorders arise. According to the literature, it is
expected that these victims experience anxiety (Walker & Sleath, 2017) and depression
(Neris et al., 2018). However, the literature (Bates, 2017; Say et al., 2015) also refers to
the possibility of developing Post-Traumatic Stress Disorder which, despite not
mentioned in a considerable way among the participants of this study, it constitutes an
interesting reflection. In this specific situation of victimization, contrary to what is
characteristic of this disorder, the stressor element is still present in the victim's life
even after the first moment when the content is made available online, therefore there is
no "end" to what was the traumatic episode. Thus, one wonders whether a diagnosis of
this kind will be correct in this type of victimization, because we should not disregard
that this is really a particularity of this crime and will always have implications in terms
of the experienced symptomatology and its duration.
Conclusions, Limitations and Future Recommendations
Based on our results it is possible to list a set of clues that may be relevant for
the construction of a more structured and uniform psychological intervention about the
work to be done with victims of non-consensual dissemination of intimate images. As
pointed out by Lins (2016), the intervention provided so far is mainly through a primary
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prevention approach, directed at psychoeducation on risky behaviors, which may
contribute to a greater blaming of the victim and does not elucidate how to intervene
after sharing has already occurred, so it is essential to train and guide professionals
working in the mental health sector.
In this sense, it was possible to determine it seems relevant to prepare an
intervention that focuses on the individual needs of the victim, which promotes their
emotional stabilization, the deconstruction of self-blame, and the increase of selfesteem. It is also important to intervene to ensure safety of the victim, to perform
psychoeducation about online risky behaviors and, whenever possible, to involve a
social support network in the intervention. In addition, the importance of working with
the victim about the possibility of the resurgence of shared images/videos. Thus, these
strategies are suggested as guidelines to enable the psychological stabilization of
victims of non-consensual dissemination of intimate images. It should be recalled that
this intervention must consider the fact that this phenomenon often happens in situations
of abusive relationships, so it is also important to understand the extent to which there is
a need to intervene at this level as well.
Despite the above inferences, these data are not suitable for generalization due to
the small sample size in our study. The process of constructing the sample was based on
unavailability by the contacted participants and, due to computer problems, which
affected the composition of a more reliable sample to generalizations.
Having said that, it is considered that in future studies, it would be pertinent to
continue to investigate this theme, allowing a greater comparison especially at the level
of psychological interventions adopted by clinical psychologists, psychologists and
victim support technicians in cases of non-consensual dissemination of intimate images,
in order to determine what vulnerabilities will be present in the intervention of each of
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these professionals, and what techniques may be promoting good results. That is, it
would be important to empirically validate the intervention models and strategies, which
by familiarity or intuition based on experience and/or science, were suggested by the
participants as being the most appropriate in the intervention with these victims. While
few discrepancies have emerged in this investigation, it was possible to verify its
presence and it is therefore relevant to assess this issue at a more in-depth level.
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