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Bem-vindo ao primeiro booklet da Quebrar o 
Silêncio, um pequeno livro escrito com o apoio 
dos nossos parceiros Survivors Manchester, 
Living Well, Mike Lew e inspirado em histórias 
de homens vítimas de abuso sexual.

Com este booklet queremos apresentar a Que-
brar o Silêncio e aproveitar essa apresentação 
para iniciar um diálogo saudável sobre abuso 
sexual de homens e rapazes sem medos ou 
preconceitos. 

Queremos falar sobre masculinidade e das 
expectativas sociais de ser homem, e queremos 
também que qualquer homem se sinta seguro 
para falar do que sente, dizer o que pensa e 
mostrar a sua vulnerabilidade se sentir neces-
sidade.

A Quebrar o Silêncio dá apoio a homens vítimas 
de abuso sexual. E quando dizemos homens, 
dizemos TODOS os homens, independentemen-
te da crença religiosa, etnia, cultura, origem ou 
orientação sexual.

A nossa missão é ajudar homens, rapazes e 
crianças que foram vítimas de abuso sexual, 
violação ou exploração sexual.

Qualquer homem ou rapaz pode ser vítima 
de violação e/ou abuso sexual e como tal 
qualquer homem ou rapaz será bem recebido 
na Quebrar o Silêncio  •

Juntos quebramos o silêncio!

#quebrarosilencio
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o Silêncio não teria as fundações da sua 
existência. 
Este booklet também teve o apoio da 
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Valter Ferreira e Márcio Florindo •

Este booklet é dirigido aos homens e rapazes 
vítimas de abuso sexual, independentemente 
de o abuso ter acontecido durante a infância ou 
idade adulta. 

Pode ser um primeiro contacto e o primeiro pas-
so para quebrar o silêncio, como pode marcar o 
início de um processo para recuperar o controlo 
da sua vida e das consequências traumáticas 
provocadas pelo abuso sexual.

Este booklet é também uma fonte de informação 
para qualquer pessoa interessada neste assunto 
ou indirectamente afectada pelo abuso sexual 
masculino, seja cônjuge, companheiro/a, mem-
bro da família ou uma pessoa amiga. 

Esperemos que encontre as informações que 
precise e se necessitar contacte-nos via e-mail 
para o ajuda@quebrarosilencio.pt ou através 
do número 910 846 589  •

A QUEM É DIRIGIDO ESTE BOOKLET?
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O abuso sexual, violação e exploração sexual 
são dos maiores problemas que a sociedade 
enfrenta nos dias que correm. Quer seja através 
de casos de grande notoriedade no Reino 
Unido, Irlanda, Dinamarca, Ilha de Jersey e 
outros países da UE; casos do abuso sexual em 
escândalos desportivos como os que abalaram 
os EUA, Reino Unido e Nova Zelândia; da 
exploração sexual de crianças em muitas partes 
da Ásia; ou do abuso sexual dentro da Igreja, 
que tem afectado praticamente todos os países; 
é certamente um problema de proporções pan-
démicas na saúde mental e física, bem como no 
bem-estar emocional de milhares de milhões de 
pessoas. 

Por todo o mundo, a problemática do abuso 
sexual tem sido focada nas experiências de 
mulheres e raparigas, e temos de continuar a 
trabalhar para garantir que as nossas irmãs, 
mães, esposas, tias, namoradas, avós e 
noivas não corram perigo. Contudo, em muitos 
territórios isto tem sido feito à custa de ignorar 
as vítimas masculinas e isso é inaceitável. 
Estudos indicam que 1 em cada 6 rapazes são 
vítimas de experiências sexuais abusivas antes 
dos 18 anos; que aproximadamente 1 em 10 
das violações reportadas no Hemisfério Norte 
correspondem a vítimas masculinas; por outro 
lado, em partes do Hemisfério Sul, quantidades 
desproporcionadas de exploração sexual infantil 
têm como alvo rapazes. Enquanto membros 
da espécie Humana, isto é algo contra o qual 
temos de lutar. 

Mas nem tudo são más notícias. Por todo 
o mundo há um número de organizações e 
grupos que estão a ser criados para lidar com a 
violação sexual masculina. Da 1in6 na América 

do Norte, à Living Well na Austrália; da Men and 
Healing no Canadá à Male Survivor na Nova 
Zelândia; da First Step no Cambodja à Mankind 
em Brighton (no Reino Unido). Na realidade, 
o Reino Unido está a liderar o caminho com 
uma mão-cheia de organizações não gover-
namentais, fundadas em parte pelo NHS e em 
parte pelo Governo. Como fundador e Director 
Executivo da Survivors Manchester, uma das 
principais organizações do Reino Unido, sei 
em primeira mão o quão importante é para os 
homens vítimas de abuso sexual terem apoio. 
Há aproximadamente 9 anos, era eu quem 
procurava ajuda quando essa ajuda não existia, 
e agora posso providenciar serviços para outros 
rapazes e homens. 

Tenho imenso orgulho em apoiar a Quebrar 
o Silêncio, dado que significa que estamos a 
adicionar outro território à nossa pequena, mas 
crescente, rede mundial de organizações de 
apoio a homens e rapazes vítimas de abuso 
sexual, assegurando que os rapazes e homens 
em Portugal têm o apoio que tão desesperada-
mente necessitam e merecem. 
O abuso sexual é silenciador de todas as formas 
possíveis, pelo que precisamos de garantir que 
encontramos espaços onde os homens possam 
dar um passo em frente e encontrar ajuda.  
A Quebrar o Silêncio vai garantir que tal aconte-
ce e, mais importante ainda, salvar vidas. 

O silêncio mata, o som cura

Duncan Craig
Fundador & Director executivo
Survivors Manchester  •

PREFÁCIO POR DUNCAN CRAIG
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PREFÁCIO POR MIKE LEW

Ler um booklet sobre abuso sexual pode ser um 
desafio, especialmente quando se foi vítima de 
abuso sexual. Para alguns homens este booklet 
pode conter informações desencadeadores de 

DICAS PARA LER ESTE BOOKLET
alguns sentimentos mais fortes ou de pensa-
mentos intensos, por isso apresentamos um 
conjunto de dicas e orientações para considerar 
antes de começar a ler.

• Pense na melhor altura e lugar para ler este booklet. Escolha um local e um momento que 

seja confortável. 

• Pondere se ler o booklet sozinho é o melhor para si ou se poderá fazê-lo na companhia de alguém 

que o apoie. Poderá ler algumas partes sozinho e depois comentar com essa pessoa.

• Pense num limite de informação para ler de cada vez (por exemplo uma secção).

• Pegue numa caneta e comente as partes que possam fazer-lhe mais sentido e que considere úteis.

• Reserve algum tempo depois de ler  - cerca de 10 minutos - para reflectir sobre o que leu e se é 

relevante ou útil para si. Há quem prefira registar os pensamentos num caderno ou num diário.

• Planeie algo divertido, ou que o ajude a descontrair, para fazer a seguir a ler. Seja sozinho ou 

acompanhado. A ideia é fazer algo que lhe dê prazer e que ajude a abstrair-se do facto de poder 

pensar frequentemente no abuso  •

A Quebrar o Silêncio é um começo importante e 
corajoso para resolver uma necessidade profun-
da no meio dos falantes de Português. 
Apesar de ter havido um progresso substancial, 
em muitas partes do mundo, no que toca à 
sensibilização, compreensão e recursos para 
os homens vítimas de abuso sexual, as culturas 
Portuguesa e Espanhola têm avançado a um 
ritmo mais lento. 

Graças à Quebrar o Silêncio, muitos homens 
vítimas de abuso sexual que falem Português 
vão passar a ter uma voz e apoio para fugirem 

ao isolamento e começarem a sua viagem em 
direção a uma cura. 

Saúdo os esforços dos homens vítimas de 
abuso sexual e dos seus aliados em Portugal, 
e quero que saibam que não estão sozinhos. 
Os homens vítimas de abuso sexual de todo o 
mundo estão a torcer pela vossa recuperação.

Com amor e respeito,
Mike Lew
Autor de Victims No Longer: The Classic Guide 
for Men Recovering from Sexual Child Abuse   •
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MASCULINIDADE E A EXPECTATIVA SOCIAL DO HOMEM
Um dos obstáculos que impede um homem de 
procurar ajuda passa pela forma como percep-
cionamos a masculinidade e seus atributos. 
O estereótipo do que um homem tem de ser 
representa ainda uma barreira para que os 
homens se sintam confortáveis em expressar 
as suas emoções, sentimentos e momentos de 
vulnerabilidade.  
O silêncio e falta de diálogo sobre o que os 
homens realmente pensam e o conflito entre o 
que acreditam e como devem agir é nociva para 
o bem-estar mental e psicológico. De tal modo 
que afecta a própria ideia de que um homem 
possa ser vítima de abuso sexual, seja durante 
a infância ou mesmo em idade adulta. 

A dificuldade para muitos homens em aceitar 
que um homem seja vítima é tão forte que mui-
tos são incapazes de reconhecer que passaram 
por uma situação de abuso sexual, desvalori-

zando, ignorando ou negando essa possibilida-
de. Isso contribui para que os casos de abuso 
sexual de homens e rapazes nem sempre sejam 
vistos como crime, sejam mal diagnosticados ou 
passem despercebidos, alimentando a ideia de 
que o abuso sexual de homens e rapazes não 
existe, que é uma ilusão. 

Essa ideia errada da realidade, contribui ainda 
para que os homens se sintam desencorajados 
a pedir ajuda. Quando um homem carrega con-
sigo próprio estes valores, é comum sentir que 
o seu caso de abuso é único, que está sozinho 
e que a sua masculinidade foi afectada e será 
ainda mais caso fale do abuso sexual. Estes 
valores estão tão solidificados no tecido social 
que interferem com a possibilidade de falar 
sobre o abuso ou de pedir apoio e ajuda-nos a 
compreender por que apenas 16% dos homens, 
vítimas de abuso sexual, consideram que foram 
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vítimas de abuso sexual, e ajuda-nos a compre-
ender um pouco por que razão apenas 3,9% dos 
homens é que realmente participam o caso.

Questionados sobre o porquê de não apresentar 
queixa, vários homens, vítimas de abuso sexual, 
acham difícil explicar a razão pela qual não 
participaram o seu caso à polícia. As razões 
referidas passam por sentir vergonha, o facto 
de querem esquecer o abuso, terem medo ou 
porque não vêem sentido em fazer queixa. 

Nós compreendemos as razões por que um 
homem não se sente confortável nem seguro 
em falar do abuso e compreendemos também o 
que é necessário para um homem poder tomar o 
controlo da sua vida. E essa é a nossa missão: 
ajudar homens a ultrapassar os traumas conse-
quentes do abuso sexual.  

Conhecemos as dificuldades que um homem 
sente e as barreiras que existem para pe-
dir ajuda e é por isso que com a Quebrar o 
Silêncio garantimos a segurança, o conforto e 
a confidencialidade para cada homem para se 
expressar.

Cada homem vítima de abuso sexual é um ho-
mem completo, as experiências traumáticas não 
mudam isso, falar do abuso sexual não diminui 
a masculinidade. Acreditamos que cada homem 
que fala do abuso é um exemplo de coragem, 
de força e perseverança, mesmo quando esse 
homem não acredita na sua própria força. 
Sempre que um homem quebra o silêncio, 
torna-se mais forte e dá um passo para retomar 
o controlo da sua vida.  
Juntos quebramos o silêncio!  •

•  1 em cada 6 homens são vítimas de experiências sexuais abusivas antes 
dos 18 anos de idade.

SABIA QUE...

•  Apenas 16% dos homens consideram que foram vítimas de abuso sexual.

•  A percentagem de homens que participa o seu caso é de apenas 3,9%.

•  Um estudo sobre abuso sexual infantil de rapazes concluiu que no que 
toca aos rapazes os casos de abuso sexual nem sempre são vistos como 
crime, são mal diagnosticados ou passam mesmo despercebidos.

•  No inquérito Focus on Survivors 70% dos participantes referiu que foram 
abusados por um familiar ou por alguém próximo da família.

•  Há dados que levam a acreditar que mais de 90% das crianças vítimas de 
abuso sexual conheciam o autor.
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organismo, corpo e mente. E quando as emo-
ções, sentimentos e as memórias do abuso se-
xual são mantidas em segredo, isso produz uma 
tensão e um conflito internos. Esse conflito pode 
manifestar-se através de uma variedade de 
pensamentos, sentimentos e de comportamen-
tos que podem ter um efeito negativo e impedir 
mesmo o funcionamento da pessoa (pessoal, 
profissional, social). Em vários casos, o esforço 
para gerir e controlar o caos interno pode ser de 
tal modo desgastante que a capacidade de lidar 
com os diferentes aspectos da vida quotidiana 
reduz significativamente. 

Este processo interno e intensamente angus-
tiante pode levar a um conjunto de sintomas 
físicos, incluindo:

• Fibromialgia1

• Cansaço e fadiga crónica

• Síndrome do cólon irritável/colite nervosa2

• Várias doenças auto-imunes

Podem também contribuir para que um homem, 
vítima de abuso sexual, tenha pensamentos 
distorcidos de ideias e crenças, como:

• O mundo é um lugar perigoso

• Tudo é incontrolável e imprevisível

• Não posso confiar em ninguém

• O que aconteceu foi minha culpa

• A vida não tem sentido

1 Doença crónica que se caracteriza sobretudo por 
fadiga contínua, dores generalizadas, alterações de 
sono e perturbações cognitivas.
2 Perturbação motora do tubo digestivo que provoca 
vários sintomas digestivos crónicos como: dor abdomi-
nal, obstipação, diarreia, sensação de gás e distensão 
abdominal.

TRAUMA E PSPT (PERTURBAÇÃO DO STRESS PÓS-TRAUMÁTICO)
Um evento traumático pode ser qualquer 
experiência que, por ser dolorosa e/ou confusa 
no momento em que acontece, sobrecarrega as 
defesas psicológicas e emocionais. O espectro 
de eventos  traumáticos pode ser vasto e inclui 
situações como presenciar um desastre natural, 
participar numa guerra, ser vítima de tortura, 
abuso físico e sexual, bem como outras expe-
riências. Muitas das vezes as vítimas de tais 
eventos ficam com memórias demasiado fortes 
que pode ser quase impossível de esquecer e, 
por isso, é comum que tentem esquecer essas 
mesmas memórias. Contudo noutros casos, há 
quem passe por uma batalha interna para tentar 
recordar esses mesmos eventos de forma por-
menorizada. Sabemos que para alguns homens, 
que tenham passado por experiências traumá-
ticas de abuso sexual, sintam uma espécie de 
amnésia a acontecer quando os detalhes se 
tornam desfocados ou fragmentados. É o cére-
bro a tentar “enterrar” as memórias associadas 
a esses eventos horríveis como mecanismo de 
auto-protecção.

Os autores de abuso sexual recorrerem a 
estratégias como formas de coerção mais 
subtis, como a mentira, sedução, manipulação 
emocional/psicológica, mas também chantagem, 
ameaças e violência para garantir o controlo 
do seu abuso sobre a vítima. Em vários casos, 
homens que foram abusados sexualmente, man-
têm em silêncio as suas experiências de abuso 
devido a sentimentos de vergonha extrema, 
culpa profunda e confusão, pois receiam tam-
bém que ninguém acredite nas suas palavras ou 
mesmo que algo de mau poderá acontecer-lhes 
se falarem com alguém.

Estas experiências traumáticas afectam todo o 
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Pensamentos e sentimentos de raiva, fúria, 
vingança, medo e desespero podem tornar-se 
parte do quotidiano. Vergonha e isolamento 
podem aumentar a sensação de desamparo e, 
para muitos homens, a vida pode parecer que 
caminha para um abismo desesperante. Recor-
rer ao consumo de drogas e álcool, comporta-
mentos autolesivos, pensamentos e tentativas 
de suicídio, bem como excesso de trabalho e 
de exercício físico são estratégias de gestão 
desses pensamentos e sentimentos que podem 
desenvolver-se como resposta ao trauma. 

Trabalhar com homens traumatizados pelo 
abuso sexual leva tempo para redescobrir a voz 
silenciada das vítimas. A confiança tem que ser 
restabelecida através de um relacionamento te-

rapêutico seguro como através da relação com 
os outros. Na Quebrar o Silêncio ajudamos a 
descortinar a verdade do abuso sexual, compre-
endendo a realidade das experiências traumá-
ticas, para inciar o processo de cura. Tentamos 
ajudar cada homem a compreender os efeitos 
traumáticos do abuso em si, e na forma como 
percepciona os acontecimentos traumáticos que 
passou e a compreender o impacto que tiveram. 

Acreditamos que a cura começa quando o silên-
cio é quebrado. O caminho pode ser longo e di-
fícil, mas com a ajuda dos nossos profissionais 
e com a ajuda de relacionamentos construtivos, 
o homem vítima de abuso sexual poderá ser 
capaz de voltar a confiar, sem receios, de atingir 
estabilidade e retomar o controlo da sua vida  •
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ESTRATÉGIAS DE EVITAMENTO
De uma forma geral todos nós evitamos algo - 
desde tarefas mais simples que não gostamos 
de fazer, até situações mais complexas como 
conflitos com outra pessoa. Evitar algo que 
nos causa desconforto ou dor é uma estratégia 
comum e por vezes inofensiva. No entanto, 
quando focamos a psicologia humana e nos de-
bruçamos sobre eventos traumáticos o processo 
de evitamento torna-se em algo diferente e pode 
ter um impacto negativo a nivél psicológico e 
emocional. 
Por exemplo, uma pessoa que sofra ataques de 
pânico quando está em locais movimentados 
pode começar por evitar ir ao supermercado nas 
horas com maior movimento. É uma estratégia 
que pode provocar alguns inconvenientes, mas 
que não é complexa de gerir ou com um impacto 
profundo na vida quotidiana. No entanto, se 
essa mesma estratégia for levada ao extremo, 
ao ponto de a pessoa deixar de sair de casa, 
podemos compreender quão nocivo este meca-
nismo de defesa pode tornar-se.
O mesmo princípio aplica-se aos sentimentos; 
mesmo depois de vários anos após certos 

episódios traumáticos, como abuso sexual, a 
ideia de recordar memórias dessas experiências 
pode trazer novamente dor e ansiedade. Muitos 
homens, para se manterem em segurança, 
tentam evitar essas memórias e sentimentos 
ou mesmo evitar certas situações que possam 
desencadear recordações dolorosas. 
Trabalhar com homens que foram vítimas de 
abuso sexual é assistir a este processo de evita-
mento ser aplicado a vários níveis - evitar sons, 
odores, sentimentos, memórias e mesmo pessoas.
Mas sabemos que esta forma de evitamento 
pode ser ultrapassada, e sabemos que vários 
homens vêem a suas vidas a transformar-se 
positivamente quando conquistam os obstáculos 
que evitaram tão intensamente, enfrentando 
memórias dolorosas e emoções intensas. 
Através dos nossos serviços, com psicoterapia, 
grupos de apoio, entre outras formas de apoio, 
os homens vítimas de abuso sexual podem 
trabalhar no seu processo terapêutico para 
recuperar o controlo da sua vida e aprender a 
gerir os obstáculos que evitaram como forma de 
protecção  •
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ABUSO DE SUBSTÂNCIAS

Drogas e álcool representam para muitos ho-
mens, vítimas de abuso sexual, uma estratégia 
de gestão do trauma para bloquear pensamen-
tos, emoções e sentimentos penosos. 

Vários homens consomem substâncias como 
canabis, álcool e heroína devido aos seus 
efeitos por criarem uma sensação de descon-
tração e de relaxamento. Para esses homens, 
que podem viver as suas vidas com níveis de 
ansiedade altos e no “limite”, a oportunidade de 
se sentirem calmos e descontraídos pode ser 
aliciante.

Em contraste, para homens com problemas de 
baixa auto-estima e baixa auto-confiança, dro-
gas e substâncias como anfetaminas e cocaína 
estimulam o sistema nervoso, podem também 
parecer aliciantes. Enquanto que drogas ou 
substâncias alucinogénicas como quetamina, 
LSD  podem representar alternativas de fuga à 
realidade como forma de evitamento.

Para alguns homens, vítimas de abuso sexual 
e violação, que são confrontados e assomados 
diariamente com pensamentos e emoções 
assoladores, o abuso de drogas, álcool e outras 
substâncias pode tornar-se na primeira forma 
de gestão dos traumas. No entanto, esta forma 
de “auto-medicação” pode e muitas vezes trans-
forma-se em comportamentos destrutivos que 
se tornam cíclicos e com danos psicológicos, 
emocionais e físicos graves. 

Este abuso de substâncias, drogas e de álcool 
acaba por ter um efeito semelhante ao processo 
de evitamento, no sentido que ambos são estra-
tégias usadas para não lidar com traumas. 
Enfrentar as razões que levam a estes com-
portamentos e ultrapassar os obstáculos dos 
traumas do abuso sexual, pode representar um 
passo positivo no processo cura, pelo que é im-
portante focar a razão que leva ao consumo de 
álcool e de substâncias como forma de gestão 
do trauma  •
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RAIVA
Raiva é uma reação humana e um sentimento 
natural que todos experimentamos e pode 
apresentar-se de várias formas, como irritação 
ligeira, gritaria histérica ou comportamentos 
agressivos, podendo tornar-se um problema 
grave quando a experimentamos com frequên-
cia ou por longos períodos de tempo.

É comum para um homem que tenha passado 
por um acontecimento traumático experienciar 
raiva, dado que faz parte dos mecanismos es-
senciais de sobrevivência da espécie humana. 

A raiva faz com que nos mantenhamos em 
estado de alerta para qualquer perigo com que 
nos possamos deparar. Este sentimento ajuda 
também a evitar pensar sobre o trauma em si, 
ao deslocar o foco da nossa atenção. Aprender 
a compreender quando ficamos zangados e 
o que despoleta esses momentos é essencial 

para conseguir interromper esse processo; ter 
estratégias que ajudem a descontrair, podem 
ajudar a minimizar e fazer com que desapareça 
a intensidade desse sentimento de raiva.

Apresentamos algumas actividades que alguns 
homens consideram úteis para ajudar a relaxar 
e diminuir o sentimento de raiva:

• Fazer exercício físico

• Ler um livro

• Fazer algo de criativo como pintar ou escrever

• Visitar um amigo ou familiar

• Tomar um duche

• Dar um passeio na natureza

• Meditar

• Controlar a respiração 

Controlar a respiração é uma técnica de relaxamento que vários  
homens consideram ter efeitos positivos. Respirar ajuda-nos a parar e a con-
trolar a excitação que surge quando nos zangamos. 
Para respirar de um modo controlado, experimente inspirar lentamente 
durante 5 segundos, suster a respiração por 2 segundos e expirar lentamente 
durante 7 segundos. Repita estes passos até sentir-se a acalmar  •

SABIA QUE...
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Trabalhar com homens vítimas de abuso sexual, 
as marcas, quer físicas ou emocionais, devem 
ser reconhecidas para possibilitar abertura ao 
apoio para as curar. Vários homens, vítimas de 
abuso sexual ou violação, recorrem a este tipo 
de comportamentos como forma de lidar com as 
consequências do trauma. Isto não significa que 
estes homens sejam fracos ou menos capazes, 
trata-se de uma estratégia para lidar com a 
situação. Compreender que os comportamentos 
autolesivos são um meio de responder e lidar 
com um problema, é perceber que há uma pos-
sibilidade para aprender a gerir os pensamen-
tos, memórias e emoções dolorosas sem que 
isso se traduza em comportamentos autolesivos 
ou em actos que levem à negligência pessoal.
Com o apoio certo, os homens vítimas de abuso 
sexual podem aprender a tomar conta de si 
próprios, em vez de se ferirem a si mesmos, e 
quebrar esses padrões comportamentais. Não é 
uma tarefa fácil, mas através de ajuda e de um 
pensamento criativo muitos homens escolhem a 
primeira opção. 
Ao compreender as razões inerentes aos 
comportamentos autolesivos, podemos criar 
estratégias, juntamente com os homens, vítimas 
de abuso sexual ou violação, para que as feri-
das possam ser reveladas e curadas  •

Comportamentos autolesivos podem ser defi-
nidos quando uma pessoa opta por fazer mal 
a si mesma de forma deliberada. O espectro 
abrange acções autolesivas mais óbvias como 
cortar-se, bater-se a si mesmo, queimar-se, 
morder-se ou auto-envenenamento. Mas 
também existem outros meios menos evidentes 
e por isso mais complicados de detectar, vistos 
como formas de negligência pessoal, como, 
comer em excesso, privar-se de se alimentar, 
abuso de álcool e substâncias ou mesmo exer-
cício físico em excesso.

As razões que levam à prática de comporta-
mentos autolesivos são várias e não há uma 
razão só. Pode ser uma forma de auto-castigo, 
a tentativa de libertar sentimentos e emoções 
dolorosas, pode até ser o resultado de uma 
frustração imensa ou de um sentimento de 
impotência que leva a esses actos.

Pode ser difícil compreender o que leva alguém 
a fazer mal a si mesmo, tanto para quem pratica 
os actos autolesivos como para quem está em 
seu redor. Isto pode levar a sentimentos de 
culpa, vergonha, raiva e o desejo de esconder 
dos outros as feridas e os sintomas. 

COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS E NEGLIGÊNCIA PESSOAL
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O impacto de um evento traumático resultan-
te de uma experiência de abuso sexual, na 
infância ou em idade adulta, pode ter consequ-
ências profundas no desempenho sexual e na 
intimidade dos homens vítimas de abuso sexual 
e violação. Esses problemas são referidos como 
síntomas psicossexuais do abuso sexual, por 
abrangerem os efeitos psicológicos no compor-
tamento e actividade sexual como resultado da 
experiência traumática.

Seja qual for o sintoma ou consequência que 
um homem vítima de abuso sexual experien-
cie, é fundamental saber e sentir que não está 
sozinho. Do mesmo modo que é importante 
relembrar aos homens que passam por este tipo 

SINTOMAS PSICOSSEXUAIS 
de experiências que não há razão para sentirem 
vergonha, constrangimento e que há alternati-
vas ao sofrer sozinho e em silêncio. 

A forma como é vista a masculinidade pela 
sociedade, e os seus atributos pode impedir 
alguns homens de abordar o impacto e as 
consequências do abuso sexual na sua vida 
sexual. É importante falar abertamente sobre a 
vida sexual sem receios de ser julgado ou de 
sentir-se inferiorizado. Acreditamos que garantir 
as condições de um espaço seguro e isento de 
juízos ou de críticas é essencial para que um 
homem consiga, através do aconselhamento 
psicoterapêutico, ultrapassar os traumas do 
abuso sexual  •

• Evitar qualquer tipo de contacto sexual.

• Comportamentos sexuais compulsivos ou comportamentos de risco.

• Dificuldade em conseguir ou manter uma erecção.

• Sentir-se dormente ou ausente/desligado do próprio corpo durante o contacto sexual.

• Pensamentos sexuais ou fantasias indesejados ou intrusivos.

• Sentimentos de culpa e vergonha intensa em relação ao sexo.

• Ausência de inibições ou de limites sexuais.

• Envolvimento em comportamentos e relações sexuais indesejadas que levam 

a sentimentos de culpa e vergonha.

• Confusão sobre a identidade e orientação sexual.

• Sentir-se incapaz de manter relações sexuais sem o auxílio de drogas ou álcool.

• Não gostar de ser tocado de certa forma ou em certas parte do corpo.

• Não gostar ou evitar certas posições sexuais.

O espectro dos sintomas psicossexuais pode ser extenso. Abaixo referimos alguns dos sintomas que 
são comuns nos homens que lidam com traumas provocados pelo abuso sexual:
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Passar por uma experiência traumática como 
abuso sexual e violação pode deixar um legado 
intenso e marcas profundas. Esses traumas por 
vezes resultam numa dor tão forte e intensa, 
que criam a sensação em alguns homens de 
que não há saída, que “não há nada a fazer”, 
deixando-os sem esperança e num estado de 
desespero agonizante.

É comum ver homens que tenham passado por 
experiências sexuais traumáticas terem baixa 
auto-estima e nutrir pensamentos de auto-
-desvalorização, como acabam por pensar em 
comportamentos para fazer mal a si mesmos ou 
pensamentos para acabar com a sua vida.

É fundamental compreender que os pensamen-
tos e sentimentos, por mais intensos, asfixiantes 
e dolorosos que sejam, não são permanentes 
nem eternos. Para vários homens, vítimas de 
abuso sexual, existem passos que podem ajudar 
a gerir a dor e a sentirem-se seguros.

Há homens que optam por construir uma “caixa 
calmante”, com objectos e artigos que ajudem a 
relaxar e a sentirem-se seguros e calmos. Essa 
caixa pode incluir qualquer objecto, como uma 
fotografia de alguém que ama ou sinta afecto, 
uma música ou álbum preferido ou algo que te-
nha um significado especial para si ou qualquer 
outro artigo que considere calmante. 
Se sentir-se sobrecarregado com a rotina ou 
com as suas tarefas, tente prometer a si mesmo 
que não fará nada hoje ou durante a sema-
na. Qualquer que seja o foco de stress, pode 
parecer mais fácil de gerir no dia seguinte ou na 
próxima semana. Esta estratégia ajudá-lo-á a 
ter alguma distância entre os seus pensamentos 
e os seus comportamentos/acções. 

Evite drogas e álcool; apesar de poderem 
parecer uma solução rápida, a longo prazo irão 
prejudicá-lo. Torne a sua casa confortável para 
si e num ambiente seguro; desfaça-se de qual-
quer medicação, objectos aguçados, cortantes, 
armas ou qualquer objecto que possa ser usado 
para se ferir a si mesmo. Não tem de ser uma 
medida permanente, mas uma solução enquanto 
sentir-se vulnerável. Entre em contacto com al-
guém em quem confie, como um amigo, familiar, 
terapeuta, médico ou uma linha de ajuda e fale 
do que está a sentir e a experienciar.

Mantenha presente que é possível ultrapassar 
esta fase e que você é capaz de o fazer. Não 
se esqueça que os pensamentos e sentimentos 
são temporários, por isso evite resoluções e 
actos que sejam permanentes.

No processo de aprender a lidar e gerir estas 
situações, é importante que consiga e saiba 
como se acalmar. Uma boa forma de o fazer é 
recorrer a técnicas de mindfulness para trazer 
a sua atenção para o momento, para o aqui e 
para o agora 

Considere experimentar fazer o seguinte. 
Repare em:

• 5 coisas que consegue ver

• 4 coisas que consegue ouvir

• 3 coisas que consegue tocar

• 2 coisas que consegue cheirar ou saborear

• 1 respire – foque-se em cada inspiração e 

expiração.

SUICÍDIO
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VINCULAÇÃO E FAMÍLIA
Vinculação está relacionada a capacidade de 
nos relacionarmos com os outros, bem como a 
capacidade de distanciar-nos e sermos capaz 
de funcionar de forma autónoma quando neces-
sário. Aprender a relacionarmo-nos connosco 
próprios, com os outros e com o mundo em 
nosso redor é uma aprendizagem semelhante 
a tantas outras na vida, no sentido em que 
inicialmente precisamos de aprender com os 
adultos que nos estão mais próximos, desde 
que nascemos e durante a infância. 

Neste sentido, o ambiente em que nascemos, 
as pessoas à nossa volta e como estas se 
relacionam entre si e connosco, são de uma 
importância fundamental. As mensagens verbais 
e não-verbais que recebemos nesse ambiente 
representam um núcleo de referências que será 
usado como um meio para desenvolver o nosso 
mapa pessoal de relacionamentos – uma espé-
cie de mapa que nos guia e ajuda a entender 
os relacionamentos e a funcionar dentro deles, 
sendo uma ferramenta vital para os relaciona-
mentos ao longo da vida.

No caso dos homens que foram vítimas de 
abuso sexual na infância esse ambiente pode 
apresentar-se de uma forma disfuncional e 
nociva até, no sentido que deturpa os modelos 
de relacionamento. Sentimentos de abandono, 
rejeição e confusão intensa durante a infância 
podem contribuir para um desenvolvimento de-
sajustado do mapa pessoal de relacionamentos. 
Isto pode levar a outro tipo de problemas, dado 
que é provável que esses homens não tenham 
tido oportunidade de perceber e responder às 
necessidades dos outros de uma forma saudá-
vel, nem compreender, responder e comunicar 
com sucesso as suas próprias necessidades. 

Nos casos de abuso sexual, esse quadro 
pode tornar-se ainda mais complicado quando 
existem sentimentos intensos de vergonha, 
culpa ou baixa autoestima, comuns nos homens 
que passaram pelo trauma de abuso sexual, e 
que afetam negativamente a sua capacidade de 
manter relacionamentos.

O nosso mapa pessoal de relacionamentos está 
por trás das acções, quer seja um homem natu-
ralmente distante do ponto de vista emocional 
e “desligado” nos relacionamentos, carente do 
ponto de vista emocional ou se comporte de 
formas que afaste as pessoas de que goste, 
mesmo que na realidade queira estar junto 
delas.

Este sistema pode ser activado quando nos 
sentimos em alerta, stressados ou sob ameaça, 
o que significa que o mapa pessoal de relacio-
namentos está intimamente ligado ao medo. 
Se um homem que tenha sido vítima de abuso 
sexual, não tiver as condições de ter estabeleci-
do relações e modelos de relação estáveis com 
os pais e família que representem uma “base 
segura” enquanto crianças, pode dar origem a 
um conjunto de problemas na forma como, na 
idade adulta, se relaciona com os outros.

Muitos dos abusos sexuais ocorrem na família e 
isso cria conflitos internos dentro de quem pas-
sou pelo trauma do abuso sexual. Uma criança 
precisa de segurança dentro da família, mas em 
casos de abuso de sexual na família, essa segu-
rança é danificada e a criança vê a confiança, 
nos responsáveis por ela, a ser quebrada, o que 
afecta negativamente a sua auto-estima o que 
poderá também “ensombrar” as relações futuras 
dessa criança.



www.quebrarosilencio.pt 17

Uma criança precisa de relações sólidas para 
poder conseguir recuperar dessa quebra de 
confiança e do abuso, porém quando as suas 
relações com os adultos que estão próximas de 
si, são condicionadas pela negação da seguran-
ça e do amor, a capacidade de ultrapassar os 
traumas e iniciar a processo de cura pode estar 
debilitada.

Enquanto adulto, o homem vítima de abuso 
sexual, tem de passar por um processo de 
avaliação das suas relações e por vezes de 
reescrita dessas mesmas relações. 

Alguns dos homens crescem com valores e mo-
delos de relação distorcidos e agem de acordo 
com esses modelos, afectando negativamente a 
qualidade das suas relações. Vários têm dificul-
dades em confiar nos outros, baixa auto-estima, 
necessidade extrema de agradar os outros, 
comportamentos agressivos face a quem se 
aproxima de si, evitamento, entre várias outras 
consequências do abuso.
Estar alerta destas consequências abre um 
processo de as compreender e conseguir trans-
formá-las em modelos relacionais que sejam 
saudáveis para os homens  •
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HIGIENE DO SONO
Higiene do sono está relacionada com a qua-
lidade do sono e com estratégias que ajudem 
a dormir melhor e a ter um sono que seja 
“reparador”.

Vários homens que tenham passado por 
traumas de abuso sexual têm dificuldades em 
adormecer, dormir de seguida ou ter uma noite 
calma e descansada. Muitas vezes uma noite 
mal dormida pode estar relacionada com per-
turbações de stress pós-traumático, o que pode 
levar a que alguns homens tenham pesadelos 
intensos, revivam algumas memórias indeseja-
das relacionadas com o abuso e não consigam 
descansar durante o período nocturno.

Existem algumas estratégias que podem ser 
úteis para ajudar a adormecer e a ter uma noite 
calma. 
Eis algumas que alguns dos homens vítimas de 
abuso sexual consideram eficazes: 

• Evite dormir a sesta durante o dia. Pode alte-

rar os seus padrões normais de sono.

• Evite estimulantes, como cafeína, nicotina ou 

álcool, perto da hora de deitar. O chocolate, por 

exemplo, tem cafeína.

• O exercício pode ajudar a dormir melhor. • 

Experimente dar um passeio de manhã ou no 

final da tarde. Até um exercício de relaxamento 

como alongamentos antes do deitar pode ajudar 

a uma boa noite de sono.

• Experimente meditar antes de deitar para 

ajudá-lo a relaxar e a descontrair.

• Evite refeições grandes e pesadas à hora 

de deitar. Mudanças na dieta podem também 

afectar a qualidade do sono. Tente evitar em 

especial refeições picantes.

• Estabeleça uma rotina regular para a hora 

de dormir. Evite conversas desencadeadoras 

de pensamentos e sentimentos intensos e 

dolorosos. 

• Tente não pensar em assuntos e tópicos que 

sejam problemáticos antes de ir para a cama.

• Associe a sua cama ao dormir. Tente evitar 

usar o telemóvel, tablet ou portátil na cama ou 

mesmo ver televisão. Use a cama para dormir.

Há homens que consideram útil, quando não 
conseguem dormir de seguida durante longos 
períodos, ter um bloco de notas e caneta ao 
lado da cama para apontar os pensamentos no 
papel. Vários homens sentem que ao esvaziar 
a mente e exteriorizar os pensamentos os ajuda 
depois a ter uma noite sossegada. •
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FAMÍLIA E AMIGOS

O impacto dos traumas consequentes do abuso 
sexual afecta não só os homens e rapazes 
desse abuso, como também quem lhes são 
mais próximos. Amigos, membros da família e 
cônjuges passam também, muitas vezes, por 
emoções, pensamentos e sentimentos confusos 
enquanto tentam processar e compreender 
como responder da melhor forma à batalha 
interna que os homens estão a passar. 

É comum ver familiares e cônjuges dos homens, 
vítimas de abuso sexual, sentirem-se desampa-
rados e frustrados por se sentirem incapazes de 
dizer ou agir de forma correcta, enquanto vêem 
as vítimas a passar por uma fase tumultuosa. 

Por vezes, essa fase tem um impacto nos 
relacionamento dos homens, afectando quem 
lhe são mais próximos e deixando-os também a 
precisar de um apoio.

Antes de mais é importante reconhecer que 
não existe uma “forma correcta” de lidar ou 
gerir uma relação que seja afectada por abuso 
sexual. Conhecer ou relacionar-se com um 
homem que tenha passado por uma situação 
de abuso sexual pode ser sensível e por vezes, 
um “campo de minas”, por ser uma fase com 
pensamentos e sentimentos complexos e que, 
aquando do processo de cura, é uma fase com 
diferentes mutações e desenvolvimentos.
É importante que familiares, cônjuges, compa-
nheiros/as também se sintam apoiados durante 
o processo de recuperação e que não comecem 
a sentirem-se também traumatizados pelo que 
está a acontecer. Se é um familiar e/ou compa-
nheira/o de um homem vítima de abuso sexual 
ou violação, e está com dificuldades em lidar e 
gerir com o que está a acontecer, fale com um 
membro da Quebrar o Silêncio para ter acesso 
a apoio  •
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VIVER E SENTIR-SE BEM
O processo terapêutico para ultrapassar o 
trauma do abuso sexual pode ser exaustivo para 
alguns homens. Falar do abuso, reviver certas 
memórias, flashbacks, compreender o impac-
to do trauma na sua vida actual, etc, podem 
deixá-lo esgotado. 

Para lidar melhor com o que está a enfrentar, 
aconselhamos que trate bem de si. Ao organizar 
certas áreas da sua vida e ao cuidar bem de 
si está a criar um conjunto de condições que o 
ajudarão no processo. A ideia é ter uma base 
que o auxilie a atingir objectivos alcançáveis 
e colocá-los em perspectiva. Por exemplo, se 
não dormir bem e se não tiver uma estratégia 
para gerir os focos de stress diários, outros 
problemas e obstáculos poderão parecer mais 
complicados de resolver.

Criar estas condições não fará com que a parte 
difícil desapareça, mas ajudá-lo-á na forma 
como vê e encara os obstáculos  •

Mantenha-se ligado a quem o apoie

Sentimentos de depressão tornam-se mais 
fortes e intensos nos momentos de isolamento e 
de solidão. Saber que tem com quem falar e que 
há alguém que se preocupa consigo pode fazer 
a diferença e contribuir para o seu bem-estar.

Tente ter tempo para conversar com algumas 
pessoas, ponha a conversa em dia e evite 
isolar-se. Se possível marque café e tenha 
tempo de qualidade com um amigo pessoalmen-
te. No entanto se não for possível, recorra ao 
telemóvel, telefone ou internet para comunicar e 
manter-se em contacto.

Poderá ser positivo analisar e compreender 
as diferentes formas como se relaciona com 
diferentes pessoas e reconhecer os diversos 
tipos de relação que mantém. Por exemplo, 
poderá conhecer uma pessoa para ir ao cinema, 
outra que o acompanhará a um museu, como 
poderá conhecer alguém com quem partilhe 
uma refeição.

Lembre-se de que nem toda a gente presente 
na sua vida tem de ser tudo sobre si. Pode ser 
produtivo compreender quem está mais pre-
sente e lhe dá o apoio que precisa, como pode 
ser benéfico fazer uma pausa nas relações que 
o consomem ou que exigem algo de si que de 
momento poderá não conseguir dar.

Mesmo que tenha um conjunto de pessoas a 
quem confie os problemas relacionados com 
o abuso sexual, lembre-se de que há outras 
pessoas na sua vida e explore isso  •
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Alimentação saudável

Alimentar-se de forma saudável é garantir ao 
corpo e à mente que está consciente e em 
alerta e que está a cuidar bem de si. 
É mais uma forma de contribuir para o bem-es-
tar geral. Invista num plano alimentar diversi-
ficado, inclua vegetais e frutas e mantenha-se 
hidratado, bebendo água.

Para ajudá-lo a sentir-se bem, lembre-se de:

• Tomar um pequeno-almoço saudável

• Sempre que comer entre refeições opte por 

fruta ou frutos secos

• Experimente novas receitas e novos pratos. 

Use a internet para se inspirar e aventurar-se 

com diferentes opções

• Faça da refeição um momento seu, onde 

possa descontrair e desfrutar da comida

• Convide uma pessoa amiga para comer 

em sua casa e cozinhe para os dois. Se não 

sentir-se confiante em cozinhar, peça ajuda para 

confeccionar

• Pense com antecedência no que poderá comer 

nos dias mais ocupados e sem muito tempo

• Oiça o seu corpo, pare de comer quando se 

sentir cheio

• Faça uso do frigorífico, cozinhe mais do que 

uma porção de comida para ter para os dias 

seguintes

• Se puder, tente cultivar em casa alguns vege-

tais ou ervas.

Exercício físico

Exercício físico é uma parte vital para o bem-
-estar e tem efeitos positivos a curto e a longo 
prazo. Tente arranjar um espaço para se dedicar 
a exercício com alguma regularidade. Se não 
tiver hábito de o fazer pode começar de uma 
forma mais leve e com pausas durante a própria 
actividade. 

Pense também em quais os exercícios que 
gosta ou prefere fazer. Há quem goste de fazer 
desporto em equipas e há quem prefira activida-
des individuais, há quem goste de actividades 
competitivas e há que goste de actividades 
com uma maior participação social. Há também 
quem prefira ir somente ao ginásio. Se estiver 
indeciso sobre qual a melhor modalidade para 
si, experimente algumas.

Lembre-se de que não precisa de ser atleta pro-
fissional para melhor a sua capacidade física. 
Yoga ou Tai Chi são duas alternativas que pode 
explorar. Há quem considere útil fazer exercício 
acompanhado com alguém que possa ajudá-lo a 
motivar-se e também a manter a regularidade. O 
importante é encontrar algo que goste e que lhe 
dê a sensação de realização e satisfação de ter 
cumprido um objectivo  •
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Descontrair e meditar

Exercícios de relaxamento são normalmente 
actividades de curta duração, rotinas com 
objectivos específicos e que ajudam a acalmar 
a respiração e a descontrair quando há tensão. 
A capacidade de, lentamente, abrandar a 
respiração, descontrair os músculos e acalmar-
-se é uma competência que lhe pode ser útil. 
Aprender a tirar um momento para si e não ter 
de cumprir com um objectivo palpável pode 
ajudá-lo a sentir-se com mais energia e com o 
pensamento mais organizado.

Homens que foram vítimas de abuso sexual 
e que passaram por experiências traumáti-
cas podem achar estes momentos difíceis; 
especialmente quando durante muito tempo foi 
necessário estarem em alerta de possível perigo 
para se sentirem seguros.

Um primeiro desafio pode ser ter consciência 
dos momentos em que está tenso, uma vez que 
para alguns homens que foram sexualmente 
abusados podem ter o hábito, mesmo que 

inconscientemente, de estarem constantemente 
em alerta a um ponto que podem já nem notar 
esse facto. 
De início poderá haver uma sensação de 
insegurança e será preciso prática, e até um 
pouco de risco, para aceitar que pode haver 
locais e momentos que está de facto seguro. Os 
benefícios virão quando conseguir descontrair 
e conseguir deixar-se de estar constantemente 
em alerta. 

Para alguns homens será mais fácil iniciar-se 
na meditação através de curtas sessões de 
meditação guiada com alguém que os oriente, 
podendo ser uma introdução à meditação e 
também uma forma de criar hábito. 

Se preferir fazê-lo sozinho, existem apps que 
podem ser úteis, dentro das quais recomenda-
mos a CALM (www.calm.com). Com a CALM 
poderá escolher qual a modalidade que mais se 
adapta a si, o momento e o local onde prefere 
meditar. Através do sistema de notificações 
pode também criar uma rotina para ajudá-lo a 
introduzir a meditação no seu dia-a-dia  •

TESTEMUNHOS

J. – 38 anos

Sou um desconhecido para vocês. Não me 
conhecem o rosto. Podem ou não ter passado 
pelo que passei. Mas estão a ler isto, pelo 
que julgo que vos aconteceu algo — algo com 
o qual se estão a debater.

Há uma expressão que diz “reconhecer o 
problema é meio caminho andado para o 
resolver”, mas isto não se aplica a nós, nem 
àquilo por que passamos. Não basta divulgar 
as nossas verdades e contar as nossas 

Para finalizar este booklet, apresentamos três testemunhos para reforçar que nenhum 
homem vítima de abuso sexual está sozinho e que com a ajuda certa é possível ultrapassar 
as consequências do abuso sexual. Juntos quebramos o silêncio!  •
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histórias. Isto é o princípio da vossa viagem, 
a viagem até vós próprios. É uma viagem de 
cura e aceitação, uma que exigirá muita força.

Quando contei a alguém, pela primeira vez, o 
que me aconteceu, tinham passado 18 anos 
depois de o meu irmão me ter violado pela 
última vez; mas a cura começara três anos 
antes. Eu não entendia, não sabia, tinha 
negado a verdade a mim mesmo. Mas os 
acontecimentos voltaram para me assombrar 
e não podia ignorá-los mais. Tinha de lidar 
com eles. Tinha de enfrentar o que me acon-
teceu. Tinha de o admitir a mim próprio em 
primeiro lugar, mas as palavras não vinham e 
os sentimentos não se manifestavam. Estava 
entorpecido.

Depois de pedir ajuda, depois de participar 
nos grupos de apoio e de fazer psicoterapia, 
percebi que não estava sozinho. Você não está 
sozinho. Você está prestes a embarcar numa 
corajosa viagem de altos e baixos, mas tal 
como eu consegui, você também conseguirá 
chegar a bom porto. Conseguiu chegar até 
aqui. E como um amigo me disse uma vez, “és 
mais forte do que pensas.” Você também é  •

M. – 35 anos

Nunca acreditei que fosse possível ficar bem. 
Não depois do que me aconteceu e de passar 
uma vida inteira e reviver o abuso porque as 
memórias e os pensamentos não paravam. 
Acordava a reviver o abuso e deitava-me 
à noite com as mesmas memórias. Não os 
conseguia desligar.

Quando fui para o grupo de apoio o alívio foi 
imediato. Senti um peso a sair de cima dos 

ombros. As histórias que ouvia eram tão dife-
rentes da minha, mas ao mesmo eram iguais 
ao que passei. As coisas que ouvia, que os 
outros homens diziam e que eu não conse-
guia nunca dizer, pareciam ser arrancadas 
directamente do meu interior.

Muitas vezes pensei que um dia queria ser 
como aqueles homens que falavam aber-
tamente da sua experiência, sem rodeios 
e directamente mas no fundo pensava que 
era só um desejo. Um desejo impossível de 
alcançar.
Até que um dia olhei para trás e sem que me 
apercebesse vi que eu era um desses homens  •

S. – 35 anos

Fui abusado pelo meu pai quando tinha entre 
4 e 6 anos de idade. Depois de tentar suici-
dar-me 24 anos depois, decidi que precisava 
de procurar a ajuda que desde sempre senti 
que não merecia. 
 
Houve muita manipulação e sedução inteli-
gente com o meu abuso. Era apenas um jogo. 
Por isso senti que não merecia ajuda. Ser 
capaz de falar com homens que passaram por 
situações semelhantes ajudou-me a perceber 
que a forma como os nossos abusadores 
agiram muda de pessoa para pessoa , mas 
que os resultados são sempre os mesmos: um 
sentimento de vergonha e culpa. 
 
O apoio que recebi, e espero dei de volta, 
ajudou-me a crescer. Deu início à viagem da 
recuperação. O grupo de apoio masculino 
deu-me fundações fortes para continuar com 
a minha vida de cabeça erguida   •
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