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Violência sexual: avaliação
e encaminhamento terapêutico.
THIAGO DORNELA APOLINÁRIO

No meu 1º episódio como colaborador do PQU Podcast, converso com o Vinicius
sobre o impacto da violência sexual na saúde mental e na função sexual da
mulher. Apresentamos as definições das diferentes formas de violência sexual,
sua epidemiologia, repercussões clínicas e o papel do psiquiatra no atendimento
às vítimas de violência sexual. Para você, psiquiatra em formação, trata-se de
um tema extremamente relevante, a associação entre o histórico de violência
sexual e diversas síndromes psicopatológicas é frequentemente observada na
clínica, e sua abordagem, muitas vezes considerada desafiadora, pode ser
decisiva para o estabelecimento do vínculo e do melhor encaminhamento
terapêutico. Por isso, compartilhamos técnicas de entrevista que julgamos
serem úteis em sua prática clínica – confira!
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