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RESUMO

A sexualidade é uma energia pulsional que acompanha o sujeito desde a mais tenra idade até os últimos instantes de vida, ainda que a 
genitalização propriamente dita seja manifestada a partir da adolescência. Uma vez reprimida esta energia em termos sociais, morais, religiosos 
ou qualquer outra natureza, ela tenderá a se manifestar a partir dos mais diversos comportamentos: negação da mesma, discurso excessivo sutil 
ou não sob temas que estejam relacionados com o ato sexual ou com órgãos sexuais, infelicidade existencial  pela ausência de relacionamentos 
afetivos satisfatórios, revolta ou mesmo inveja de sujeitos que mantém bons vínculos afetivos e sexuais ou, o comportamento mais saudável que 
é o de sublimar a ausência da vivência sexual focalizando a atenção para atividades que possam trazer benefícios diretos para si e para a 
sociedade como o estudo, o trabalho e a arte, por exemplo. O objetivo deste artigo é analisar a sexualidade de mulheres psicóticas durante os 
surtos que demandam por internação psiquiátrica. O objetivo deste artigo é analisar a sexualidade de mulheres psicóticas durante os surtos que 
demandam por internação psiquiátrica. Esta é uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e focada na saúde mental. Os sujeitos investigados 
foram dez mulheres em idades férteis, internadas na instituição pública de saúde mental terciária referência no estado do Ceará durante o 
primeiro semestre de 2016. Os instrumentos foram entrevistas semi-estruturadas e anotações de diário de campo para apreensão dos aspectos 
não-verbais. O método de análise foi o hermenêutico-dialético. A pesquisa foi possível por estar submetetida ao Comitê de Ética (COMEPE-UFC, 
214/09) e pelo consentimento de cada uma através das assinaturas dos TCLEs. Observamos que durante o surto psicótico de mulheres, os 
impulsos sexuais ficam muito aflorados, em especial se as mesmas são mais reprimidas nas suas vivências cotidianas. Durante as fortes liberações 
instintivas do ID, tornam-se comuns as necessidades de tirar as vestes total ou parcialmente e deambular pelas dependências das unidades de 
internação neste estado de vulnerabilidade, assim como muita demanda de verbalizar através do discurso ou de músicas, palavras de baixo calão 
com conotações fortemente sexualizadas. Estes comportamentos são fortemente rejeitados ou incompreendidos pelos familiares que chegam 
mesmo a acreditar que são derivados de forças espirituais místicas e ocultas. Foi também evidenciado que no instante em que o surto psicótico 
vai cedendo ao retorno da razão, o moralismo igualmente retorna como um suporte para a suposta sanidade. Concluímos que a repressão, a falta 
de vivência ou as práticas insatisfatórias da sexualidade afetam diretamente a mulher acometida de surto psicótico no instante em que o desejo 
sexual aflora com toda a intensidade da exposição corporal e do discurso erotizado na proporção direta em que o rebaixamento do juízo de 
realidade vai se tornando concreto e quanto maior a repressão sexual nos momentos de insanidade maior a liberação nos surtos. A relevância de 
tal estudo é servir como elemento psicoeducativo para pacientes e familiares no sentido de compreensão dos processos próprios do adoecimento 
psíquico grave em franco surto psicótico.
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