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RESUMO 

 

A violência contra a mulher constitui um agravo recorrente no cenário mundial tendo 
sido considerado problema relevante para a saúde pública e violação dos direitos 
humanos. Teve-se como objetivo analisar a magnitude da violência contra a mulher 
perpetrada por parceiro íntimo. Estudo quantitativo transversal, cuja coleta de dados 
foi realizada de junho a agosto de 2011, tomando-se por base dados de inquéritos 
policiais que constam na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 
Fortaleza-CE. Selecionaram-se inquéritos de mulheres na faixa etária de 20 a 59 
anos, baseados em um processo de amostragem do qual resultaram em 395 
inquéritos policiais. Destes, 325 foram de mulheres que deram prosseguimento ao 
processo judicial e 70 desistiram da denúncia do agressor. Para a coleta de dados, 
foram extraídas variáveis relevantes dos inquéritos que seguiram com processo, 
com vistas a contribuir na busca da possível associação entre a violência física 
contra a mulher e os possíveis fatores causais, tais como os socioeconômicos, tanto 
da vítima quanto do agressor, além dos dados da ocorrência. Enquanto os 70 
processos arquivados foram apenas descritos, os que deram prosseguimento ao 
juizado tiveram seus dados analisados por meio do software STATA versão 10. A 
tipologia da violência prevalente no estudo foi a não física (57,2%). Entretanto, foi 
analisada a associação, especificamente, entre a violência física e seus possíveis 
fatores. Para este fim, utilizou-se o cálculo da Razão de Prevalência, Odds Ratio 
bruta e valores de significância (p<0,20). Ao aplicar a regressão logística para ajuste 
do modelo, concluiu-se que os fatores de risco associados para este tipo de 
agressão foram o número de filhos e o vínculo não civilmente formal entre a vítima e 
o agressor (p=0,050; p=0,001, respectivamente; o ambiente do ocorrido ser o não 
residencial (p=0,037); o autor ser solteiro (p=0,017); os possíveis motivos segundo a 
vítima serem o consumo de álcool ou drogas ou ambos em associação, ciúme ou 
não aceitação da separação, além do histórico de agressividade do autor (p=0,002); 
os possíveis motivos segundo o agressor tais como o consumo de álcool e drogas 
por ele, ciúme, não conformação com a separação, a alegação de infidelidade por 
parte da mulher assim como a culpabilidade da vítima (p=0,000). Destacou-se o 
registro de BO anterior como fator de proteção à integridade física da mulher 
(p=0,050). Mesmo sem dimensionar a procura da mulher vítima de lesão corporal 
por um serviço de saúde, é evidente o número de casos não notificados pelo 
sistema e a vítima acaba por se tornar, mais uma vez, negligenciada. Ademais, a 
violência não física também deixa sequelas inimagináveis no histórico de vida de 
uma mulher. Contudo, urge a integração dos serviços com vistas a combatê-la. 

 

Palavras-chave: Violência contra a Mulher. Maus-Tratos Conjugais. Direitos da 
Mulher.   

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Violence against women is a recurring injury on the world stage, also be considered 
an insult to public health and violation of human rights. It had as objective to analyze 
the magnitude of violence against women perpetrated by intimate partners. Cross-
sectional quantitative study, whose data collection was conducted from June to 
August 2011, taking based on data from police investigations listed in the specialized 
police station for battered women from Fortaleza-CE. We selected surveys of women 
aged 20 to 59 years, based on a sampling process which resulted in 395 police 
investigations. Of these, 325 were women who have continued to lawsuit and 70 
declined to denounce the offender. For data collection, relevant variables were 
extracted from surveys that followed a lawsuit, in order to contribute in the search for 
possible association between violence against women and the possible causal 
factors, such as socioeconomic factors, both the victim and the aggressor, and data 
from the fact. While 70 cases were filed just described, the data were analyzed using 
the software STATA version 10. The typology of violence prevalent in the study was 
the non-physical (57, 2%). However, we analyzed the association, specifically 
between physical violence and possible factors. For this purpose, we used to 
calculate the Prevalence Ratio, crude Odds Ratio and significance values (p<0,20). 
By applying logistic regression to model fit, concluded that the risk factors for this 
type of aggression were the number of children and not formal link between the 
victim and the offender (p=0,050; p=0,001, respectively);  the environment of the 
place being the non-residential (p=0,037); the author being single (p=0,017); possible 
reasons for the victim as the consumption of alcohol or drugs or both in combination, 
jealousy or does not conform with the divorce or the author's history of aggression 
(p=0,002); possible reasons for the offender such as alcohol and drugs consumption 
for himself, jealousy or does not conform with the divorce and the culpability of the 
victim (p=0,000). We emphasize the previous record of police report as a protective 
factor to the physical integrity of women (p=0,050). Even without scaling the demand 
for female victims of bodily injury by a health service, it is clear the number of 
unreported cases through the system the victim ends up becoming, once again 
neglected. Moreover, non-physical violence also leaves unimaginable consequences 
in the life history of a woman. However, it is necessary the integration of services in 
order to combat it. 
 
 
 
 
 
Keywords: Violence against Women. Spouse Abuse. Women's Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Conceitos e problemáticas da violência contra a mulher 

         

 Atualmente, o aumento dos diversos tipos de violência é considerado um 

fenômeno mundial. Na década de 1990, a Organização Mundial da Saúde declarou 

a violência como importante problema de saúde pública e elaborou o Relatório sobre 

Violência e Saúde com dados de vários países (KRUG et al., 2002). Esse agravo 

constitui um dos mais inesgotáveis problemas da teoria social e da prática política e 

relacional da humanidade, não se conhecendo nenhuma sociedade na qual a 

violência jamais tenha estado presente (MINAYO, 1994; GIORDANI, 2006).  

Em especial, a violência contra a mulher destacou-se desde a década de 

1990 dentro da perspectiva da sua complexidade e multicausalidade, embora já haja 

relatos desde a antiguidade. Também intitulada violência de gênero, é considerada 

internacionalmente como violação dos direitos humanos (MINAYO, 1994; KRUG et 

al., 2002; HANE; ELLSBERG, 2002; SCHRAIBER; COUTO, 2009).  

Segundo Scott apud Frota e Osterne (2004), a categoria gênero faz parte 

de uma estratégia das feministas em chamar atenção para a inadequação de teorias 

e também para explicar as desigualdades entre homens e mulheres. Em uma das 

abordagens da autora, esta enfatiza que o temo “gênero” é substituto tanto para 

mulheres como para os homens, ou seja, um remete ao estudo do outro. Portanto, 

entende-se que gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais 

entre os sexos de forma a indicar a criação social de ideias sobre os papeis 

adequados inerentes aos homens e às mulheres e é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder. Em síntese, “gênero é, segundo essa definição, 

uma categoria social imposta sobre o corpo sexuado” (SCOTT apud FROTA; 

OSTERNE, 2004, p.16).  

Outros autores sintetizam a terminologia gênero para caracterizar o sexo 

feminino, apenas como um meio facilitador da percepção das desigualdades sociais 

e econômicas entre mulheres e homens, que tentam justificar a discriminação 

histórica contra as mulheres como forma de silenciamento, submissão, opressão e 

condição social hierarquicamente subordinada (GIORDANI, 2006; LOURO, 2001). 
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Diante desse fato, pode-se afirmar que mulheres em todo o planeta e de 

todas as idades estão em situação de violência e sofrem suas consequências, 

sobretudo em face das desigualdades nas relações de gênero em muitas 

sociedades, indistintamente das condições socioeconômicas, credo e cultura 

(GAWRYSZEWSKIA; KAHNB; MELLO JORGE, 2005). 

Já por violência doméstica contra a mulher, entende-se, qualquer tipo de 

abuso físico, sexual ou psicológico perpetrado contra a mulher, seja por um parceiro 

ou por qualquer indivíduo que esteja em situação de coabitação com a vítima, ou 

seja, o termo “doméstica” refere-se ao interior do lar (BALLONE; ORTOLANI, 

MOURA, 2007; ZIBERMAN; BLUME, 2005). 

A violência contra a mulher merece destaque. De acordo com a Lei n° 

11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial” (BRASIL, 2006a). Trata-se de lei extensa e repleta de propósitos em 

defesa da mulher nos seus 46 artigos, acrescidos de parágrafos e incisos. Seu texto 

é marcado por um grande número de normas pragmáticas, entre elas a que 

determina que o poder público desenvolva políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido 

de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (CORDENUZZI-NETO, 2009). 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, em seu art. 1°, entende a violência contra a mulher como “qualquer 

ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado” (OEA, 

1994).   

Entretanto, o ato é praticado principalmente pelos companheiros (amásios) 

e esposos. Na maioria das vezes, as agressões ocorrem dentro dos próprios lares, e 

segundo as vítimas, motivadas, sobretudo, pelos vícios, abuso de drogas e o ciúme. 

Sutis manifestações de abuso não físico, em geral, não são percebidas ou 

reconhecidas pela mulher, pelo menos, durante algum tempo, e o homem não tem 

conhecimento de que este ato é legalmente abusivo. Miller (1999) caracteriza o 

abuso não físico como a destruição contínua do bem-estar emocional, psicológico, 

social e econômico de uma mulher, abuso este que ocorre de maneira igualmente 
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alarmante. Como a autora sugere, a esperança de que o relacionamento conjugal 

melhore leva as mulheres muitas vezes a permanecerem na relação violenta.   

Contudo, nem mesmo as gestantes estão livres da violência conjugal. 

Consoante estudo realizado por Audi et al. (2008), foram constatadas prevalências 

significativas das diferentes categorias de violência de gênero praticada pelo 

parceiro íntimo durante o período gestacional além de vários possíveis fatores 

associados a esta ocorrência. Os tipos de violência mais comuns nesta situação são 

a violência psicológica; a física e sexual. Estão atrelados à dificuldade da gestante 

em comparecer às consultas de pré-natal; ao parceiro íntimo fazer uso de drogas e 

não trabalhar. Já os dois tipos de violência sofridos simultaneamente são atribuídos 

à baixa escolaridade da gestante além desta ser responsável pela família e sofrido 

agressão física na infância. A presença de transtorno mental comum e o fato do 

parceiro íntimo consumir bebida alcoólica duas ou mais vezes por semana também 

são determinantes para que ocorra a violência no período da gestação.  

Baseado nesses fatos, o Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa 

da Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para a agência da Organização 

das Nações Unidas declarando que a violência contra a mulher representa 

prioridade para a saúde pública e que o problema também é questão de paz e 

segurança. Mencionada declaração faz parte de um boletim da agência publicado no 

início do mês de janeiro de 2011. Segundo o documento afirma, “a violência contra 

mulheres é talvez a mais vergonhosa das violações de direitos humanos" (OMS, 

2011).  

Consoante um estudo sobre a violência doméstica perpetrada por 

parceiro íntimo e a saúde da mulher, baseado nos resultados do estudo no âmbito 

de multipaíses da OMS realizado em quinze países, incluindo o Brasil, cerca de 20% 

a 70% de mulheres já sofreram algum tipo de violência física ou sexual, ou ambos, 

por parceiro íntimo em algum momento da vida (GARCIA-MORENO et al., 2006).  

Especificamente no Brasil, a cada dois minutos cinco mulheres são 

agredidas violentamente. Contudo, este número já foi mais expressivo, há dez anos, 

eram oito as mulheres espancadas no mesmo intervalo de tempo (VENTURINI; 

RECAMAN; OLIVEIRA, 2011). 

Essas vítimas têm mais queixas, distúrbios e patologias, físicos e mentais, 

e utilizam com maior frequência os serviços de saúde. Conforme um estudo sobre a 

qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas dos seus parceiros, 72% das 
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mulheres que sofreram agressão física apresentam quadro sugestivo de depressão 

clínica, 78% tinham sintomas de ansiedade e insônia, 39% já pensaram em suicídio 

e 24% passaram a fazer uso de ansiolíticos após o início das agressões 

(ADEODATO et al., 2005). 

Da perspectiva do sistema de saúde, essa demanda gera altos custos 

com resultados muito pouco efetivos, com consequências variáveis desde as 

sequelas temporárias até a morte (HANE; ELLSBERG, 2002; MARINHEIRO et al., 

2006; PORTO et al., 2008; d´OLIVEIRA et al., 2009). 

Em parceria com o IBOPE, o Instituto Avon (2009) realizou uma pesquisa 

de abrangência nacional para conhecer a opinião dos brasileiros acerca da violência 

contra a mulher. A população entrevistada compôs-se de pessoas com 16 anos ou 

mais de idade, no total de 2002 entrevistados em todas as regiões do Brasil. De 

acordo com os principais resultados desta pesquisa, 55% conhecem casos de 

agressões a mulheres; 39% dos que conhecem uma vítima de violência tomou 

alguma atitude de colaboração com a mulher agredida; 56% apontam a violência 

doméstica contra as mulheres dentro de casa como o problema que mais preocupa 

a brasileira; houve expressivo aumento do conhecimento da Lei Maria da Penha de 

2008 para 2009, de 68% para 78% e, destes, 44% acreditam que a lei já esteja 

tendo efeito.  

Outro dado do referido estudo a despertar atenção é o fato das mulheres 

não abandonarem o agressor com medo de serem assassinadas, pois, na prática, 

grande parte não confia na proteção jurídica e policial à mulher vítima de agressão. 

A maioria (51%) defende a prisão do agressor, mas somente 11% pregam o 

encaminhamento deste para grupos de reeducação como medida jurídica. Para a 

população, questão cultural e álcool estão por trás da violência contra a mulher e 

48% acreditam que o exemplo dos pais aos filhos pode prevenir violência na relação 

entre homens e mulheres.  

Em âmbito mundial, a emancipação feminina e o empoderamento1 das 

mulheres se inserem em um amplo contexto que engloba valores culturais 

arraigados às diversas sociedades integrantes do sistema internacional. Portanto, a 

criação de mecanismos institucionais para a promoção da igualdade de gênero 

                                                 
1
 Forma pela qual pessoas e/ou grupos sociais começam a participar ativamente de processos de 

decisão, principalmente voltados para a esfera política. Também pode ser definido como processo de 
emancipação através do qual pessoas e/ou grupos buscam igualdade dentro de uma sociedade  
(COLY et al., 2008). 
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representa um desafio, pois envolve não somente a reorientação de políticas 

públicas, mas também a revisão de hábitos perpetrados, principalmente, pela cultura 

(COLY et al., 2008).  

 

1.2 Justificativa  

 

A violência tem impacto na qualidade de vida das famílias. Tais impactos 

causam diversos transtornos e afetam, negativamente, a saúde física e 

comportamental dos indivíduos que passam por esta experiência (VIEIRA et al., 

2009). Além de ser uma violação explícita dos direitos humanos, a violência contra a 

mulher constitui uma importante questão de saúde pública (KRUG et al., 2002). 

Na ótica de Hane e Ellsberg (2002), os profissionais de saúde têm a 

oportunidade e a obrigação de identificar, tratar e orientar as mulheres em situação 

de violência. Contudo, representantes de movimentos feministas sustentam acreditar 

que a conjunção de fatores diversos tais como os culturais, econômicos e 

psicológicos são indissociáveis na análise da questão. 

Pesquisas recentes divulgam que os casos de violência contra mulheres 

têm aumentado drasticamente, especialmente no Nordeste brasileiro. Em Estados 

como Ceará, Piauí e Paraíba os números mais que dobraram (PCO, 2010). 

Em especial, no município de Fortaleza, foi registrado na Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher, no triênio de 2008 a 2010, o número de 

9.166 processos instaurados relatando a violência doméstica e/ou familiar. Uma 

média de 900 boletins de ocorrência por mês, dos quais a maior parte se refere a 

ameaças e lesões corporais. Somente no ano de 2010, a Delegacia registrou o total 

de 10.580 boletins de ocorrência, entre estes, 5.268 denúncias de ameaça, 2.167 

ocorrências de lesão corporal, 218 crimes de violência doméstica (FORTALEZA, 

2011). Nesse período a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a qual coíbe as 

formas de agressão doméstica e familiar contra a mulher, já era cada vez mais 

conhecida pela população.   

Como divulgado, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher de Fortaleza recebe, em média, 500 novos processos por mês com base na 

Lei Maria da Penha. Este juizado é um dos campeões, do Brasil, no que diz respeito 
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à concessão de medidas de proteção em favor do sexo feminino (VIOLÊNCIA..., 

2011). 

Um estudo realizado na capital cearense acerca da percepção da mulher 

quanto aos fatores de risco para a violência doméstica mostrou que as mulheres 

conhecem alguns destes fatores, porém parecem não saber agir no sentido de evitá-

la. Condicionantes tais como as formas desfavoráveis de habitação e entorno 

familiar são percebidos como risco. Segundo resultados do referido estudo, a 

violência é vista, principalmente pela mulher, como parte, ou seja, como um 

componente de um relacionamento entre todo e qualquer casal. O álcool, o uso da 

droga ilícita, o desemprego e a baixa escolaridade também agravam a ocorrência da 

violência entre as famílias (VIEIRA et al., 2008).  

Ademais, a violência contra a mulher também provoca sua morte, seja por 

razões conjugais, sexuais ou culturais. Na sociedade brasileira, é comum a 

ocorrência de homicídios, quer pela exacerbação da relação conjugal, quer por 

outros motivos que incluem as mulheres no âmbito da violência social mais ampla 

(BRASIL, 2005). Como consta em Ribeiro (2011), a violência que atinge o Ceará não 

poupou as mulheres. Em 2010, os assassinatos tiveram alta de 12,5% em 

comparação a 2009, a maioria delas vítima de crimes passionais. Já foram 

registrados 69 assassinatos de mulheres nos seis primeiros meses do ano no 

Estado do Ceará. Tal situação é motivo de alerta às autoridades da Segurança 

Pública do Estado, pois indica que a violência contra as mulheres não está 

diminuindo (LOBO, 2011). 

Outro destaque a merecer atenção é a forma como os registros policiais 

se empenham na elucidação do crime, porquanto não buscam conhecer, de maneira 

mais ampla, as características relacionais e situacionais dos sujeitos envolvidos, as 

quais, geralmente, permanecem ocultas do ponto de vista policial e sociológico do 

delito ou do crime (BLAY, 2008).  

Diante desse fato, tenta-se elucidar os maiores fatores associados a esta 

causa amplamente discutida em face dos registros policiais do último triênio (2008-

2010), porém, mais especificamente, no município de Fortaleza.  Objetiva-se, 

também, dimensionar os tipos de violência sofrida por essas mulheres com vistas a 

auxiliar e fornecer subsídios para a elaboração e desenvolvimento de políticas 

públicas e ações de enfrentamento à violência de gênero. Isto porque, como citado, 

da perspectiva do sistema de saúde, essa demanda gera ônus significativo aos 
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cofres públicos (HANE; ELLSBERG, 2002; MARINHEIRO; VIEIRA; SOUZA, 2006; 

PORTO; LUZ, 2008; d´OLIVEIRA et al., 2009). 

Contudo, para se estudar o fenômeno da violência de gênero é importante, 

também, delimitar a organicidade e articulação das instituições que atendem as 

vítimas desse tipo de agravo. Urge, pois, conhecer a logística de prevenção e 

combate à violência contra a mulher e a sua efetividade em diferentes esferas, já 

que estas poderão se refletir diretamente nesses índices de violência. 

Nesse contexto, o fisioterapeuta se insere no quadro multidisciplinar dos 

profissionais da saúde que, em algum momento, se deparam, ou ainda podem vir a 

se deparar, com esta grave realidade. A partir da tomada de conhecimento acerca 

do quadro clínico e dos sintomas frequentemente apresentados pelas vítimas, 

coloca-se ao profissional da área da saúde, não somente o fisioterapeuta, a 

importância de observar, na avaliação e durante a sessão de atendimento, possíveis 

indícios de violência física.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

 

Analisar a magnitude da violência contra a mulher por parceiro íntimo e os 

possíveis fatores associados baseados em dados encontrados na Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher de Fortaleza, Ceará.  

 

2.2 Objetivos específicos  

Conhecer as tipologias da violência contra a mulher, praticada por 

parceiro íntimo, em sua dimensão física e não física, através de dados da Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher de Fortaleza, triênio de 2008 a 2010;  

Descrever o perfil sociodemográfico das mulheres em situação de 

violência, assim como o do agressor e as circunstâncias do fato; 

Apontar os possíveis fatores determinantes que levam à violência física 

contra a mulher praticada por parceiro ou ex-parceiro íntimo.  

Identificar o perfil das vítimas que desistiram da denúncia contra o 

agressor. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 O entendimento das formas de violência 

 

 São variadas as interpretações da violência. Por exemplo, a ONU em seu 

Relatório Mundial sobre Violência e Saúde considera a violência como: 

 

O uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que 
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG et al.,2002). 
 

Conforme Minayo e Souza (1997), entre inúmeras explicações para as 

causas da violência, há as que sustentam a tese segundo a qual ela resulta de 

necessidades biológicas, psicológicas e sociais, subordinando a questão social a 

determinantes naturais. Os estudiosos defensores dessa teoria fundamentam-se na 

ideia de ser a agressividade intrínseca à natureza humana e, por isso, os conflitos 

sociais são naturais e eternos, independentemente da etapa de desenvolvimento 

histórico. 

Giordani (2006) reúne, em sua obra Violências contra a Mulher, diversas 

correntes de inúmeros autores e pensadores acerca das causas e das definições 

sobre a violência. Fatores tais como as desigualdades sociais, fome, miséria, 

ignorância, abandono, diferentes preconceitos (entre eles, a luta de classes), relação 

entre incluídos e excluídos, culto à força e ao machismo contribuem para o 

desencadeamento da violência. Para Morin e Motschelich, citados por Minayo e 

Souza (1997), a violência não é de índole social, mas de índole psicológica. 

Ademais, determinados pensadores pregam a origem da violência como dissidência 

do poder (SEREJO, 2011).   

Em seu estudo sobre relações entre processos sociais, violência e 

qualidade de vida, Minayo (2008) revisa as diversas posturas sobre a definição e a 

causalidade da violência através do processo histórico-social. Consoante evidencia, 

as expressões da violência são de caráter tradicional e instrumental, e este último, 

na atual sociedade latino-americana, tem logrado maior espaço como um recurso 

para ascender e/ou conquistar mercado de bens e de poder. 
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3.2 A violência x saúde da mulher 

 

Conforme já mencionado, o Departamento de Saúde Reprodutiva e 

Pesquisa da Organização Mundial da Saúde, ao emitirem alerta para a agência da 

Organização das Nações Unidas, declararam como prioridade para a saúde pública 

o combate à violência contra a mulher. Destacaram, também, tal problema como 

questão de paz e segurança (OMS, 2011). Essas vítimas têm mais queixas, 

distúrbios e patologias, físicos e mentais, e utilizam com maior frequência os 

serviços de saúde gerando altos custos com resultados muito pouco efetivos. 

Entretanto, para a mulher vítima, essas consequências podem variar desde as 

sequelas temporárias até a morte (HANE; ELLSBERG, 2002; ADEODATO et al., 

2005; MARINHEIRO et al., 2006; PORTO et al., 2008; d´OLIVEIRA et al., 2009). 

Com vistas a reduzir os danos gerados pela violência de gênero, o Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), entre suas diversas áreas de atuação, 

estabeleceram a atenção integral à saúde da mulher como uma das prioridades no 

processo de trabalho das equipes de saúde, devendo seus princípios e ações serem 

amplamente conhecidos pelos diversos profissionais da Atenção Primária à Saúde. 

Contudo, no âmbito da Saúde da Família, a atenção integral à saúde da mulher, 

além de englobar e integrar diversas estratégias, entre as quais a prevenção do 

câncer de colo e da mama, planejamento familiar e pré-natal, é também responsável 

por ações relacionadas à redução de DST e AIDS, à saúde mental e ao trabalho 

com vulnerabilidades e especificidades da população feminina (BRASIL, 2010). 

Tal abordagem do NASF, direcionada à mulher, representa um referencial 

importante para a melhor compreensão dos agravos à saúde dessa população e 

colabora para a construção de ações de prevenção e promoção da saúde. 

Especialmente nos campos da chamada violência doméstica, o NASF busca 

propiciar o empoderamento da comunidade e das mulheres. Dessa forma, a 

expectativa é fornecer o aporte para as equipes de Saúde da Família para, desse 

modo, elaborar planos de ação no intuito de complementar o Plano Nacional de 

Atenção à Saúde da Mulher. Tais estratégias têm com um dos pontos fundamentais 

a atenção à violência contra a mulher além da inclusão da visão de gênero, raça e 

etnias (BRASIL, 2010). 

Referido processo de trabalho do NASF deve ser desenvolvido por meio 

do apoio matricial, com a criação de espaços coletivos de discussões e 
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planejamento. Entretanto, quanto à violência contra a mulher e violência intrafamiliar, 

o Núcleo preconiza apoiar as equipes de Saúde da Família para identificar e 

fortalecer ou incentivar criação de uma rede de atenção à mulher vítima de violência, 

que deve ser estruturada nos municípios, envolvendo, por exemplo, as delegacias 

especiais da mulher, casas de abrigo, conselho da mulher, comissões municipais e 

hospitalares de atendimento à mulher vítima de violência, etc. O NASF deve apoiar 

as equipes no reconhecimento dos casos de violência e atendimento a eles, dentro 

de sua capacidade estrutural (BRASIL, 2010).  

As consequências da violência intrafamiliar, traduzidas, sobretudo, pelo 

surgimento de múltiplas queixas somáticas são dramáticas para a saúde da mulher. 

Além disso, existe clara associação entre as mulheres que são vítimas de violência 

doméstica e a presença de abuso de drogas na família, em especial o álcool. Essas 

associações indicam a presença de famílias de risco que merecem e necessitam de 

um cuidado mais detalhado por parte da equipe de SF, que por sua vez necessita da 

participação de vários profissionais do NASF para a construção de soluções, 

intersetoriais por excelência. Destaca-se a importância da participação de todos os 

profissionais do NASF, e não apenas os da saúde mental e da saúde da mulher. 

Nessa situação, há destaque, por exemplo, para o serviço social (BRASIL, 2010). 

Cavalcanti e colaboradores pretenderam analisar as representações 

sociais da violência sexual contra a mulher, construídas e reproduzidas no contexto 

da assistência pré-natal em três maternidades públicas municipais. Essa pesquisa, 

de abordagem qualitativa, trabalhou com as ideias e as explicações da violência 

sexual cometida contra a mulher. As entrevistas foram realizadas com os 

profissionais de saúde e trabalhadas mediante análise de conteúdo temático. Os 

resultados apontaram que as representações sociais sobre a violência sexual 

cometida contra a mulher se encontravam associadas às ideias de sofrimento, 

distúrbio do comportamento e relação sexual forçada. As explicações para a 

ocorrência desse tipo de violência referiram-se às relações de gênero, à violência 

urbana e à imputação de culpa à mulher. Os autores concluíram que persistiram os 

padrões hegemônicos de relações assimétricas, mesmo nos discursos dos 

profissionais das maternidades que são referência para o atendimento às vítimas de 

violência sexual. “A incorporação da categoria analítica de gênero, por intermédio 

das capacitações e da formação profissional, poderia tornar a assistência pré-natal 
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numa importante “porta de entrada” para se abordar as situações de violência 

sexual”. 

Azambuja e Nogueira (2008) apresentaram, em síntese, diversas 

convenções e tratados internacionais de proteção dos direitos das mulheres e sua 

importância para a conscientização da Saúde Pública, com relação ao fenômeno da 

violência. Inicialmente abordada como “causas externas” de morbidade e 

mortalidade, devido à grande incidência e aos elevados prejuízos sociais, 

econômicos e de saúde tanto física quanto psicológica, atualmente a violência é 

reconhecida como um campo específico e urgente de intervenção sob a perspectiva 

da Saúde Pública. As autoras afirmam que, a partir da inclusão da violência contra 

as mulheres na arena dos direitos humanos e da saúde pública, começaram a 

ocorrer transformações mais efetivas nas políticas legais de muitos países, como a 

criação de programas de intervenção e outros suportes. Entretanto, entre principais 

transformações ocorridas neste campo, está a crescente conscientização do aspecto 

criminal envolvido nas situações de violência doméstica e a percepção de que a 

segurança das mulheres e crianças estaria garantida com a punição dos agressores. 

Segundo Lima, Büchele e Clímaco (2008), outra visão que deve ser considerada é o 

trabalho a partir da conscientização do homem agressor.  

 

3.2.1 Estratégia para ação e intervenção no campo da saúde 

 

Schraiber e d`Oliveira (2008) propuseram etapas para o rompimento da 

violência contra a mulher dentro da perspectiva desta área. De acordo com as 

autoras, diante do tema complexo e sensível, a abordagem dos profissionais deve 

ser diferenciada consoante os serviços, além de demandar linguagem e saberes 

novos de forma a orientar as intervenções. Apoiar a busca das mulheres pelo 

caminho do rompimento da violência demanda o seguimento de quatro etapas: I) ver 

e fazer-ver a violência de modo a dar-lhe visibilidade por meio de registros nos 

prontuários e notificação em documentos institucionais; II) desenvolver um agir ético 

e comunicativo para estabelecer relações interativas com as mulheres sem 

julgamento ético e/ou moral, dar atenção às narrativas e valorizar a linguagem além 

da doença e seus riscos; III) formular e implantar intervenção técnica apropriada 

diante da multidisciplinaridade, valorizar a escuta e orientar decisões em conjunto 
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com as mulheres; IV) propor organização e gestão dos serviços integrativas da 

violência como questão, incluindo instituições articuladas no combate à violência de 

gênero e capacitar os que lidarão com mulheres nesta situação.  

Por meio das referidas medidas, o campo da saúde poderá praticar a 

integralidade como princípio norteador das suas ações e, ao mesmo tempo, 

promover o treinamento dos seus profissionais para trabalhar com as emoções com 

vistas a adquirirem discernimento ético e político contra todas as formas de violência.  

 

3.3 A situação da mulher no mundo  

 

A sub-representação feminina é, hoje, um problema a se manifestar em 

diferentes níveis nos mais diversos países. Fundamentada nesse fato, a Declaração 

do Milênio (ONU, 2000), aprovada em setembro de 2000 pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, reforça o compromisso dos Estados com a reafirmação da 

necessidade de conceder os mesmos direitos e oportunidades a homens e mulheres. 

Embora todos os países do Norte da África 2  tenham ratificado a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 3, a condição da mulher, em seus mais variados contextos, ainda está ligada 

à ideia de discriminação e desigualdade. Por serem os países da África Branca 

pertencentes ao mundo mulçumano, é previsível que o conflito sobre normas 

culturais e símbolos envolva a luta empreendida pelas mulheres por poder e 

autoridade no seio familiar e na comunidade, pois estas estão inseridas em uma 

cultura patriarcal onde são caracterizadas por estereótipos e papéis simbólicos tais 

como mães, guardiãs da família, zeladoras do lar, do marido e dos filhos (ONU, 

1979; COLY et al., 2008).  

Além de não usufruírem dos mesmos direitos civis, as mulheres, muitas 

vezes, não possuem os mesmos direitos de nacionalidade. Com exceção da Tunísia 

e Egito, uma mulher que casa com estrangeiro não pode transmitir seus direitos de 

cidadania e nacionalidade a seus filhos. Vários outros aspectos colocam a mulher 

                                                 
2
 A África Branca, África Setentrional ou Norte da África compreende Egito, Sudão, Líbia, Marrocos, 

Argélia, Tunísia, Mauritânia e Saara Ocidental. 
3
 A Convenção de 1979 busca estratégias de combate à chamada "discriminação contra a mulher". 

Esta significa toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, independentemente de seu 
estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo 
(ONU, 1979).  
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em situação de inferioridade perante o sistema legal. Nesse sentido, a sub-

representação das mulheres pode ser explicada, em grande medida, pela influência 

das instituições que enfatizam valores patriarcais e, sobretudo, religiosos (COLY et 

al., 2008). 

Tal como em outros contextos, a educação é considerada a principal área 

para a garantia da emancipação feminina no Norte da África, pois propicia às 

mulheres conhecerem melhor seus direitos civis e políticos e se tornarem capazes 

de exigi-los (COLY et al., 2008). 

Nas sociedades do Oriente, sob forte influência do islamismo e 

culturalmente marcadas pela maneira diferenciada de lidar com os gêneros, 

enquanto o homem ocupa lugar privilegiado socialmente, à mulher é destinada uma 

posição hierarquicamente inferior e à margem do masculino dominante. Ou seja, a 

religião, amparada pelo Alcorão, é uma importante, senão a principal instituição a 

influenciar o aparato legal dos países do Norte da África. A possibilidade de uma 

nova interpretação do Alcorão, para além da literalidade do texto, parece ser 

fundamental para uma melhor compreensão da construção de uma identidade 

religiosa ainda profundamente dependente do texto sagrado, compreensão que 

pode abrir novos horizontes no diálogo com o mundo islâmico (SALES; SANTOS, 

2010). 

Diferentemente das orientais, a mulher do Ocidente, onde não há 

predominância e influência das religiões islâmicas, tem acompanhado, de maneira 

positiva e satisfatória, o processo evolutivo das conquistas e benefícios trazidos pelo 

próprio feminismo, como a igualdade de direitos civis, a propalada liberação sexual e 

um espaço maior no mercado de trabalho. Referidas conquistas, embora graduais, 

se fortalecem a cada dia nos âmbitos público e privado onde a mulher atua, fazendo-

a ocupar espaços e posições até então exclusivamente masculinos. Ressalta-se, 

porém: ainda que o grau de conquistas tenha atingido dimensões variadas, elas não 

conduziram a uma eliminação absoluta das diferenças entre os gêneros, mas 

contribuíram para uma constituição identitária feminina própria e não à sombra da 

identidade masculina ou à margem dela (CARVALHO, 2006).  

Desde o final da década de 1970 e, de forma mais intensa nos anos 1980, 

a questão da violência de gênero impulsionou organizações feministas não 

governamentais a orientarem mulheres violentadas em inúmeros países da Europa, 

dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e América Latina (BLAY, 2008). 
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De acordo com um estudo realizado em 31 dos 43 países que formam a 

organização pan-europeia, cerca de 20% a 25% das mulheres sofreram violências 

físicas ao menos uma vez na vida e tal problemática recai diretamente sobre a 

sociedade. A tipologia caracterizou-se, principalmente, por violências sexual e 

doméstica praticadas, na maioria das vezes, pelo próprio parceiro ou ex-parceiro. Há 

muitos anos, a Comissão Europeia vem trabalhando para eliminar a violência contra 

as mulheres, entretanto, como afirma, essa batalha ainda pode levar várias décadas. 

Isto porque, o plano político estabeleceu um compromisso de longo prazo com os 

legisladores, os quais estabelecem as prioridades no sentido de alocar os 

orçamentos para educação, serviços sociais e serviços de proteção (KANE, 2008).  

Segundo o relatório sobre a violência familiar escrito por Kane (2008), o 

custo total da violência doméstica foi estimado, em 2004, em 34 bilhões de euros na 

Grã-Bretanha, sendo 25 bilhões de euros para os sofrimentos físicos e morais, ou 

seja, 555 euros por habitante e por ano. Na Espanha, este custo foi avaliado em 2,4 

bilhões de euros para o Estado, ou seja, 60 euros por habitante, conforme um 

cálculo feito em 2003. Na Suíça, a violência doméstica custava 35 euros por 

habitante em 1999. 

Quanto aos Estados Unidos da América, falar abertamente contra a 

violência de gênero foi uma das principais prioridades da secretária de Estado 

durante sua visita a sete países da África em 2011. Para os EUA, esse assunto deve 

ser visto com muita seriedade em todo o mundo. Por mais de três décadas, o 

governo tem considerado a violência contra as mulheres um problema de direitos 

humanos de consequências imensuráveis. Embora a estimativa seja de que uma em 

cada três mulheres no mundo será vítima de violência em algum momento da vida, 

muitos países não possuem leis contra esse problema. O relatório intitulado Study 

on violence against women4, publicado em 2006, pelo então secretário-geral da ONU, 

constatou que 102 Estados membros das Nações Unidas não dispunham de 

legislação específica sobre violência doméstica (MORSE, 2011). 

Entretanto, nos Estados Unidos, as indígenas são muito mais vulneráveis 

a sofrer abusos que as mulheres de qualquer outro grupo étnico do país. Além disso, 

entre 60% e 80% da violência contra as indígenas estadunidenses são perpetradas 

                                                 
4
 61st session of the General Assembly. Secretary-General's study on violence against women. In-

depth study on all forms of violence against women, 2006, p.90. Disponível em: < 
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/violenceagainstwomenstudydoc.pdf >. Acesso em: abr. 
2011. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/violenceagainstwomenstudydoc.pdf
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por não nativos. Vários funcionários e ativistas de direitos humanos investigaram a 

situação das mulheres nos EUA e apresentaram dados evidenciando que uma em 

cada três nativas são violadas ao longo de suas vidas. Na maioria dos casos, os 

violadores ficam livres porque os anciãos das tribos têm autoridade limitada para 

julgar quem comete delitos em seu território. Os povos originários sustentam que é 

muito difícil obter ajuda das autoridades estadunidenses (RIZVI, 2011). 

No tocante ao Canadá, o governo relatou que os últimos 25 anos foram 

caracterizados pelo fim da família tradicional. Em 1992, somente 16% da população 

seguiam o padrão do pai como único provedor da renda familiar, e da mãe como 

cuidadora do lar. O tipo de família hoje é o casal duplamente provedor da renda, 

com ou sem filhos, e 16% das famílias são chefiadas por uma mulher (divorciada, 

viúva ou solteira). Grande parte das mulheres casadas, com filhos abaixo dos 6 anos 

de idade, trabalha fora de casa (67%), quase a metade das mulheres solteiras e com 

filhos pequenos estão na mesma situação (47%). As políticas para ajudar mulheres 

e homens a conciliar seus empregos às responsabilidades familiares, medidas que 

tratem das necessidades das famílias chefiadas por mulheres solteiras e a violência 

contra as mulheres e crianças, são questões prioritárias para o governo (CANADÁ, 

2010). 

No mesmo contexto, a Austrália revela sua preocupação com os altos 

índices de violência de gênero. Dados mostram que aproximadamente 350 mil 

mulheres sofrem violência física e 125 mil sofrem violência sexual a cada ano; uma 

em cada três mulheres australianas dizem ter sido vítimas de violência física alguma 

vez em sua vida; alguns grupos de mulheres apresentam taxas mais altas de 

violência; estas incluem mulheres indígenas, mulheres com deficiência e mulheres 

de origens culturais diversas, das mais jovens às mais idosas. Revela, ainda, o 

aumento do custo ao país decorrente da violência contra as mulheres em cerca de 

$ 13,6 bilhões. Contudo, esse número deverá subir para 15,6 bilhões dólares 

americanos até 2021 (LINACRE; TREWIN, 2006). 

Referente ao Brasil, a cada dois minutos cinco mulheres são agredidas 

violentamente. Mas este número já foi pior; há dez anos, eram oito as mulheres 

espancadas no mesmo intervalo de tempo (VENTURINI; RECAMAN; OLIVEIRA, 

2011). A maioria das vítimas é de adultas jovens (BLAY, 2008). No país, entende-se 

que a pobreza está muito ligada às mulheres e quanto mais pobre a família, maior a 

chance desta ser chefiada por uma mulher. Consoante o governo, o plano de 
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desenvolvimento atual está sendo construído com políticas públicas especiais 

voltadas para as mulheres e para as crianças (PINHEIRO, 2011).   

Porém, quanto à participação das mulheres no mercado de trabalho, esta 

representa um dos pontos centrais da análise econômica sob a ótica feminista. 

Apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e da 

diminuição da diferença salarial média entre os dois gêneros, as mulheres ainda 

enfrentam uma grande dificuldade de serem remuneradas e promovidas em relação 

aos homens (MADALOZZO; MARTINS; SHIRATORI, 2010).  

Lamoglia e Minayo (2009) apresentam dados de uma pesquisa sobre o 

perfil de mulheres e homens envolvidos em situações de violência conjugal. De 

acordo com os resultados, determinantes culturais são decisivos na construção dos 

papéis masculinos e femininos, legitimam o poder dos homens sobre as mulheres, 

tornando-os violentos quando por algum motivo perdem o controle das situações 

familiares. Mais da metade das queixas das mulheres sobre violência conjugal (53%) 

ocorreu por lesão corporal, e o restante configura ameaça e tentativa de homicídio 

(39%) e abuso psicológico (8%) por injúrias e difamações. Conforme ressaltam, o 

rosto é o lugar mais agredido pelos homens com socos e as agressões provocam 

lesões que afetam, especialmente, os olhos e os dentes.  

Segundo o texto conclui, apesar do movimento de mulheres e de todas as 

conquistas, a violência conjugal continua a se reproduzir, necessitando de 

investimentos para ser compreendida, denunciada e superada.  

 

3.3.1 A situação da mulher no Ceará 

 

Especificamente em Fortaleza, as mulheres chegam a ganhar apenas 

57% do que os homens ganham em condições de trabalho equivalentes. Este 

estudo foi divulgado pelos seguintes órgãos: Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, SINE/CE, 

DIEESE e Fundação SEADE (SALVI, 2011).  

Como citado, quanto aos índices de violência contra a mulher, a 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Fortaleza registra em média 

900 boletins de ocorrência por mês. No triênio 2008-2010 foram registradas 17.437 

denúncias de ameaça, 7.343 referentes à lesão corporal, 3.855 ocorrências de 
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calúnia, injúria e difamação, 269 relacionadas a algum dano e 168 denúncias de 

estupro (FORTALEZA, 2011). 

De acordo com dados referentes ao ano de 2007, resultantes de um 

estudo realizado por Ferreira (2010), o perfil das mulheres atendidas em um centro 

de referência e apoio a mulheres em situação de violência (Centro Francisca Clotilde) 

é assim composto: 40% morenas; 32% brancas; 4% morenas claras; 7% pardas; 

1,7% indígenas; 11% negras. Utiliza-se a denominação, quanto à cor, e registra-se 

que a maioria das mulheres refere a si como morena, morena clara – nunca parda 

ou negra, demonstrando preconceito de cor. Do total, 3% não informaram. Quanto 

ao nível de instrução, 51% possuem o ensino fundamental incompleto; 8% o 

fundamental completo; 11% o médio incompleto; 16% o médio completo; 4% o 

ensino superior e 3% são analfabetas. 

Conforme a pesquisa relata, em termos de média de filhos (as), 26% têm 

um (a) filho (a); 31% têm dois filhos (as); 33% têm três filhos (as) e 10% das 

mulheres têm quatro filhos(as). Já as com mais de quatro filhos representam 8% do 

percentual. No tocante à faixa etária, 33% das mulheres encontram-se entre 26 e 35 

anos; 31% entre 36 e 50 anos; 22% entre 19 e 25, enquanto na faixa etária de mais 

de 51 anos o percentual é de 7%. Quanto à origem, as mulheres naturais de 

Fortaleza perfazem 52% do total, ficando o restante dividido entre municípios da 

Região Metropolitana e interior do Ceará. A ocupação declarada da maioria das 

mulheres é “do lar” (donas de casa), seguida de costureira, doméstica, diarista, 

vendedora e professora. Em relação à renda, 41% auferem entre um e dois salários 

mínimos; 19% entre dois e três salários; 11% entre três e cinco salários e 3% mais 

de dez salários. 

 

3.3.2 Assassinato de mulheres 

 

Diante da temática, é imprescindível compreender o contexto que envolve 

a expressão máxima da violência contra a mulher, ou seja, seu assassinato (BLAY, 

2008). A autora trata as causas dos homicídios de mulheres como se estes fossem 

uma equação. Existem vários componentes circunstancias acerca da motivação 

masculina para o uso da violência fatal. O ciúme, a separação, vingança, resolução 

de conflitos interpessoais que, muitas vezes, transcendem a barreira do espaço 
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privado tais como os assaltos, balas perdidas e tráfico de drogas. Ressaltam-se as 

causas comportamentais: o alcoolismo, as drogas, a gravidez, as práticas religiosas 

e patrimoniais envolvendo a violência sexual, sobretudo estupro.  

Dados do referido estudo apontam que mulheres adultas jovens, brancas, 

casadas, pertencentes a todas as classes sociais e trabalhadoras, são assassinadas, 

em sua maior parte com armas perversas. Na metade dos casos, as principias 

armas utilizadas são as de fogo. Segundo se constatou, cerca de sete em cada dez 

crimes são cometidos por revólver, os demais são por facas, ácido, fogo, pancadas 

com objetos de madeira ou ferro, além das próprias mãos.  

No decorrer das décadas de 1920 e 1930, houve o crescimento na 

absolvição dos assassinos de mulheres. A cultura patriarcal, também no âmbito 

legislativo, permitia aos advogados culparem as mulheres por sua própria morte. 

Alegavam, portanto, crime de “legítima defesa da honra”. Diante deste fato, os 

assassinatos de mulheres foram considerados uma epidemia nas referidas décadas 

(BLAY, 2008).   

Em sua forma mais extrema, o assassinato de mulheres e meninas foi 

especificamente definido em alguns países como femicídio e, em outros, como 

feminicídio. O conceito de feminicídio se refere à matança de mulheres em 

decorrência do seu gênero em meio a formas de dominação, exercício de poder e 

controle sobre as mulheres, quando o Estado lhes não garante a segurança ou cria 

um ambiente no qual as mulheres não estão seguras nas suas comunidades e lares5. 

Já o femicídio designa o caráter sexista dos crimes conjugais, desmascarando o 

termo homicídio e assassinato e ressaltando que o fenômeno integra uma política 

sexual de apropriação das mulheres (ALMEIDA, 1998).  

Contudo, o homicídio de mulheres vem crescendo de modo alarmante. 

Em 2000, houve aumento da contribuição das armas de fogo para as mortes por 

homicídio, atingindo a proporção de 54,2% entre o sexo feminino (PERES; SANTOS, 

2005).  

Sobre o tema, o Instituto Sangari (2010) lançou o Mapa da Violência: 

Anatomia dos Homicídios no Brasil. Referido documento chamou atenção pela 

contundência dos seus dados. Segundo o relatório, uma mulher é assassinada a 

                                                 
5
 Feminicídio hoje: o avanço dos direitos humanos e a eliminação da violência contra as mulheres. O 

espelho da Vênus subvertido. 17 fev. 2007. Disponível em:  
<http://hysterocracya.blogspot.com/2007_02_01_archive.html>. Acesso em: fev. 2011. 
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cada duas horas no Brasil, colocando o país em 12° no ranking mundial de 

homicídios de mulheres. A maioria delas é vítima de parentes, maridos, namorados, 

ex-companheiros ou homens rejeitados por elas. Ainda de acordo com o estudo, 

40% dessas mulheres têm entre 18 e 30 anos, portanto, em idade reprodutiva. E as 

causas dos crimes são, em geral, a não conformação com a separação ou a 

independência da mulher.  

 

3.3.3 Homicídio de mulheres no Ceará 

 

Ainda de acordo com o Mapa da Violência elaborado pelo Instituo Sangari 

(2010), o Ceará é o sexto da região Nordeste em relação aos índices de homicídios 

de mulheres. Se comparados os anos de 2008 e 2010, o número de mulheres 

assassinadas teve um aumento de 58%. 

Ademais, em todo o ano de 2009, 163 foram assassinadas, sendo 132 

homicídios dolosos. Consoante se supõe, o crescente empoderamento das 

mulheres no tocante à reivindicação das garantias da legislação trouxe 

consequências que convergem nas Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher e nas estatísticas de homicídio. Pode-se afirmar: as mulheres estão 

denunciando mais. Porém a violência que chega a óbito teve um incremento 

significativo. Acredita-se que, muitas vezes, o homem aplica violências maiores para 

conter a vontade da mulher de denunciar (OLIVEIRA, 2010). Já em 2010, foram 153 

assassinatos no Estado do Ceará. Destes, 78 foram registrados na capital, 30 na 

região metropolitana e 45 no interior (RIBEIRO, 2011). 

Ainda como apontam, tais dados da DEAM e do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, as mulheres têm procurado mais 

a polícia e a justiça em busca de proteção e da responsabilização do agressor. 

Apesar disso, as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 

anunciavam, antes do fim do ano de 2010, um crescimento dos assassinatos de 

mulheres (OLIVEIRA, 2010).  

Baseadas neste fato, Frota e Santos (2008) tentaram evidenciar como a 

violência de gênero se manifesta no Estado do Ceará e por quais razões em 

determinadas regiões cearenses há mais morte de mulheres em decorrência dessa 

violência. Segundo as autoras, a compreensão da questão deve levar em conta dois 
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aspectos: o machismo e a impunidade. Conforme as autoras destacam, a região do 

Cariri6 é uma das que sobressaem quanto ao assassinato de mulheres ocorrido com 

extrema perversidade. A informação se atesta mediante o registro do grande 

aumento de assassinato de mulheres nessa região, onde quinze mulheres foram 

assassinadas em 2010 com um aumento de 4,5% comparativamente ao ano anterior 

(RIBEIRO, 2011). 

A coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, Maria 

Helena de Paula Frota7, juntamente com sua equipe8, elaborou a pesquisa intitulada 

Assassinato de Mulheres no Ceará: antes e depois da Lei Maria da Penha. Referido 

estudo teve por objetivo, entre outros, investigar a incidência de assassinato de 

mulheres por seus maridos e/ou companheiros no Ceará, tendo por referência o 

período anterior e posterior à publicação da Lei n° 11.340/2006, ou seja, de 1997 a 

2008, e construir o perfil socioeconômico e cultural das mulheres assassinadas. Os 

resultados já foram enviados para publicação e serão fundamentais já que a 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social não classifica os homicídios de 

mulheres desta forma.  

Consoante dados obtidos com informações extraídas de matérias de 

jornais de grande circulação do Estado do Ceará, resultados preliminares do estudo 

ora citado indicaram que em 2009 e no período de janeiro a setembro de 2010, 58% 

e 42% dos assassinatos de mulheres, respectivamente, tiveram causa passional 

(informação verbal) 9. 

Como a violência fatal ocorre em todas as camadas sociais, pode-se 

constatar que esta não é um problema de classe; perpassa por valores culturais 

hierárquicos de gênero (BLAY, 2008). Trata-se, portanto, de um problema 

                                                 
6
 A região Cariri Cearense compreende trinta municípios. De acordo com o IBGE, situa-se entre o 

centro e a parte oriental do Sul Cearense, compreendendo municípios como Abaiara, Altaneira, 
Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Grangeiro, Jardim, Jati, Juazeiro 
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7
 Doutora em Sociologia (Universidade de Salamanca – Espanha); Líder do Grupo de Pesquisa 

Gênero, Família e Geração nas Políticas Sociais; Docente do Curso de Serviço Social e do Programa 
de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceará (UECE); 
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psicossocial e jurídico a ser levado ao atendimento policial especializado com apelo 

à repressão penal (HERMANN, 2008). 

 

3.4 Trajetória do feminino: reação feminista e marcos históricos 

 

 É importante compreender a trajetória do feminino no curso da história. 

Como mostra a realidade, a diferença entre os sexos gera desigualdades naturais e 

inevitáveis não exclusivamente inerentes à raça humana que, contudo, 

privilegiadamente consciente da própria existência, tem como escolha amenizar ou 

ampliar esta desigualdade. Historicamente, durante milênios, os seres humanos, em 

muitas sociedades, optaram por dimensionar tal desigualdade por meio da chamada 

dominação patriarcal (HERMANN, 2008). 

Nem sempre, porém, o patriarcalismo dominou, ou ainda domina as 

civilizações ao redor do mundo. Há aproximadamente trinta mil anos, prosperava, 

em todos os continentes o matriarcado. A princípio, as atividades se baseavam na 

economia de coleta e, posteriormente, passaram à produção agrícola e 

domesticação de animais. Surge, então, o desenvolvimento da linguagem associado 

ao trabalho civilizador das mulheres. Estas eram responsáveis pela conciliação e 

harmonia no grupo, o que foi decisivo para aperfeiçoar a comunicação (BOFF; 

MURARO, 2002).  

Contudo, ainda nos dias de hoje, os mosuo, um grupo que vive às 

margens do lago Lugu, no sudoeste da China, têm uma sociedade centrada nas 

mulheres, ou seja, uma sociedade matriarcal. São cerca de trinta mil pessoas e 

vivem principalmente nas províncias de Yunnan e Sichuan (BBC BRASIL, 2008). 

As mulheres da Mosuo cumprem papel fundamental na organização das 

tarefas atribuídas, em outras sociedades, aos homens. Palavras como “pai” ou 

“marido” são excluídas do vocabulário e são as mulheres as gestoras do dinheiro e 

detentoras das habitações. Mas nesta sociedade o papel dos homens não é 

totalmente esquecido. Apesar de remetidos a práticas menores, como a pesca e a 

criação de animais, estão plenamente conscientes do seu lugar na tribo e não 

questionam a liderança das mulheres. A prática do casamento é totalmente posta de 

lado, pois, além de não casar, a mulher tem a decisão primária na escolha do 
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parceiro, podendo ainda “receber” quantos homens entende, sem ser julgada por 

isso (FEMININO NEGÓCIOS, 2011). 

Registra-se, também, o povo Minangkabau na Indonésia. Na zona oeste 

de Sumatra, homens e mulheres se relacionam mais como parceiros para o bem 

comum do que como concorrentes. O prestígio social reverte para aqueles que 

promovem as boas relações, seguindo os ditames do costume e da religião (PAM, 

2002).  

No entanto, entre a maioria das civilizações, foi somente com a 

descoberta da agricultura, da caça e principalmente do fogo, que as comunidades 

passaram a se fixar em um território. Era o início da opressão da mulher com o início 

da propriedade privada. Com o tempo, o corpo e a sexualidade das mulheres 

passaram a ser controlados, instituindo‐se então a família monogâmica, a divisão 

sexual e social do trabalho entre homens e mulheres. Nascia o patriarcado, uma 

nova ordem social centralizada pelo poder do masculino e no controle dos homens 

sobre as mulheres.  Tal fato levou as mulheres a ocuparem, exclusivamente, o 

espaço recluso, enquanto o homem assumiu o domínio público e deteve privilégios. 

Estabeleceu-se, assim, a relação de dominação predominante até os dias atuais: o 

homem passou a dominar; a mulher, a ser dominada (BOFF; MURARO, 2002; 

CRUZ, 2009).  

O então desequilíbrio gerado pelo predominante patriarcado repercutiu e 

alcançou a interação entre nações, etnias e classes sociais. Como todo e qualquer 

desequilíbrio gera conflito, este, de forma exacerbada, declina em violência e, como 

não é próprio da natureza humana submeter-se eternamente, emergiram os focos 

de resistência e luta. Diversos fatores culturais, ao longo do tempo, contribuíram 

para consolidar o dogma da superioridade masculina, tais como a civilização 

judaico-cristã e outras culturas da antiguidade assim como por toda a Idade Média e 

Moderna. A tarefa única e exclusiva da mulher era dar à luz os filhos, criá-los e 

guardar fidelidade ao seu homem provedor (HERMANN, 2008). 

Na afirmação de Rifiotis (1997), a violência contra a mulher tem uma regra 

de formação invisível, quase sempre ocultada em relação às violências com as quais 

nos deparamos no quotidiano, podendo englobar ainda as relações de força, as 

tensões, as hierarquias, as desigualdades sociais e as situações de conflito em geral. 

Deste contexto emerge o feminismo, caracterizado como um movimento social 

voltado a defender a igualdade de direitos e status entre homens e mulheres em 
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todos os campos, além de interrogar o status da mulher na sociedade quanto a seus 

direitos e deveres, e o papel social que lhe é adequado (COBRA, 2005; DUTRA, 

2005).  

Embora ao longo da história diversas correntes filosóficas e religiosas 

tenham defendido a dignidade e os direitos da mulher em muitas e diferentes 

situações, o movimento feminista remonta mais propriamente à revolução francesa. 

Este não só pôs em xeque o sistema político e social, então vigente na França e no 

resto do Ocidente, como encorajou algumas mulheres a denunciar a sujeição em 

que eram mantidas e que se manifestava em todas as esferas da existência: jurídica, 

política, econômica, educacional, etc. (DUTRA, 2005). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, nesse confuso panorama, 

emergiram dois fenômenos significativos. Primeiro: a partir do momento em que as 

mulheres se mostraram capazes de contribuir para o sustento das suas famílias, não 

foi mais possível tratá-las apenas como donas de casa. Segundo: as difíceis 

condições de trabalho impostas às mulheres conduziram-nas a reivindicações que 

coincidiam com as da classe operária em geral. É supostamente dessa época que 

data a estreita relação do feminismo com os movimentos de esquerda. 

Ações isoladas ou coletivas, dirigidas contra a opressão das mulheres, 

podem ser observadas em muitos e diversos momentos da história. No entanto, 

quando se pretende referir ao feminismo como um movimento social organizado, 

esse é usualmente remetido, no Ocidente, ao século XIX. Nas relações entre 

homens e mulheres, a resistência feminina ocorreu de várias maneiras e por muitas 

estratégias. Algumas vezes norteada pela negação da alteridade, outras, por anseio 

desta. A questão do gênero implicou uma série de outras discriminações, 

dominações e preconceitos de raça, cor, credo e classe (HERMANN, 2008).  

Nesse contexto, em 1975, a ONU declarou 8 de março como Dia 

Internacional da Mulher. Além de declarado como Ano da Mulher, também foi 

reconhecido como início da Década da Mulher (CEDIM, 2005).  

A justificativa para a escolha desta data fundamentou-se em várias 

versões desconexas, porém, por mais contraditórias que sejam, construíam uma 

imagem de mulheres combativas operárias e revolucionárias de esquerda.  Uma das 

versões diz respeito a um episódio de greve e a um incêndio ocorridos nos Estados 

Unidos no dia 8 de março de 1857 quando as operárias da indústria têxtil de Nova 

York realizaram uma grande manifestação na cidade por melhores condições de 
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trabalho, melhoria de salários, redução da jornada de trabalho, etc. Nessa ocasião, 

policiais teriam ateado fogo à fábrica no intuito de reprimir a greve, resultando na 

morte de 129 operárias.  Esta é a narrativa mais utilizada para justificar a escolha da 

data 8 de março como Dia Internacional da Mulher (BITTENCOURT, 2007).  

Entretanto, pesquisadores de movimentos sociais investigaram o fato e 

não encontraram nada que confirmasse o dia 8 de março de 1857 ou 8 de março de 

1908 como data da ocorrência de alguma greve ou incêndio no qual estivessem 

envolvidas mulheres operárias. Há relatos de greves e incêndios envolvendo 

operárias nos Estados Unidos, porém nenhum referente a este dia, mas, sim, aos 

anos de 1909-1910 e 1911 (BITTENCOURT, 2007). 

Manifestações contra a discriminação feminina que ocorreram em 1920, 

nos Estados Unidos, adquiriram maior destaque durante o chamado “sufragismo”, 

movimento voltado para estender o direito do voto às mulheres. Equiparadas aos 

doentes e deficientes mentais bem como às crianças, as mulheres eram 

consideradas intelectualmente incapazes de exercer direitos políticos. Ao se 

disseminar por vários países ocidentais, o sufragismo passou a ser reconhecido 

como uma das primeiras reivindicações do feminismo (LOURO, 2003; HERMANN, 

2008).   

Em meio a essa reivindicação, desde o início do século XX, a situação 

mudou rapidamente pelo mundo inteiro. A revolução russa de 1917 concedeu o 

direito de voto às mulheres e, em 1930, elas já votavam na Nova Zelândia (1893), na 

Austrália (1902), na Finlândia (1906), na Noruega (1913) e no Equador (1929). Por 

volta de 1950, a lista compreendia mais de cem nações.  Além disso, o grande 

progresso tecnológico veio alterar um status milenar. Os equipamentos e facilidades 

modernas (saneamento, distribuição domiciliar de água e encanação do gás, 

congelamento de alimentos, etc.) eliminaram grande número de tarefas domésticas. 

Obstinadamente, os movimentos feministas prosseguiram energicamente por todo o 

restante do século XX (COBRA, 2005). 

Abre-se um parêntese para o episódio conhecido como “A queima dos 

sutiãs”. Um evento de protesto com cerca de 400 ativistas do WLM (Women’s 

Liberation Movement) contra a realização do concurso de Miss América, visto como 

culto à beleza e estereotipia da mulher, em 7 de setembro de 1968, em Atlantic City, 

logo após a Convenção Nacional dos Democratas. Na verdade, a “queima”, 

propriamente dita, nunca aconteceu. Mas a atitude foi incendiária. Essas lendas 
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surgiram porque, ao dar ampla cobertura para o evento, a mídia o associou a outros 

movimentos, – como o da liberação sexual; dos jovens que queimaram seus cartões 

de segurança social em oposição à Guerra do Vietnã (CAVALCANTE, 2008). 

Outro marco considerável foi a publicação do Relatório Hite, nos EUA, em 

1976. O impacto foi tal que é considerado um dos 100 livros fundamentais do século 

XX. A publicação é de um estudo realizado com 3 mil mulheres dando seus 

depoimentos sobre a sexualidade feminina. O relatório foi traduzido e lançado em 

dezessete países, tendo sido censurado em alguns, inclusive proibido no Brasil até 

1978 (SENA, 2008).  

Em 1910, no Brasil o empoderamento feminino teve início com a 

professora Deolinda Daltro, ao ser fundado o Partido Republicano Feminino. Assim, 

as mulheres poderiam expressar suas opiniões e lutar pela emancipação e 

representação no setor público de prestação de serviços e pelo sufrágio feminino. 

Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. A primeira eleição deu-se em 

1933, quando foi eleita para a Câmara Federal uma única deputada, a paulista 

Carlota Pereira de Queiroz, entre 214 deputados eleitos. Entretanto, com a 

implantação do Estado Novo (1937-1945), este direito ao voto pelas mulheres foi 

suspenso em nível nacional mediante o fechamento do Congresso Brasileiro pelo 

então presidente da República Getúlio Vargas (GIORDANI, 2006; BELTRÃO; 

ALVES, 2009).   

Decorrida mais de uma década, verificou-se a expansão do eleitorado 

feminino após a redemocratização de 1945, mas o número de deputadas em cada 

legislatura variava entre uma e duas. Embora tenha havido um pequeno número de 

mulheres eleitas, o voto feminino pode ter sido de fundamental importância, 

especialmente para a elevação das matrículas escolares. Todavia, as condições 

políticas restritivas, impostas pela ditadura militar, inibiram a atuação conjunta das 

mulheres, e o movimento feminista não conseguiu se impor como agente coletivo de 

transformação. Apenas nos anos 1970 o movimento de mulheres se constituiria em 

um sujeito coletivo capaz de marcar presença na cena política nacional (BELTRÃO; 

ALVES, 2009). Quando a ONU declarou o período de 1975 a 1985 como a Década 

da Mulher no Brasil, o movimento pelos direitos da mulher teve um grande impulso 

com a realização de encontros, seminários e congressos no intuito de colocar esta 

pauta na agenda política do país.  
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Na história da América Latina, mereceu destaque, em 1974, a argentina 

Izabel Peron por se tornar a primeira mulher presidente após a morte do marido 

Juan Domingo Perón (CEDIM, 2005). Dilma Rousseff é a 11ª mulher a ocupar o 

cargo de presidente na América Latina – a oitava eleita. Dos 33 países da região, a 

Argentina já levou duas mulheres ao governo. Outros oito países latino-americanos 

tiveram uma mulher presidente: Bolívia, Haiti, Nicarágua, Equador, Guiana, Panamá, 

Chile e Costa Rica (PORTAL G1, 2010).  

Em 1979, a ONU aprovou a Convenção sobre a Eliminação de todas as 

formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida por CEDAW, e nela estabelece 

que  a discriminação à mulher viola princípios de igualdade de direitos e a dignidade 

humana. Esta convenção foi ratificada pelo Brasil em 1984 (ONU, 1979; HERMANN, 

2008). 

Em 4 de abril de 1983, as mulheres conquistaram o primeiro conselho dos 

direitos de âmbito estadual em São Paulo e, no mesmo ano, também em Minas 

Gerais. Ainda neste ano, o Ministério da Saúde criou o Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que se fundou no modelo de assistência 

integrado no corpo, mente e sexualidade da mulher. Logo depois, em 1985, a 

Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei n° 7.353 que criou o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher e, no mesmo ano, surge a primeira Delegacia de 

Atendimento Especializado à Mulher, em São Paulo, e, logo depois, várias outras 

são implantadas em outros Estados brasileiros (BRASIL, 1985; CEDIM, 2005; 

BRASIL, 2004a).  

Contudo, a maior parte das normas referentes aos direitos humanos 

adveio da Constituição de 1988, marco da emancipação feminina, em sua 

decorrência e sob sua inspiração.  Através do chamado “Lobby do Batom”, mulheres 

feministas obtiveram importantes e significativos avanços na Constituição Federal 

garantindo igualdade sem distinção de qualquer natureza. Como observado, os 

principais tratados internacionais de proteção dos direitos humanos foram ratificados 

pelo Brasil (GIORNANI, 2009, CEDIM, 2005). 

Cabe ressaltar: a Conferência de Direitos Humanos de Viena, em 1993, 

conhecida como a Declaração de Viena, foi o primeiro instrumento internacional a 

referenciar a expressão “direitos humanos da mulher”. Preconizou em seu art. 18 

parte I que “os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e 

constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais”. Condenou 
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veementemente todas as formas de violência contra as mulheres assim como 

genocídio, limpeza étnica, as torturas, discriminação racial e terrorismo. Isso se 

deveu à grande articulação promovida pelas organizações não governamentais de 

defesa dos direitos das mulheres, as quais não só representavam grande número, 

como pressionaram e direcionaram fortemente as discussões (HERNANDEZ, 2010).   

Adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

no dia 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995, a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher, conhecida como a Convenção de Belém do Pará, representou expressivo 

instrumento de promoção da emancipação das mulheres ao implementar notável 

avanço para a compreensão e visibilidade da temática violência de gênero (OEA, 

1994). 

Assim sendo, o Estado brasileiro, signatário da CEDAW e da Convenção 

de Belém do Pará, assumiu o compromisso perante o sistema global de proteção 

dos direitos humanos e ai mesmo tempo coibiu todas as formas de violência contra a 

mulher mediante adoção de políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a 

violência de gênero. 

De acordo com Hermann (2008), o marco da violência doméstica, que 

vitima principalmente mulheres, é a expressão de resistência do sistema patriarcal 

em decadência já que a inserção política, cultural e decisória de tantas mulheres em 

espaços públicos contribuiu com esta crise.  

Ainda no âmbito das iniciativas sobre o tema, em maio de 2003,  realizou-

se o Fórum de Mulheres Cearenses que elaborou o monitoramento da violência 

contra a mulher no Ceará proposto pela Articulação de Mulheres Brasileiras e 

aprovado pelo plenário da VIII reunião anual. O evento reuniu cerca de cinquenta 

feministas de todo o Brasil, representantes dos fóruns e articulações estaduais 

integrantes do Comitê Nacional da AMB. Tal monitoramento objetivou denunciar e 

contribuir para a visibilidade da violência contra mulheres e meninas, fomentar a 

indignação da sociedade e demonstrar a necessidade da criação de mais 

equipamentos públicos, como: delegacias especializadas, abrigos para mulheres 

ameaçadas de morte, atendimento jurídico, médico e psicológico especiais para 

esse tipo de violência. Pretenderam, assim, comprometer a sociedade e o Estado 

numa ampla campanha de prevenção contra todas as formas de violência à mulher 

(FMC, 2003). 
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3.5 Políticas para as mulheres: marcos legislativos 

 

3.5.1 Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada pela Medida 

Provisória n° 10310 no primeiro dia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva para desenvolver ações conjuntas com todos os Ministérios e Secretarias 

Especiais, tendo como desafio a incorporação das especificidades das mulheres nas 

políticas públicas e o estabelecimento das condições necessárias para a sua plena 

cidadania. Institui políticas públicas que contribuem para a melhoria da vida de todas 

as brasileiras e que reafirmam o compromisso do governo federal com as mulheres 

do país. Constrói parcerias com diversas instâncias governamentais além de 

enfrentar as desigualdades e diferenças sociais, raciais, sexuais, étnicas e das 

mulheres deficientes (BRASIL, 2003a). Ao assumir o cargo de ministra de Estado 

Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a deputada Iriny Lopes se 

comprometeu a dar continuidade ao trabalho então realizado pela equipe da ministra 

Nilcéia Freire como também a aprofundar o relacionamento e a parceria com os 

movimentos de mulheres. Em sua posse, Iriny destacou a prioridade da luta para 

erradicar a violência contra as mulheres, a construção de creches como parte de 

uma política de conquista de maior autonomia das mulheres e o processo de 

organização da III Conferência Nacional de Política para as Mulheres (BRASIL, 

2011). 

 

3.5.2 Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres 

 

Em 1985, criou-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, vinculado 

ao Ministério da Justiça, para promover políticas destinadas a combater a 

discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas, 

econômicas e culturais do país. De 1985 a 2005, suas funções e atribuições foram 

bastante alteradas. No último governo, passou a integrar a estrutura da Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República, contando em sua 

                                                 
10

 Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, convertida na Lei nº 10.683/2003. Disponível 
em: <http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/45/2003/103.htm >. Acesso em: dez. 2010. 
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composição com representantes da sociedade civil e do governo, o que ampliou o 

processo de controle social sobre as políticas públicas para as mulheres. É também 

atribuição do CNDM apoiar a secretaria na articulação com instituições da 

administração pública federal e com a sociedade civil (BRASIL, 1985). 

 

3.5.3 Acordos internacionais e a notificação compulsória de violência contra a 

mulher (Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes) 

 

Consoante a legislação, o Brasil é signatário da Declaração e Plataforma 

de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim, 1995, e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Belém 

do Pará, 1995. Além de evidenciar que a violência contra a mulher, apesar de 

configurar problema de alta relevância e de elevada incidência, apresenta pequena 

visibilidade social, e registro no Sistema Único de Saúde destes casos é 

fundamental para dimensionar o problema e suas consequências, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento das políticas e atuações governamentais em todos os níveis 

(BRASIL, 2006b). 

No ano de 2004 foi ratificada, por meio da Portaria MS/GM nº 2.406 de 5 

de novembro de 2004, a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher pelo 

então ministro da Saúde Humberto Costa. A seguir, foi publicada no Diário Oficial da 

União a “Ficha de Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher (e outras 

violências interpessoais)” (BRASIL, 2004b). 

Tais medidas foram adotadas em virtude das consequências advindas 

das violências e acidentes tanto para o sistema de saúde como para a sociedade. 

Evidenciou-se, assim, a necessidade de aperfeiçoamento do Sistema de 

Informações de Mortalidade e Morbidade por causas externas, com vistas a 

subsidiar políticas públicas destinadas à prevenção do problema, atenção integral às 

vítimas e promoção da saúde e cultura de paz. Em âmbito mundial, na maioria dos 

países, o conhecimento do impacto do problema das causas externas se dá por 

meio da análise dos dados de mortalidade, mas poucos destes conhecem a 

morbidade ambulatorial e hospitalar por estas causas (BRASIL, 2006b).  

Por sua abrangência e qualidade, o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade permite o acesso a informações importantes sobre a mortalidade 
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decorrente das violências e acidentes no plano nacional. Esses dados são 

sistematicamente analisados e as informações, amplamente divulgadas e utilizadas 

para o planejamento de ações de intervenção. Conforme exposto em Brasil (2006b), 

o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde possibilita o 

monitoramento das informações sobre internações hospitalares realizadas no SUS; 

contudo, seu uso como ferramenta de vigilância epidemiológica é mais recente. 

De acordo com a mesma fonte, os dois sistemas propiciam o 

conhecimento sobre os casos mais graves, de grande magnitude e que levam à 

internação e/ou morte, porém os casos de menor gravidade, que demandam os 

hospitais de urgências e emergências e serviços especializados de atendimento às 

vítimas de violências e acidentes, não são captados pelo SIM e SIH/SUS. Isto torna 

esses eventos invisíveis no conjunto de fatores determinantes e condicionantes da 

sua ocorrência. 

Diante das limitações do SIM e SIH/SUS, o Ministério da Saúde implantou, 

em 2006, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, com a finalidade de 

viabilizar a obtenção de dados e divulgação de informações sobre violências e 

acidentes. Tal iniciativa possibilitará conhecer a magnitude desses graves problemas 

de saúde pública. Estruturado em dois componentes, o VIVA responde por duas 

atribuições: 1. Vigilância contínua de violência doméstica, sexual, e/ou outras 

violências interpessoais e autoprovocadas (VIVA Contínuo); e 2. Vigilância sentinela 

de violências e acidentes em emergências hospitalares (VIVA Sentinela). 

Como especificado, a vigilância epidemiológica de violências e acidentes 

complementa as análises epidemiológicas já realizadas com os dados dos sistemas 

de mortalidade e de morbidade hospitalar, acrescentando mais detalhes sobre as 

características da vítima, circunstâncias do evento e do provável autor de agressão. 

É uma estratégia útil para detalhar os casos menos graves e sobre os quais não 

existiam dados, pois se refere aos casos que não seriam registrados pelos 

tradicionais sistemas de informação em saúde do país, além de revelar a violência 

doméstica e sexual, ainda velada em nossa sociedade.  Representa um desafio 

inerente ao melhor conhecimento do perfil epidemiológico das causas externas, sua 

magnitude, distribuição e gravidade, notadamente no tocante às informações sobre 

violência doméstica, sexual e outras violências, onde ainda impera a lei do silêncio, 

do medo, dos tabus e do preconceito (BRASIL, 2006b). 
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Essa vigilância tem como objetivo descrever o perfil dos atendimentos por 

violências (doméstica, sexual e/ou outras violências) em unidades de referência 

definidas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, além de articular e 

integrar a Rede de Atenção e de Proteção Social às Vítimas de Violências, 

assegurando, assim, a atenção integral e humanizada, a proteção e garantia dos 

direitos humanos.  

Conforme ressalta Loureiro (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2008), a 

notificação compulsória visa proteger mulheres que não denunciam as eventuais 

agressões. 

 

Muitas delas, vítimas dos próprios maridos, não encontram coragem 
suficiente para dar queixa na Delegacia de Mulheres, temendo uma 
reincidência ou até algo mais grave. É aí que entram os serviços de saúde, 
na prestação de serviços de atenção plena à mulher em situação de 
violência. 

  
 

Em Fortaleza existem vários hospitais considerados como unidades 

notificantes do VIVA, mas os que são efetivamente serviços de referência em 

violência doméstica e sexual são os que, consequentemente, notificam mais casos. 

Por exemplo: o Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição e o Hospital Gonzaga 

Mota de Messejana notificaram 57 casos somente em 2009. No período de 2008 a 

2010, foram contabilizados, apenas do VIVA Contínuo, 143 registros nas 21 

unidades notificantes do município (informação verbal)11 

 

3.5.4 Maria da Penha: lei com nome de mulher 

 

Após fortes movimentos surgidos na sociedade por causa da situação de 

Maria da Penha Maia, que sofreu todo tipo de violência praticada pelo marido, 

durante muito tempo, até ficar paraplégica, criou-se a Lei nº 11.340/06 (ANEXO B). 

Denominada simplesmente de Lei Maria da Penha, este é um instrumento legal que 

fortaleceu a legislação até então insuficiente para coibir a violência doméstica, pois a 

                                                 
11

 Informação coletada no I Seminário Interdisciplinar sobre Violências e Acidentes, realizada em 

Fortaleza, no dia 22 de outubro de 2010.  
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Lei nº 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais Criminais, não mais atendia aos 

anseios da mulher (SIRVINSKAS, 2009). 

Com a nova lei, houve mais proteção às mulheres agredidas, que, em um 

passado recente, só eram amparadas pela Lei nº 9.099/95, a qual regula os crimes 

de menor potencial ofensivo. Quase sempre, nestes casos, a pena do agressor era 

convertida em prestação de serviço à comunidade ou em doação de cestas básica a 

entidades assistenciais. Isso, na verdade, pela punição branda, levava-o à 

reincidência (PORTO, 2007). 

O primeiro instrumento internacional mencionado como fundamento para 

a Lei Maria da Penha é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher adotada pela ONU em 18 de dezembro de 1979. Esta 

convenção, como mencionado, propõe ampla proteção à mulher, abordando direitos 

políticos, econômicos, trabalhistas, reprodutivos, sociais, familiares e de acesso a 

serviços públicos com ênfase em saúde, inclusive no plano internacional. Trata-se, 

portanto, de reafirmar os direitos humanos às mulheres Assim, a convenção inovou 

ao instaurar a adoção, pelos países parte, de normas de discriminação positiva, de 

caráter temporário, pelas quais iriam acelerar a igualdade, de fato, entre homem e 

mulher (ONU, 1979; HERMANN, 2008). 

Ademais, embasada no texto do art. 7°, alíneas f e g, da Convenção de 

Belém do Pará12, a Lei Maria da Penha revela-se logo no 1° art. das Disposições 

Preliminares. Especificamente menciona a criação de mecanismos para “coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher” (PORTO, 2007; BRASIL, 

2006a).  

Para Hermann (2008), coibir não é apenas punir o agressor de forma 

penal ou reprimir a conduta mediante tratamento penal, mas evitar a continuidade da 

violência por mecanismos diversos, penais e não penais, englobando agressor, 

vítimas e os demais envolvidos no conflito familiar. 

Já o art. 2° da referida lei estabelece a igualdade em dois planos diversos, 

porém convergentes. Ressalta a universalidade do postulado dentro do gênero 

feminino e determina que nenhuma mulher deve ser excluída dos direitos 

enumerados, não importando renda, cultura, nível educacional, orientação sexual, 

                                                 
12

  Estabelece adoção ampla e emergencial de políticas de prevenção, repressão e erradicação da 

violência de gênero, tanto na esfera jurídica quanto administrativa, de forma a oferecer, de maneira 
justa, o acesso da vítima à justiça e mecanismos de proteção e assistência (OEA, 1994).  
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idade e religião. Em especial importância, a questão da orientação sexual, ou seja, a 

natureza heterossexual ou homossexual da mulher, insere explicitamente no 

universo legal as mulheres homossexuais e desafia a tradição cultural de exclusão 

(HERMANN, 2008). 

Tal como os direitos à liberdade e à dignidade, a interpretação das 

normas tem um escopo maior, a justiça social, respeitando a alteridade e a 

identidade das vítimas de violência doméstica e familiar que delas vierem a 

necessitar.  

Logo o art. 5° ressalva-se fundamentalmente do delineamento conceitual 

e estabelece sua abrangência. Segundo o dispositivo, “configura violência doméstica 

e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe traga morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, desde que 

baseada no gênero, ou seja, situação de vulnerabilidade e opressão da mulher. A lei 

tem como objetivo proteger a mulher contra atos abusivos decorrentes de 

preconceito em virtude da condição feminina, não importando se o agressor é 

homem ou outra mulher. Incluem-se no contexto não apenas os atos ou omissões 

decorrentes da conjugalidade, mas todos os que derivam de diferenças 

discriminatórias à condição da mulher vítima, abrangendo não somente a mulher 

adulta, mas a mulher-criança, a mulher-adolescente, a mulher- idosa, etc. Se possuir 

mais de 60 anos, é legalmente idosa, e, portanto, incide a proteção concorrente ao 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003c; BRASIL, 2006a; HERMANN, 2008). 

Já no caso das meninas e mulheres-jovens que sofram qualquer tipo de 

violência doméstica e familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente oferece 

proteção legal a crianças e adolescentes nessas situações até 18 anos, conforme 

disposto no art. 2° da Lei n° 8.069/90. Dos 18 anos em diante, cessada a 

adolescência, não mais têm direito a proteção preventiva e ampla, sendo agora 

contempladas pela nova lei (BRASIL, 1990; HERMANN, 2008). 

Estas condutas, entre outras, encaixam-se no art. 5° da Lei Maria da 

Penha desde que ocorram em alguns casos, como: dentro da unidade doméstica, ou 

seja, espaço comum de coabitação de pessoas agregadas (não somente nas casas 

de família como nos prostíbulos, internatos, conventos, pensionatos ou similares), 

exista ou não entre elas vínculo de parentesco. Em bairros periféricos e muito 

pobres, já que não é raro que duas ou mais famílias ou pessoas sozinhas, por 

necessidade financeira, compartilhem o mesmo local de moradia, o qual, nesse caso, 
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configura unidade doméstica; no âmbito da família estendida, ou seja, comunidade 

que reúne pessoas que são ou se consideram aparentadas ou afins, 

independentemente de compartilharem a mesma moradia, como, por exemplo, 

negligência ou abandono de parentes; no espaço subjetivo das relações afetivas, 

tenha havido ou não coabitação, situação comumente associada a relacionamentos 

amorosos.  

Na afirmação de Porto (2007), embora ao longo do texto o legislador 

utilize sempre a expressão “violência doméstica e familiar”, é mais acertada a 

conclusão de que a lei pretenda diferenciar as duas hipóteses em casos de violência 

doméstica e de violência familiar. No tocante à primeira situação, diversas formas de 

violência dão-se em unidade doméstica, sem necessidade de vínculos parentais, 

enquanto as situações de violência familiar estariam relacionadas às formas de 

violência praticadas entre parentes ou, em determinados casos, pessoas com algum 

vínculo afetivo. Com base nessa distinção, seria mais apropriada a definição 

“violência doméstica e/ou familiar” contra a mulher. Ainda como o autor destaca a 

hipótese do art. 5°, III, referente “a qualquer relação íntima de feto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação”, não corrobora a existência de união estável e alcança relações já 

dissolvidas pelo tempo, ampliando o alcance da lei para casos simples de namoro 

ou para violência praticada por pessoas já separadas.  

Porém, apesar da falha, a definição legal tem por objetivo valorizar os 

conflitos domésticos e/ou intrafamiliares que são de inesgotável complexidade, e 

sobressaem por peculiaridades inerentes a cada caso (HERMANN, 2008).  

Um dos maiores marcos da lei diz respeito à alteração do Código Penal 

Brasileiro ao possibilitar que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou 

familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Tais 

agressores também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. Ademais, 

a legislação aumenta o tempo máximo de detenção previsto de um para três anos. A 

lei ainda prevê medidas que o juiz poderá aplicar de imediato, quando constatada a 

prática da violência, envolvendo a saída do agressor do domicílio, a proibição de se 

aproximar da mulher agredida e seus familiares bem como dos filhos, a suspensão 

da posse ou restrição do porte de armas, entre outras providências denominadas 

medidas protetivas de urgência (MOREIRA; CAVALCANTI, 2007; BRASIL, 2006a; 

SOUZA; GONÇALVES, 2009).  
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Para Moreira (2007), a configuração eficaz de tais medidas deve conter 

ações que realmente trabalhem com valores morais e éticos, antes mesmo de 

acontecer o fato delituoso como a lei prevê em seu art. 8°: 

 

A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não 
governamentais [...] (BRASIL, 2006a).  
 

A proteção da mulher é um dos objetivos a ser alcançado pelo poder 

público. Pretende-se criar um subsistema jurídico com esta finalidade, à semelhança 

do Estatuto do Idoso, dos Portadores de Necessidades Especiais e da Criança e do 

Adolescente. Isto porque nem todas as mulheres possuem uma situação de 

independência em relação ao homem. No Brasil, a grande maioria das mulheres se 

enquadra nesta condição, são obrigadas a todo tipo de submissões para poder 

manter a relação familiar (SIRVINSKAS, 2009). 

 No seu art. 7°, a Lei Maria da Penha define, em rol exemplificativo, as 

formas ou manifestações da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

reafirmando e conceituando esferas de proteção delineadas no art. 5°, caput: 

integridades física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Sua função, no contexto 

misto da lei, é delinear situações que implicam violência doméstica e familiar contra 

a mulher para todos os fins da lei, inclusive para agilização de ações protetivas e 

preventivas (HERMANN, 2008).   

Das medidas integradas de prevenção, compete ao poder público a 

implantação efetiva da política pública destinada a coibir a violência doméstica e 

familiar, facilitando a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública com as áreas da segurança pública, assistência 

social, saúde, educação, trabalho e habitação, celebrando-se convênios, protocolos 

ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre eles e 

também com entidades não governamentais (BRASIL, 2006a).  

Essa integração deve proporcionar condições para a promoção de 

estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações sociológicas sobre as várias 

etnias com a finalidade de analisar a violência doméstica para sistematização de 

dados, divulgando pelos meios de comunicação os valores éticos e sociais da 

pessoa e da família (SIRVINSKAS, 2009). Deve ainda o poder público capacitar 

pessoas voluntárias para a divulgação nas escolas de campanhas educativas de 
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prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como funcionários 

públicos, policiais civis e militares, guarda municipal e corpo de bombeiros que 

tenham a responsabilidade no atendimento da mulher (BRASIL, 2006a; HERMANN, 

2006; SIRVINSKAS, 2009).  

Constatado que a mulher se encontra em situação de violência, o juiz 

pode adotar as devidas providências, como: a)inseri-la no cadastro de programas 

assistenciais do governo federal, estadual e municipal por determinado tempo (como 

se daria esta inclusão?); b) assegurar sua integridade física e psicológica (utilizando-

se, se for o caso, de força policial?); c) garantir acesso prioritário à remoção quando 

servidora pública, integrante da administração pública direta ou indireta (respeitando 

ou não sua vontade?); d) assegurar a manutenção do vínculo trabalhista, quando 

necessário o afastamento do local do trabalho por até seis meses (com direito a 

salário mensal ou não? a quem incumbe os encargos deste afastamento?); e e) 

assistência médica com todos os benefícios decorrentes do desenvolvimento 

científico e tecnológico (e as demais mulheres que não foram vítimas de violência, 

não terão estes benefícios?) (BRASIL, 2006a; SIRVINSKAS, 2009). 

Como se depreende, o juiz deverá intervir em áreas estranhas para 

assegurar estes direitos, podendo causar transtornos na eficiência das atividades 

públicas e privadas, além de ferir direitos anteriormente assegurados por lei ou pela 

própria Constituição Federal. A amplitude de atuação do Juizado é tão grande que o 

juiz poderá intervir em todas as demais áreas somente para proteger a mulher. Isto 

porque poder público transferiu para o juiz o encargo que lhe pertence. Segundo 

Sirvinskas (2009), cuida-se de um exagero desnecessário. 

 

3.5.5 Dos tipos de violência a que se refere à Lei n° 11.340/06 

 

São cinco as formas de violência contra a mulher: I) física – quando o 

agressor ofende a integridade ou a saúde corporal da mulher; II) psicológica – 

quando o agressor causa dano emocional e diminuição da autoestima que vise 

prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 

suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação 
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do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação; III) sexual – quando o agressor constrange a 

mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; induza a comercialização ou 

a utilização, de qualquer modo, da sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force a matrimônio, gravidez, aborto ou  prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV) patrimonial – quando o 

agressor retém, subtrai, destrói parcial ou total seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; e V) moral – quando o 

agressor ofende a honra da mulher (calúnia, difamação ou injúria) (HERMANN, 2008; 

SIRVINSKAS, 2009). 

Quanto à integridade física, o conceito expresso no inciso I considera 

violentas atitudes que ofendam, também, a saúde corporal da mulher, incluindo 

ações ou omissões que resultem em prejuízo à condição saudável do corpo. Nesse 

âmbito, a conduta omissiva pode ser interpretada como negligência no sentido da 

privação de alimentos, cuidados indispensáveis e tratamento médico ou 

medicamentoso por parte do marido, companheiro, filho (a, os, as), familiares e afins. 

Já as condutas de ofensa à integridade física podem ser compreendidas como 

aquelas geradoras de ferimentos ou lesões, podendo levar inclusive à morte 

(HERMANN, 2008).  

Consoante definido, a violência psicológica consiste em condutas que 

provoquem danos ao equilíbrio psicológico emocional da mulher vítima, privando-a 

de autoestima e autodeterminação. É ofensiva mediante ameaças, insultos, ironias, 

chantagens, vigilância contínua, perseguição, depreciação, isolamento social 

forçado, entre outras formas. Implica lenta e contínua destruição da identidade da 

vítima (HERMANN, 2008). Por abuso não físico, de qualquer tipo, entende-se a 

destruição acumulada do bem-estar emocional, psicológico, social e econômico de 

uma mulher. Assim, o golpe emocional abrange ampla escala, desde a crueldade 

constante com uma mulher, até o trauma, pois ainda que não tenha sofrido lesões 

físicas, mesmo assim, ela é ferida (MILLER, 1999). 

No tocante à violência sexual, é considerada conduta violenta não apenas 

aquela que obriga à prática ou à participação ativa em relação sexual não desejada, 
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mas ainda a que constrange a vítima em presenciar qualquer tipo de relação entre 

terceiros. O livre arbítrio sobre o uso da sua função e capacidade reprodutivas está 

igualmente protegido, sendo definidos como atos violentos aqueles que impedem o 

acesso e uso de contraceptivos e que forcem, por tal impedimento, gravidez 

indesejada (HERMANN, 2008).   

Ainda conforme Hermann (2008), a violência patrimonial se configura 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens, documentos, valores, 

direitos e recursos econômicos sobre os quais a vítima possua titularidade. O inciso 

considera bens de relevância patrimonial aqueles também com importância e valor 

afetivos ou de uso pessoal e profissional. É perpetrada, geralmente, quando a 

mulher toma a iniciativa de romper a relação violenta. 

Por fim, a violência moral implica a desmoralização da mulher vítima, 

confundindo-se e entrelaçando-se com a violência psicológica. Ocorre sempre que é 

atribuída à mulher conduta de calúnia, difamação ou injúria. As três denominações 

estão tipificadas, respectivamente, nos art. 138, 139 e 140 do Código Penal. Por 

calúnia define a lei penal a imputação falsa de crime; por difamação, a falsa 

atribuição, diante de terceiros, de atos e condutas desonrosas e vergonhosas; injúria 

é ofensa ou insulto proferido contra a vítima, pessoalmente (HERMANN, 2008, 

BRASIL, 1940).  

 

3.5.6 Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

 

Em dezembro de 2008, o governador Cid Gomes assinou, juntamente 

com a então ministra Nilcéia Freire, da Secretaria Especial de Políticas Públicas para 

Mulheres, da Presidência da República, o acordo para efetivação do Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, lançado em 2007 na 2ª Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília. O acordo terá vigência de 

quatro anos e foi assinado, também, por governadores de outros Estados. Entre as 

prioridades, está a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento da Violência 

contra as Mulheres, a implementação da Lei Maria da Penha, o combate à 

exploração sexual e ao tráfico de mulheres, a promoção dos direitos humanos de 

mulheres presas, a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos e a implementação 

do Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da AIDS (CEARÁ, 2008).   
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Caberá ao governo do Estado criar a “Câmara Técnica de Gestão 

Estadual”, a qual terá a finalidade de elaborar o plano de trabalho, com 

detalhamento das ações a serem postas em prática e o cronograma de execução. 

Integram a câmara representantes das esferas municipal, estadual e federal, e 

também entidades promotoras de políticas públicas para as mulheres, da sociedade 

civil e órgãos do Poder Judiciário. Além do Estado, mais doze municípios cearenses 

assinam o pacto: Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá, Limoeiro do 

Norte, Redenção, Sobral, Tauá, Maranguape, Iguatu, Tianguá e Viçosa do Ceará 

(CEARÁ, 2008). 

Como um dos resultados deste pacto, o governador sancionou em março 

de 2010 a lei de criação da Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres, 

responsável pela articulação de todas as ações com foco na valorização, defesa de 

direitos e promoção de igualdade feminina no âmbito do poder estadual. Referida lei 

foi aprovada pela Assembleia Legislativa. A este órgão caberá a tarefa de coordenar, 

em todas as secretarias estaduais, ações dessa natureza. Como determinado, a 

coordenadoria ficará vinculada ao gabinete do governador (CEARÁ, 2010a). 

 

3.5.7 O Projeto de Construção de Metodologia para Atendimento às Mulheres 

Vítimas do Tráfico de Pessoas em Fortaleza, Ceará 

 

Pactuado em dezembro de 2007 entre a Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres, do governo federal, e prefeitura de Fortaleza, através da 

Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres, tem o objetivo de elaborar 

proposta metodológica de atendimento às mulheres vítimas de tráfico. O projeto - 

piloto no país - visa fortalecer o trabalho de prevenção e assistência ao tráfico de 

mulheres no município de Fortaleza como ação integrante do Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Pacto Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher (FORTALEZA, 2009). 

 

3.6 Procedimentos cíveis e criminais  

 

Diante da ocorrência de um crime proveniente de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, esta deverá ser levada ao conhecimento da autoridade 
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policial pela mulher para a lavratura do boletim de ocorrência13. Adota-se, então, 

uma série de providências. Destas, a primeira é garantir a integridade física da 

mulher, durante tempo necessário para que não venha a ser novamente agredida. 

Ademais, o fato deve ser comunicando imediatamente ao Ministério Público14 e ao 

Poder Judiciário 15 . Em seguida, deve-se encaminhar a mulher para tratamento 

médico, se for o caso. Se houver risco de vida, é preciso disponibilizar transporte à 

mulher e aos seus familiares para abrigo ou local seguro e proporcionar segurança 

policial para a mulher retirar seus pertences da residência, garantindo-lhe segurança 

inclusive dentro da residência. É essencial informar a mulher dos seus direitos 

contidos na lei (BRASIL, 2006a; SIRVINSKAS, 2009). 

Deve-se informar as mulheres sobre seus direitos para poderem decidir 

sobre as medidas protetivas, ter conhecimento dos serviços, decidir se querem ou 

não formalizar a representação16, sem a qual o processo não terá continuidade. Por 

representação entende-se a expressa vontade da vítima de que o caso seja 

processado, que haja um inquérito policial, isto é, a investigação da denúncia. Se a 

mulher não representar no prazo de seis meses, cabe-lhe saber que o caso será 

arquivado (PINHEIRO, 2010). Entretanto, esta questão está em debate no 

Legislativo Federal, onde se busca alterar o art. 16 da Lei Maria da Penha, no qual 

condiciona a representação do processo à vontade da vítima, estabelecendo como 

regra a ação penal pública incondicionada – aquela que dispensa a manifestação da 

vítima para que o Ministério Público possa propor ação penal (BRASIL, 2010).  

Podem ser pedidas as seguintes medidas protetivas de urgência: 

afastamento do agressor do lar; suspensão do porte de arma do agressor; 

determinação de uma distância mínima para o agressor se manter afastado da 

vítima, familiares e testemunhas; proibição do contato do agressor com a vítima por 

qualquer meio de comunicação; proibição de o agressor frequentar certos lugares; 

                                                 
13

 Formulário padronizado preenchido pelo escrivão de polícia, no qual são registradas informações 
sobre a vítima e seu agressor bem como a data, o local e a hora da ocorrência para que as primeiras 
providências policiais sejam tomadas (IZUMINO, 2004).  
14

 No âmbito constitucional, o art.127 da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1940). 
15

 Ele é composto por ministros, desembargadores e juízes, os quais têm a função de julgar, de 
acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com as regras constitucionais do país 
(BRASIL, 2010). 
16

 A representação significa que a vítima deseja processar criminalmente o acusado. Esta pode ter 
sua representação colhida no momento do registro da denúncia ou em até seis meses a partir da data 
do registro da ocorrência (SIRVINSKAS, 2008). 
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diminuição ou suspensão da visita do agressor aos dependentes menores; 

determinação do pagamento de pensão alimentícia provisória aos dependentes; 

separação de corpos; saída da mulher ofendida da sua casa sem perda de direitos; 

garantia do retorno da ofendida para casa depois de afastar o agressor; devolução 

de bens que possam ter sido tomados pelo agressor; suspensão das procurações 

dadas pela vítima ao agressor; proibição ao agressor de fazer quaisquer negócios 

com os bens pertencentes aos dois sem autorização judicial; encaminhamento da 

ofendida a serviços de proteção e atendimento (art. 22, 23 e 24) (BRASIL, 2006a). 

Lembre-se: a situação não se aplica a crimes graves perante a legislação, 

tais como tentativa de homicídio. Nesses casos, o processo corre 

independentemente da posição da vítima. O entendimento da decisão é o de acolher 

a vontade da vítima e dar a ela o direito de decidir. Pela lei, o processo deve 

caminhar, mesmo que a vítima não represente contra o homem ou retire a denúncia.  

Colhida a representação da ofendida, a desistência só poderá ocorrer em 

audiência previamente designada para essa providência após ouvir o Ministério 

Público. A renúncia, por sua vez, só ocorrerá caso não tenha sido colhida sua 

representação na delegacia de polícia (BRASIL, 2006a; PORTO, 2007). 

Conforme estabelecido, as medidas protetivas de urgência têm caráter 

provisório e não definitivo. E uma vez deferidas tais medidas, os autos 

permanecerão em apartado ao inquérito policial, podendo a ofendida propor a ação 

principal no seu domicílio ou da sua residência, no lugar do fato em que se baseou a 

demanda ou no domicílio do agressor. Para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência, pode ser decretada a prisão preventiva do agressor, podendo 

o juiz requisitar, inclusive, força policial para tanto (BRASIL, 2006a). 

De acordo com dados do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da 

Comarca de Fortaleza, cerca de 80% das vítimas desistem de representar 

criminalmente o agressor. Esta informação se confirma perante as estatísticas da 

instituição que registraram, somente no ano de 2010, 3.593 pedidos de medidas 

protetivas de urgência e a instauração de 1.510 inquéritos policiais. Destes, somente 

383 denúncias foram oferecidas ao Ministério Público para continuidade ao processo 

criminal (CEARÁ, 2011). 
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3.7 Instituições e Redes Integradas de Atendimento à Mulher 

 

3.7.1 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher  

 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, também 

chamadas Delegacia de Defesa da Mulher, foram uma experiência pioneira, 

genuinamente brasileira desde sua criação em 1985 no Estado de São Paulo. 

Contribuíram para dar visibilidade à problematização da violência ocorrida em 

ambiente doméstico, no interior das relações conjugais e familiares, para o 

reconhecimento da sociedade acerca da natureza criminosa desse tipo de violência, 

de forma a atender uma demanda até então reprimida (BRASIL, 2006a).  

Na afirmação de Oliveira e Fonseca (2007), as Delegacias Especializadas 

de Atendimento à Mulher, criadas nos anos 1980, foram uma das reações mais 

consideráveis e visíveis da politização da justiça no tocante à defesa da mulher, pois 

pressionaram o sistema de justiça na criminalização de assuntos tidos antes como 

questões privadas. Do mesmo modo, a criação dos Juizados Especiais Criminais de 

Violência Doméstica fez com que esses conflitos chegassem ao Poder Judiciário, 

porquanto, muitas vezes, as denúncias não transpunham a barreira policial. Dessa 

forma, os conflitos tidos antes como de menor poder ofensivo17 foram retirados do 

âmbito penal, evidenciando, assim, a violência de gênero. 

As DEAMs integram a estrutura da Polícia Civil, a qual é um órgão 

integrante do Sistema de Segurança Pública de cada Estado, que tem como 

finalidade, conforme previsto em dispositivo constitucional: 

 
O estudo, planejamento, execução e controle privativo das 
funções de Polícia Judiciária, bem como a apuração das 
infrações penais, com exceção das militares e aquelas de 
competência da União (BRASIL, 2006c). 
 

Segundo a Norma Técnica de Padronização das Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher, as mulheres devem ser beneficiárias 

diretas das DEAMs e os policiais envolvidos diretamente no atendimento a essas 

                                                 
17

 O art. 61 da Lei nº 9.099/95 teve sua redação alterada em 2006  pela Lei nº 11.313/06 e agora 
possui a seguinte definição: “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior 
a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”. A Lei de 2006 retira a ambiguidade no choque de 
definições para menor potencial ofensivo entre a Lei n° 9.099/95 e a Lei n° 10.259/01, dos Juizados 
Federais. 
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mulheres devem ter escuta atenta, profissional e observadora, de forma a propiciar o 

rompimento do silêncio, do isolamento destas e, em especial, dos atos de violência 

aos quais estão submetidas (BRASIL, 2006c). 

 Como evidenciado, o procedimento da DEAM é composto por quatro 

fases. A primeira consiste no atendimento e acolhimento das usuárias, e definirá um 

real início de processo de queixa crime; a segunda consta de procedimentos básicos 

e informativos em linguagem simplista e, caso necessário, haverá o 

encaminhamento para os serviços componentes da rede de atendimento: Centros 

de Referência, IML, Serviços de Saúde, Assistência Social e Justiça. Em localidades 

onde não exista uma rede de serviços especializada, as DEAMs devem suprir as 

ausências e carências buscando uma rede alternativa de atendimento. A terceira 

fase é composta pelos procedimentos criminais, como o registro do boletim de 

ocorrência e conclusão do inquérito. Na quarta fase se dá o monitoramento das 

ocorrências e a prestação de informações à mulher a respeito do encaminhamento 

da sua denúncia. Consoante previsto, todos os integrantes das equipes devem ser 

qualificados em temas relativos aos direitos da mulher e ter conhecimento sobre a 

rede de atendimento à mulher disponível na comunidade.  Ainda como previsto, o 

fluxo de atendimento acontece da seguinte forma (Figura1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxo de Atendimento nas DEAMs. 
Fonte: Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher: norma técnica de padronização (BRASIL, 
2006c). 
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Segundo Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o Estado do Ceará possui 8.448.055 habitantes, dos quais 2.447.409 

residem no município de Fortaleza. As mulheres constituem 1.301.610 dessa 

população (IBGE, 2010).  

No município de Fortaleza existem sete Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher em pleno funcionamento, localizadas nos municípios de 

Fortaleza, Iguatu, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte, Caucaia e Maracanaú (CEARÁ, 

2010c).  

Conforme determina a Constituição do Estado do Ceará, em seu art. 185, 

deve-se instalar no mínimo uma delegacia especializada no atendimento à mulher 

em cada cidade com mais de 60 mil habitantes. Ademais, em seu parágrafo único 

institui que o corpo funcional das delegacias especializadas de atendimento à 

mulher deve ser composto, preferencialmente, por servidores do sexo feminino 

(CEARÁ, 1994). 

Portanto, de acordo com fontes do IBGE referentes aos resultados do 

Censo 2010 e com a legislação do Estado, deveriam ser instaladas DEAMs em mais 

dezesseis municípios do Ceará. São eles: Aquiraz (72.651 hab.); Aracati (69.167 

hab.); Camocim (60.163 hab.); Canindé (74.486 hab.); Cascavel (66.124 hab.); 

Crateús (72.853 hab.); Icó (65.453 hab.); Itapipoca (116.065 hab.); Maranguape 

(112.926 hab.); Morada Nova (62.086 hab.); Pacajus (61.846 hab.); Pacatuba 

(72.249 hab.); Quixadá (80.605 hab.); Quixeramobim (71.912 hab.); Russas (69.892 

hab.); Tianguá (68.901 hab.) (IBGE, 2010). 

Este é um dos assuntos a serem discutidos quanto à acessibilidade da 

mulher a estes órgãos de defesa. Seria importante a implantação de DEAMs, pelo 

menos, em localidades que abrangessem municípios próximos nos quais o serviço é 

inexistente. Um exemplo de “centralização” é o fato de haver uma DEAM em 

Juazeiro do Norte e outra no Crato, localidades situadas a 11,5 km de distância, ou 

seja, a aproximadamente vinte minutos. Trata-se, porém, de questão de cunho 

político e administrativo baseada na Constituição do Estado. 

Sobre o aspecto distância, o argumento não parece convincente. Em 

2007, o deputado estadual Júlio César apresentou um projeto de indicação para 

implantação de uma Delegacia da Mulher no município de Maranguape. Com o 

mesmo fundamento, este justificou plenamente a criação da DEAM “visto que 
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atenderá não somente o município de Maranguape, como também as cidades 

circunvizinhas, sendo de suma importância para esta região. Este projeto colaborará  

com a prevenção e repressão à violência contra a mulher” (CEARÁ, 2007a). 

 

3.7.2 Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 

Para atender às exigências da Lei Federal nº 11.340/2006, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha - concretizando a norma do art. 226, § 8°, da 

Constituição Federal de 1988, e os ditames da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica - destaca-se a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esta 

iniciativa alterou o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal e 

estabeleceu medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. Agora, o juiz criminal tem de arbitrar alimentos 

provisórios, determinar a guarda provisória dos filhos e arbitrar sentença penal 

contra o infrator. Reza o art. 14 da Lei nº 11.340/06: 

 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 
criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e 
nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento 
e a execução das causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher (SOUZA; GONÇALVES, 
2009). 

 

De acordo com a determinação desta lei federal, essas unidades 

jurisdicionais especializadas devem ser criadas em todos os Estados e no Distrito 

Federal, e sua incumbência é tratar somente os casos de violência doméstica e 

familiar. Para ajudar na solução de questões em que se faça necessária a atuação 

de profissionais, contará com pessoal de apoio especializado tais como médicos, 

psicanalistas, assistentes sociais, etc. (SOUZA; GONÇALVES, 2009).  

Hermann (2008) afirma que a base institucional invocada no art. 266, § 8° 

da Constituição da República consiste no dever do Estado em oferecer assistência à 

família, não apenas como grupo ou unidade, mas em relação a cada um dos seus 

membros de forma a criar estratégias e ferramentas de enfrentamento da violência 

no âmbito intrafamiliar. A proteção da mulher preconizada na Lei Maria da Penha 
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decorre da constatação da sua fragilidade no contexto familiar, fruto da cultura 

patriarcal que facilita sua vitimização em situações de violência doméstica. Todavia 

o reconhecimento da situação de fragilidade da mulher vítima de violência doméstica 

e/ou familiar não implica invalidar sua capacidade de administrar seus próprios 

conflitos. 

Com a Lei nº 9.099/95 retirou-se das delegacias a autonomia para 

resolver os conflitos de gênero, pois os processos passaram a ser encaminhados 

para os Juizados Especiais Criminais. Tal mudança resultou, de fato, num maior 

número de litígios encaminhados para a justiça, já que antes os casos, em geral, 

eram negociados e arquivados na própria delegacia (FAISTING, 2008; CAMPOS; 

CARVALHO, 2006). Assim, os crimes de ameaças e de lesões corporais que 

passaram a ser julgados pela “nova” lei eram majoritariamente cometidos contra as 

mulheres e respondiam por cerca de 60% a 70% do volume processual dos 

Juizados (CAMPOS; CARVALHO, 2006). 

No Estado do Ceará, o Poder Judiciário, no dia 18 de dezembro de 2007, 

inaugurou o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 

de Fortaleza e, em 2009, instalou-se sua nova sede que, além de possuir duas 

defensorias, tanto para o homem quanto para a mulher, destina espaços ao 

atendimento psicossocial dos envolvidos nos processos de agressão doméstica 

contra a mulher. Além deste, o Estado conta com mais um Juizado Especializado 

localizado no município de Juazeiro do Norte (CEARÁ, 2007b). 

As Promotorias de Justiça dos Juizados da Mulher foram criadas no 

âmbito do Ministério Público do Ceará, pela Lei n° 14.059 de 9 de janeiro de 2008 

(CEARÁ, 2008). Com esta iniciativa, instituiu-se também o cargo de promotor de 

justiça da Promotoria da Mulher na estrutura do Ministério Público do Ceará. 

Atualmente tramitam na Promotoria da Mulher cerca de 8.400 processos (CEARÁ, 

2011). São atribuições dos promotores: Instaurar ação penal pública, nos crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher; Representar pela 

prisão preventiva; Propor medidas protetivas de urgência, bem como a revisão das 

medidas concedidas; Exercer o controle da atividade policial; Velar pela proteção e 

defesa dos interesses, direitos individuais atinentes aos direitos fundamentais da 

mulher; Propor campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar 

contra a mulher (CEARÁ, 2011). 
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Conforme o mesmo documento, a equipe multidisciplinar da Promotoria 

da Mulher da Comarca de Fortaleza é composta por profissionais de diversas áreas 

contratados via convênio celebrado entre a Procuradoria Geral de Justiça e o 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O intuito é oferecer o 

melhor atendimento à mulher e à família que se encontram dentro do contexto da 

violência doméstica e/ou familiar.  Apesar de haver 43 Juizados Especiais 

espalhados pelo Brasil, seis Estados não possuem os juizados específicos e o 

atendimento é feito em Juizados Criminais: Bahia, Paraíba, Piauí, Roraima, Santa 

Catarina e Sergipe (RICHA, 2010). 

De modo geral, as redes de atendimento que complementam as ações ou 

suprem deficiências das instituições judiciais têm sido fundamentais para o apoio a 

vítimas fragilizadas, porquanto, muitas vezes, as mulheres que se encontram 

amparadas legalmente não possuem reais condições para o exercício pleno dos 

direitos. Segundo Moreira e Cavalcanti (2007), em seu estudo sobre a violência 

intrafamiliar e o Poder Judiciário, a vítima se sente duplamente agredida, em casa e 

pelas instituições. Consoante sugerem, a real política pública seria a prevenção e a 

conscientização das pessoas sobre o problema da violência intrafamiliar. 

Em Fortaleza, o Juizado da Comarca local vem buscando garantir os 

direitos das mulheres perante a lei de forma integrada e humanizada mediante 

diversas atribuições e serviços prestados pela equipe da unidade e por meio das 

parcerias com a rede socioassistencial de Fortaleza. Faz-se o atendimento diário da 

demanda espontânea aos usuários da Promotoria por representantes das áreas 

psicossocial e jurídica. São efetivados atendimentos psicossociais multidisciplinares 

pelos profissionais da psicologia e do serviço social. Amiúde, o atendimento começa 

na triagem e demanda uma escuta mais aprofundada, podendo também ser 

designado pelo promotor, além das visitas domiciliares realizadas, geralmente, para 

dar mais embasamento aos pedidos de prisão preventiva da Promotoria da mulher. 

Nos casos em que a medida protetiva de urgência é estendida aos filhos, a equipe 

multidisciplinar proporciona e viabiliza visitas supervisionadas por profissionais e 

estagiários, com vistas ao contato e ao resgate dos vínculos afetivos existentes 

entre pai e filhos. E, nos casos mais complexos, são feitos acompanhamentos de 

forma a supervisionar todos os membros em situação de violência doméstica e 

familiar (CEARÁ, 2011).   
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Efetivados pela equipe da rede socioassistencial de Fortaleza e Região 

Metropolitana, os encaminhamentos podem ser direcionados para os Centros de 

Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, Alcoólicos Anônimos, Centros de Referência 

em Assistência Social e Centros de Referência (CEARÁ, 2011). 

Segundo a Promotoria do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a mulher da Comarca de Fortaleza, se instaurará no serviço o Cadastro de 

Violência Doméstica, o qual será preenchido por profissionais competentes e 

treinados para lidar com a situação da mulher fragilizada e obter um perfil mais 

preciso da vítima, do agressor e dos dados da ocorrência. 

 

3.7.3 Núcleo Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará 

 

Os Núcleos de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará foram 

criados pelo Provimento 40/2010, de 19 de abril, por determinação da procuradora 

geral de Justiça, Maria do Perpétuo Socorro França Pinto. Os Núcleos de Sobral e 

Juazeiro ainda vão ser instalados. Têm por finalidade principal atuar para a 

transversalidade de gênero nas ações do Ministério Público, na formulação e 

implementação de políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, na 

conscientização sobre os efeitos pessoais e sociais negativos da violência contra as 

mulheres e na correta aplicação das leis e tratados internacionais relativos às 

mulheres e ao enfrentamento da violência de gênero. 

Entre as atribuições dos Núcleos estão: capacitar promotores de justiça e 

servidores públicos para atuação na área de violência doméstica e familiar contra a 

mulher; efetivar o levantamento das redes de proteção da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar; propor e desenvolver ações, programas e atividades que 

promovam o reconhecimento dos direitos das mulheres; colaborar com órgãos e 

entidades públicas e privadas, especialmente na implementação de campanhas 

educativas e preventivas e requisitar informações, exames, perícias e documentos 

de autoridades da administração pública direta e indireta, bem como de entidades 

privadas e outras instituições (CEARÁ, 2010d).  
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3.7.4 Central de Atendimento à Mulher 180 e o Disque Denúncia Ceará 0800 

2800804 

 

Como previsto, a Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por 

dia, de segunda a domingo, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é 

de âmbito nacional. A Central funciona com atendentes capacitadas em questões de 

gênero, nas políticas do governo federal para as mulheres, nas orientações sobre o 

enfrentamento à violência contra a mulher e, principalmente, na forma de receber a 

denúncia e acolher as mulheres. Com a criação da Central atende-se a uma antiga 

demanda dos movimentos feministas e de mulheres e de todos aqueles que atuam 

no contexto de mulheres em situação de violência. Além de encaminhar os casos 

para os serviços especializados, a Central fornecerá orientações e alternativas para 

que a mulher se proteja do agressor. Ademais, a vítima ainda é informada sobre 

seus direitos legais, os tipos de estabelecimentos que poderá procurar, conforme o 

caso, entre eles, as delegacias de atendimento especializado à mulher, defensorias 

públicas, postos de saúde, instituto médico-legal para casos de estupro, centros de 

referência, casas-abrigo e outros mecanismos de promoção de defesa de direitos da 

mulher (BRASIL, 2003e). Embora as beneficiárias diretas desse serviço sejam as 

mulheres, o enfrentamento à violência contra a mulher repercute positivamente 

sobre toda a sociedade.  

Com a Central de Atendimento, todas as mulheres poderão receber 

atenção adequada quando em situação de violência, sem nenhuma exposição, pois 

o sigilo é absoluto e a identificação será opcional. Mas não são só as mulheres que 

podem acionar os serviços. Homens interessados em fazer denúncias de casos de 

violência contra a mulher serão bem acolhidos. A Central de Atendimento à Mulher é 

uma parceria entre a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e as empresas 

Embratel, Eletronorte, Eletrobrás, Furnas e do Disque Denúncia do Rio de Janeiro. 

Utiliza um banco de dados com mais de 260 perguntas e respostas elaboradas com 

base nas informações disponíveis na SPM e em todas as denúncias já recebidas por 

sua Ouvidoria. A capacitação das atendentes foi promovida em parceria com o 

Instituto Patrícia Galvão, de São Paulo (BRASIL, 2003e).  

Um balanço realizado por essa Central de janeiro até setembro de 2010 

revelou dados alarmantes. Sobressaíram os relatos de ameaça, lesão corporal e 
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cárcere privado. Nesse período, foram registradas 47.244 ocorrências de lesão 

corporal e 12.788 ameaças, o que corresponde a um aumento de 234% e 102%, 

respectivamente, quando comparadas ao mesmo período do ano de 2009. O 

número de mulheres presas em suas casas saltou de 86 para 359 (317%). Somente 

em 2010, a Central registrou 552.034 atendimentos. Isso significa um aumento de 

123% na procura pelo serviço, comparativamente ao mesmo período de 2009. Em 

quase 70% dos casos, os filhos presenciam as agressões. Dos 88.960 casos de 

violência relatados, 51.736 correspondem a violência física, 1.873 a ocorrências de 

agressão sexual (tipo de violência que mais aumentou), 10.569 a casos de agressão 

moral, 1.526 do tipo patrimonial e 22.897 relacionados a violência psicológica (BLOG 

DO GT, 2010). 

 

3.7.5 Conselho Cearense dos Direitos da Mulher 

 

Instituído pela Lei nº 11.170 de 2 de abril de 1986, está vinculado à 

Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. O CCDM é formado de um 

colegiado composto por quatorze conselheiras, cujo mandato é de quatro anos. 

Metade dos membros é constituída de representantes da sociedade civil e a outra 

metade de representantes das seguintes secretarias estaduais: Secretaria da Justiça 

e Cidadania; Secretaria da Cultura; Secretaria da Educação Básica; Secretaria da 

Saúde; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social; Secretaria da Segurança 

Pública e Defesa Social; e Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. O 

Conselho é um órgão de deliberação coletiva apto a propor políticas públicas e 

ações que possibilitem o exercício dos direitos humanos da mulher e sua 

participação no desenvolvimento social, político, econômico e cultural do Estado do 

Ceará. Também desenvolve ações mediante parcerias com órgãos setoriais do 

governo estadual e com outras instâncias governamentais e não governamentais, no 

âmbito nacional e internacional, de forma a consolidar a efetiva democracia no 

Ceará e no Brasil (CEARÁ, 1986).  
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3.7.6 Centro Estadual de Atendimento e Referência à Mulher  

 

O CERAM, unidade da Secretaria da Saúde do Estado, realiza 

acolhimento interdisciplinar. Nele as mulheres recebem inclusive assistência jurídica. 

No CERAM existem ainda serviços de apoio da Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand, Hospital Geral César Cals, Hospital Geral de Fortaleza, Centro de 

Saúde Meireles e Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará.  Toda mulher que se 

sentir vítima de violência pode recorrer a este Centro, porquanto o atendimento é 

feito por demanda espontânea, sem a necessidade de encaminhamento de outra 

instituição. Mesmo assim, instituições públicas, como a Delegacia da Mulher e o 

Instituto Dr. José Frota, encaminham mulheres vítimas de violência ao Centro 

(CEARÁ, 2010b). 

Da equipe multidisciplinar do CERAM fazem parte médicos, inclusive com 

uma equipe de ginecologistas, advogados, assistentes sociais, psicólogas, 

educadoras e enfermeiras, assegurando apoio às mulheres em situação de violência 

(PARENTE, 2007). 

Em vários municípios do Ceará, tais como Tianguá, Limoeiro do Norte, 

Mauriti, Quixadá, Viçosa e Itapipoca, há unidades do CERAM.  

 

3.7.7 Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres da Prefeitura Municipal 

de Fortaleza 

 

Criada em 5 de dezembro de 2007, com aprovação na Câmara Municipal 

de Fortaleza, a Coordenadoria atinge status de secretaria. Antes - e desde o início 

da gestão Fortaleza Bela - as ações voltadas para as mulheres eram realizadas 

através da Assessoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Ligada ao gabinete 

da prefeita, a Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres trabalha as 

seguintes linhas de atuação: educação e cultura não discriminatórias, saúde e 

equidade de gênero, prevenção e enfrentamento à violência, inclusão e autonomia 

econômica e participação e controle social. Seus objetivos são coordenar, elaborar e 

implementar políticas públicas que contribuam de forma concreta na vida das 

mulheres e nas relações de gênero no município, tendo como estratégia a 

articulação com as demais secretarias e áreas de atuação governamental 

(FORTALEZA, 2007). 
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Como explicitado em documento, a participação, a saúde, a geração de 

emprego e renda e a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica estão entre 

as áreas nas quais são  desenvolvidas ações para garantir uma vida mais digna 

para as cidadãs fortalezenses. Em outras áreas, também pode ser visto o esforço 

para qualificar a vida das mulheres da cidade. Projetos de geração de emprego e 

renda, como a Cozinha Popular, o Mulheres em Ação, o Curso de Mulheres 

Pedreiras e o Projeto de Inclusão Produtiva para Mulheres do Bolsa Família buscam 

conferir autonomia financeira. Na habitação, a segurança da moradia é garantida 

pela titularidade feminina. Os papéis das casas dos conjuntos habitacionais 

entregues pela prefeitura saem no nome das mulheres das famílias beneficiadas 

(FORTALEZA, 2009). 

A prefeitura desenvolve, também, o Programa de Prevenção e 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que visa à elaboração de campanhas 

educativas, especialmente nos meses de março – em alusão ao Dia Internacional da 

Mulher – e novembro, lembrando o dia 25, Dia Mundial da não Violência contra a 

Mulher (FORTALEZA, 2009). 

 

3.7.8 Centro de Referência e Atendimento a Mulheres em situação de violência 

Francisca Clotilde 

  

Com a criação em 2006 do Centro de Referência e Atendimento à Mulher 

Francisca Clotilde, vinculado à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as 

Mulheres da Prefeitura Municipal de Fortaleza, já se prestaram mais de 5 mil 

atendimentos, e várias mulheres puderam romper o ciclo de violência ao qual 

estavam submetidas num espaço que deveria ser de proteção: o próprio lar 

(FORTALEZA, 2009). 

Este Centro é composto por equipe interdisciplinar, formada por psicólogo, 

assistente social, socióloga, pedagogas e profissionais de outras áreas. Seu objetivo 

é atender de forma integral e humanizada as mulheres em situação de violência 

(FERREIRA, 2010). 

De modo geral, as camadas populares são as que mais buscam o serviço 

do Centro Francisca Clotilde, embora a mulher que sofre violência esteja em todas 

as camadas sociais; mulheres que, não necessariamente, buscam atendimento em 

serviços públicos. Assim, a maior visibilidade é alcançada entre as de menor poder 
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aquisitivo; não obstante, vale analisar a variável referente àquelas que auferem até 

dez salários mínimos. Sobre o estado civil, há um empate entre solteiras e casadas: 

33%; as que vivenciam relação consensual perfazem um total de 25%; 10% estão 

separadas; as viúvas ficam com um pequeno percentual, grupo que na maioria das 

vezes sofre violências de filhos (as) e parentes próximos que habitam na mesma 

residência. E, ainda: 61% das mulheres têm como religião o catolicismo, enquanto 

31% são evangélicas e 8% delas se declaram espiritistas e umbandistas (ALVES ; 

VIANA, 2008). 

 

3.7.9 Casa-abrigo para mulheres em situação de violência e iminente risco de vida 

de Fortaleza 

 

Quando em situação de risco de morte, as mulheres são encaminhadas 

para a Casa-abrigo Municipal. Esta oferece moradia protegida e atendimento integral 

a mulheres em situação de risco de morte por razão de violência doméstica. É um 

serviço sigiloso e temporário no qual as mulheres poderão permanecer por um 

período determinado a fim de reunir condições necessárias para retomar o curso de 

suas vidas (FORTALEZA, 2009). 

Em razão desta realidade, o movimento de mulheres reivindicou, entre 

outras lutas, a instalação de casas-abrigo. No Ceará, em 1992, foi criada a Casa do 

Caminho – abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, que tem como 

principal objetivo o acolhimento destas, juntamente com seus filhos, constituída 

como uma das principais políticas de retaguarda no enfrentamento à violência contra 

a mulher (PINHEIRO; FROTA, 2006). 

 

3.7.10 Serviço de referência para atendimento à mulher vítima de violência sexual e 

doméstica dos hospitais  

 
Nos Hospitais Gonzaga Mota de Messejana, Gonzaga Mota de José 

Walter, conhecidos como Gonzaguinhas, e Nossa Senhora da Conceição, criou-se 

um serviço de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência sexual e 

doméstica (FORTALEZA, 2009).  
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No campo da violência contra a mulher, o Hospital Gonzaguinha de 

Messejana tornou-se referência no atendimento. Ali, as mulheres vítimas de 

violência doméstica e sexual encontram atendimento interdisciplinar que evita, 

inclusive, a necessidade de deslocamento ao Instituto Médico-Legal para realização 

do exame de corpo de delito. O prontuário da paciente serve como base para a 

emissão do laudo (FORTALEZA, 2010b). 

Já o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter oferece atendimento 

nas áreas de obstetrícia, pediatria e clínica geral. Além dos serviços de emergência, 

que funcionam 24 horas, disponibiliza ainda procedimentos nas seguintes áreas: 

ginecologia, mastologia, puericultura, nefrologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, 

cardiologia, geriatria, pequenas cirurgias, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, 

fisioterapia, ultrassonografia, planejamento familiar e vacinação (FORTALEZA, 

2010a). 

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, também, funciona 24 horas, e 

oferece atendimento de emergência nas áreas de clínica médica, pediatria e 

obstetrícia.  O referido hospital está se capacitando para oferecer o mesmo tipo de 

atendimento. Além disso, foram promovidos seis seminários nas secretarias 

regionais abordando a violência doméstica e sexual e equipes dos hospitais foram 

treinadas para efetuarem o aborto legal (FORTALEZA, 2010b).  

A conquista do serviço específico às mulheres que sofrem violência 

prestado nos Hospitais Gonzaguinhas de Messejana e do José Walter, além do 

Hospital Nossa Senhora da Conceição, soma-se agora ao projeto do Hospital da 

Mulher de Fortaleza, em fase de construção no Bairro Jóquei Clube. Este hospital 

será um centro de excelência no atendimento, na formação e na pesquisa em saúde 

da mulher e especializado nos campos dos direitos reprodutivos e sexuais 

(FORTALEZA, 2009). 

 

3.7.11 Núcleos de estudos sobre violência nas universidades 

 

Os núcleos de pesquisas sobre a violência das universidades dão suporte 

à visibilidade da problemática. Tal como o Núcleo de Estudos da Violência 

Universidade de São Paulo, a maioria desses grupos possui caráter interdisciplinar, 

aos quais seus estudos giram em torno de uma questão teórica comum: a 
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persistência de graves violações de direitos humanos (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2007).  Da mesma forma, o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e 

Violência Urbana (NECVU), da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros 

grupos difundem o conhecimento já acumulado e consolidam os estudos, entre 

outros temas. Portanto esta contribuição é fundamental para a temática e ações 

práticas no âmbito de segurança e políticas públicas em geral (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 1999). 

Com finalidades semelhantes, em Fortaleza destacam-se: Laboratório de 

Estudos da Violência (LEV), órgão vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e 

ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. 

Criado em 1993, tem como principal meta desenvolver e congregar estudos e 

pesquisas sobre a temática da violência, dos conflitos sociais e das violações dos 

direitos humanos; Núcleo de Estudos sobre Violência e Acidentes, também da 

Universidade Federal do Ceará, criado em 2010, integra todas as formas de 

violência de forma multidisciplinar, e está vinculado ao Departamento de Saúde 

Comunitária da Faculdade de Medicina (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, 

1993, 2010). 

Mais especificamente, a Universidade Estadual do Ceará abriu um 

espaço de monitoramento das condições de vida da mulher cearense e da violência 

contra elas. O Observatório da Violência contra a Mulher é uma criação do Grupo de 

Pesquisa Gênero, Família e Geração nas Políticas Sociais, vinculado ao CNPq e ao 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UECE. Trata-se de uma 

experiência pioneira de acompanhamento das políticas públicas e sociais 

desenvolvidas local e nacionalmente, sobretudo no tocante à efetivação da Lei Maria 

da Penha e de todas as formas de discriminação contra as mulheres 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA, 2008). 

 

3.7.12 Organizações não governamentais de apoio à mulher 

 

O movimento feminista brasileiro contemporâneo caracteriza-se pela sua 

instituição em ONGs, cuja grande maioria foi formalizada entre 1980 e 1999. 

Contudo, esta institucionalização do movimento feminista em ONGs é criticada por 

algumas feministas em virtude dos compromissos assumidos com órgãos 
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financiadores bem como por sua estrutura funcional hierárquica. Isto as estaria 

levando a menos ativismo e mais profissionalismo, além de uma adequação aos 

objetivos e discursos dos órgãos financiadores. No entanto, tal fato permitiu o 

planejamento e a realização de projetos estáveis voltados para o empoderamento 

das mulheres (NOVELINO, 2006).  

No contexto brasileiro, as ONGs foram instituídas a partir dos anos 1980 e 

suas ações se pautam em projetos que dependem, para sua execução, de 

financiamento. O desenvolvimento de projetos com suporte de agências  

internacionais de cooperação já era um recurso utilizado pelas feministas desde o 

apoio financeiro da Fundação Ford a um projeto de estudo e pesquisa sobre as 

mulheres da Fundação Carlos Chagas, iniciado em 1975. 

 No Estado do Ceará, existem diversas organizações em defesa da 

mulher, tais como: a Articulação de Mulheres Brasileiras, Marcha Mundial de 

Mulheres, União Brasileira de Mulheres, ONG Casa Lilás, ONG Elo Feminista, 

Centro Socorro Abreu, Casa Chiquinha Gonzaga, Central das Trabalhadoras e 

Trabalhadores do Brasil, Fórum Cearense de Mulheres, Liberdade do Amor entre 

Mulheres do Ceará, Instituto Negra do Ceará, Federação de Entidades de Bairros e 

Favelas de Fortaleza, Atelier Gerasol, Federação dos Trabalhadores Municipais do 

Estado do Ceará, Instituto Terramar, Centro Brasileiro pela Paz, Rede Nacional de 

Advogados e Advogadas Populares do Ceará, Grupo em Defesa da Diversidade 

Afetiva e Sexual, Movimento pela Livre Orientação Sexual, Movimento Ibiapabano 

de Mulheres, União da Juventude Socialista, Associação de Mulheres do Grande 

Bom Jardim, SINDSEP Quixadá, Maracanaú e Coletivo de Jovens Feministas do 

Ceará (CUT CEARÁ, 2010). 

Nas palavras da secretária de mulheres da CUT-CE, Carmen Santiago, “é 

preciso não vitimizar as mulheres, garantir que não sejam penalizadas”. No âmbito 

estadual, destaca-se a participação dos movimentos feministas e de mulheres, em 

geral, ainda fortalecidos com celebração do Dia Internacional pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres. 
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3.8 Estratégias atuais no combate à violência contra a mulher  

 

Como consta no Relatório do Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher, Progresso das Mulheres do Mundo de 2008/2009, nas últimas 

décadas, houve avanços importantes mediante compromissos com os direitos das 

mulheres em todo o mundo. Entretanto, nem sempre estes compromissos são 

traduzidos em ações concretas. Para muitas mulheres, a pobreza e a violência são 

fatos do seu quotidiano enquanto lutam pelo acesso à igualdade de direitos com os 

homens, no trabalho, família e em relação à propriedade, assim como no acesso aos 

recursos dos serviços públicos (UNIFEM, 2009).  

De acordo com as Nações Unidas, a responsabilização constitui ação 

prioritária para a luta das mulheres contra as injustiças e a exigência dos seus 

direitos, pois quando as garantias de proteção às mulheres não são cumpridas, 

quem poderá se voltar para exigir tal justiça? Quem poderá responder pelas 

mulheres? Conforme ressalta a mesma fonte, a luta das mulheres para expor as 

injustiças com base no gênero e exigir reparação tem mudado a perspectiva de 

responsabilização. Esta estratégia visa reforçar a influência das mulheres na política 

e seu acesso aos serviços públicos, às oportunidades econômicas, à justiça e à 

ajuda internacional para o desenvolvimento e segurança por meio da 

conscientização e integração com as diversas esferas da política. O teste final para 

que a estratégia de responsabilização governamental seja alcançada é o acesso à 

prestação de serviços que respondam às necessidades das mulheres (UNIFEM, 

2009).  

No tocante a sistemas jurídicos informais em âmbito mundial, o progresso 

tem sido extremamente lento, sobretudo porque grande parte destes sistemas são 

muitas vezes omissos na aplicação das normas em matéria de direitos humanos e 

de igualdade de gênero. De modo geral, os necessários processos de 

responsabilização não funcionam para as pessoas que vivem em situações de 

pobreza, as quais podem não saber de que forma as autoridades públicas tomam 

decisões e gastam o dinheiro, assim como não têm “voz” e poder para abrir um 

inquérito e exigir reparação. Estes problemas afetam as mulheres, especialmente 

aquelas em situações de pobreza, de forma mais pronunciada em virtude das 

relações sociais marcadas pelo gênero que podem silenciar sua voz e sua influência 

no processo de tomada de decisões (UNIFEM, 2009).  
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Contudo, segundo o relatório afirma, a mudança já está em curso, pois o 

envolvimento direto das mulheres na tomada de decisões públicas é desde há muito 

considerado não só uma questão de justiça democrática, como também um meio de 

garantir maior responsabilização por parte do governo perante as mulheres. Isto 

requer uma mobilização sólida, inclusive no Brasil. 

Essas mulheres vivem em um sistema de isolamento social e político 

capaz de contribuir para a reprodução de mecanismos mais complexos de violência, 

impedindo-as de se manifestarem de modo mais autônomo (VIEIRA et al., 2009).  

Nessa perspectiva, diversas ONGs buscam agir como uma das forças 

promotoras da emancipação feminina em todo o mundo. Entretanto, alguns países 

não aceitam a atuação destas na defesa dos direitos das mulheres. A Tunísia, 

mesmo com uma das legislações mais liberais do norte da África, impõe severas 

restrições governamentais sobre a atuação efetiva de muitas ONGs. Já o governo 

da Líbia não permite nem mesmo que organizações da sociedade civil operem 

livremente no país de forma independente (COLY et al., 2008). 

Apesar das resistências, além das ONGs, o movimento feminista cresceu 

nos últimos anos em algumas regiões islâmicas, principalmente no Egito e no 

Marrocos, países mais abertos à discussão de questões sobre as mulheres. Ativistas 

no norte da África têm se esforçado no intuito de promover uma reinterpretação do 

Alcorão a fim de contestar e alterar a legislação que impede a ampliação dos direitos 

da mulher e sua ascensão social (COLY et al., 2008). 

Ainda como afirmam, diversas propostas surgem para efetivar o 

empoderamento feminino, e podem ser muito eficazes, de acordo com a forma como 

forem aplicadas. Para isso, é preciso lembrar que países, regiões e comunidades 

distintas estão em situações diferentes e devem receber enfoques particulares que 

levem em conta suas especificidades culturais, econômicas, políticas e 

demográficas.  

Em contrapartida, existem movimentos como o Cidadania Feminina, 

dirigido por um colegiado de sete mulheres e integrado por cerca de cem residentes 

no Alto José Bonifácio, na Zona Norte de Recife, o Cidadania Feminina usa uma 

arma quase invisível: um pequeno apito. Se uma mulher apanha, apita e todas as 

outras a seguem. Caso ela não possa fazer isso e alguma vizinha ouve ou presencia 

o espancamento, dá o alerta. O Cidadania Feminina existe e atua há seis anos, 

embora formalmente há apenas quatro. Segundo a Delegacia da Mulher de 
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Pernambuco, a violência doméstica responde por 48,89% dos assassinatos de 

mulheres no estado. A maioria é praticada por companheiros, maridos e namorados 

e é motivada por ciúme ou inconformismo com o fim do relacionamento. Nos últimos 

anos, no entanto, outro fator começou a pesar nos altos índices de homicídios contra 

as mulheres: as ligações com o tráfico. O envolvimento com as drogas já responde 

por 13,34% dos assassinatos de mulheres, já que muitas assumem a chefia da 

família e não encontram trabalho (PORTAL DO VOLUNTÁRIO, 2010). 

Entretanto, não existem respostas nem soluções prontas apropriadas 

para todos os lugares. Nesse sentido, o trabalho conjunto com organizações 

regionais de mulheres e de direitos humanos é fundamental para promover a 

igualdade de gênero.  
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4 MÉTODO 

 
4.1 Abordagem e tipo de estudo 
 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa do tipo transversal, 

descritivo-analítico no qual se trabalhou com dados referentes aos inquéritos 

policiais 18  instaurados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 

Fortaleza. 

 

4.2 Local de estudo  

 

O estudo se desenvolveu no município de Fortaleza, Ceará. Segundo 

Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 

Estado do Ceará possui 8.448.055 habitantes, e destes, 2.447.409 residem em 

Fortaleza. Como observado, as mulheres representam 1.301.610 habitantes 

(53,18%) dessa população (IBGE, 2010). 

Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos na Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher que atende à Região Metropolitana de 

Fortaleza e está localizada na Rua Manoelito Moreira, n°12, no Centro da cidade. 

 

4.3 População e amostra do estudo 

 

Destas 1.301.610 habitantes de Fortaleza, 769.322 são consideradas 

mulheres adultas na faixa etária de 20 a 59 anos (BRASIL, 2009). Na pesquisa, fez-

se o levantamento e apreciação dos dados referentes aos inquéritos policiais com 

representação judicial 19 formalizada por mulheres vítimas de seus (suas) 

companheiros (as), registrados na DEAM de Fortaleza.  

Na primeira fase do atendimento na Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher, após o acolhimento da mulher denunciante e os 

                                                 
18

 Por inquérito policial entende-se o instrumento formal de investigação destinado a reunir elementos 
necessários à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria bem como materialidade 
do evento. Sua função é servir de base à acusação, seja por meio de denúncia ou queixa. Isso 
porque nele são encontrados elementos que levam à suspeita da existência do delito e do seu autor. 
A seguir, o inquérito é remetido ao Ministério Público onde o juiz pode encontrar elementos para 
julgar a possível infração penal (PICOLIN, 2007). 
19

  Idem, p. 42. 
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esclarecimentos, de maneira objetiva, sobre seus direitos, deve-se dar início aos 

procedimentos criminais com a lavratura do boletim de ocorrência. Este deverá ser o 

mais completo possível, com a inserção de dados detalhados com vistas a facilitar a 

elucidação da denúncia (BRASIL, 2006a). 

Caso a vítima deseje dar início ao processo criminal, será instaurado o 

inquérito policial para o qual se exigem provas e testemunhas do fato denunciado. 

Conforme o art. 12 da LMP deverá a autoridade policial adotar, imediatamente, os 

seguintes procedimentos: colher todas as provas úteis para elucidar o fato e suas 

circunstâncias; requisitar exames periciais necessários, tais como exame de corpo 

de delito; ouvir o agressor e as testemunhas; ordenar a identificação do agressor 

junto à sua folha de antecedentes criminais. O documento deverá conter: os dados 

da vítima e do agressor; nome e idade dos dependentes (se for o caso); a descrição 

das medidas protetivas de urgência solicitadas pela ofendida; a cópia do BO e dos 

laudos periciais ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde.  

Contudo, a vítima pode desistir da representação, ou seja, optar por não 

dar continuidade ao processo não apresentando testemunhas, porém, conforme o 

art. 16 da LMP, tal desistência deverá ser formalizada em audiência com o juiz. 

Neste caso, constam apenas as informações referentes à mulher denunciante e à 

denúncia em discussão, bem como o possível motivo da desistência da mesma em 

dar continuidade ao processo criminal. 

Segundo as estatísticas da DEAM de Fortaleza, foram instaurados em 

2010 um total de 1.326 inquéritos policiais, enquanto em 2009 foram registrados 

1.033 procedimentos em 2008, 780.   

Estima-se, de acordo com dados do Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar da Comarca de Fortaleza, que cerca de 25% destes inquéritos são 

oferecidos ao Ministério Público para dar continuidade no processo.  

Todos estes 3.139 inquéritos instaurados no período de 2008 a 2010 

foram subdivididos em dois estratos A e B. A amostra resultante foi de 402 inquéritos. 

Esta foi calculada para uma estimativa de 25% de lesão corporal, precisão de 1% e 

efeito de 4% através do software Epi-Info 3.5.3.  O grupo A (n=325) foi comporto por 

dados dos inquéritos representados pela vítima e o grupo B (n=70) foi composto por 

inquéritos que não foram representados efetivamente.  

Para a construção de tais estratos, fez-se uma amostra aleatória de todos 

os processos proporcionalmente por ano (2008-2010), em virtude de não se ter 
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conhecimento de quais foram representados. Estes foram colocados em seus 

respectivos estratos para posterior análise.  

 

4.4 Critérios de inclusão da amostra 

 

Foram incluídos na amostra inquéritos policiais, com representação 

judicial, referentes à mulheres nas faixas etárias de 20 a 59 anos, vítimas do seu 

parceiro ou ex-parceiro, consideradas adultas e amparadas pela a Lei n° 11.340/06, 

Lei Maria da Penha, que coíbe todas as formas de violência doméstica e familiar, 

ação ou omissão, baseada no gênero  (BRASIL, 2006a). 

   

4.5 Critérios de exclusão da amostra  

 

 Foram excluídas as mulheres de 20 a 59 anos que não foram vítimas do 

seu parceiro, mas sim, de algum familiar ou pessoa em situação de coabitação, e 

contra estes registaram denúncia.   

As crianças e adolescentes assim como as idosas foram excluídas da 

amostra, pois a análise do contexto de violência se diferencia no âmbito da lei, na 

sociedade e em focos de pesquisa. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n° 8.069, de 13 de Julho de 1990), define-se como criança a 

pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos 

de idade incompletos. Contudo, nos casos expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade 

(Presidência da República do Brasil, 1993). Em contrapartida, o Estatuto do Idoso 

(Lei n°10.741, de 1° de outubro de 2003) ampliou o direito do cidadão acima de 59 

anos. 

 

4.6 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados de forma secundária e as variáveis foram 

analisadas mediante dados extraídos do inquérito policial instaurado na Delegacia 

de Defesa da Mulher de Fortaleza. Durante a leitura do inquérito, as informações 
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foram preenchidas de acordo com as perguntas instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE E) construído para tal finalidade dento de suas respectivas categorias: 

 

1. Dados da Vítima e do Autor 

a)      Bairro de residência 20 

b) Estado civil   

c) Nível de instrução 

d) Profissão/ocupação21 

e) Usuário (a) de álcool 

f) Usuário de droga(s) ilícita(s) 

g) Especificar droga(s) ilícita(s) 

 

2. Dados do Caso 

 

a) Incidência penal (artigo no qual o agressor foi autuado de acordo com o 

Código Penal Brasileiro e a Lei nº 11.340/06) 

b) Natureza do fato (lesão corporal, ameaça, estupro, injúria, difamação, etc.) 

c) Tipologia do fato (tipo e/ou local da lesão corporal, tipo de ameaça etc.) 

d) Se a vítima já registrou boletim de ocorrência anterior 

e) Mês das ocorrência 

f) Horário da ocorrência  (manhã, tarde, noite, madrugada) 

g) Bairro da ocorrência; 

h) Ambiente da ocorrência (residencial, não residencial ou profissional) 

i) Tipo de vínculo da vítima com o agressor (marido, ex-marido, convivente, ex-

convivente, namorado, ex-namorado, etc.) 

j) Tempo de relacionamento denunciante/denunciado (menos de 1 ano; entre 1 

e 5 anos, 6 e 10 anos, 11 e 15 anos, 16 e 20 anos, 21 e 25 anos, 26 e 30 

anos, mais de 30 anos) 

k) Se a vítima possui filhos com o agressor e a quantidade 

l) Se os filhos presenciaram o fato 

                                                 
20

 Fonte: FORTALEZA. Secretarias Regionais. Disponível em:  
< http://www.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49 >. 
Acesso em: dez. 2010. 
21

 Classificação Brasileira de Ocupações (BRASIL, 2002). 

 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49
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m) Se houve reincidência de algum tipo de agressão por parte da vítima 

n) O denunciado é usuário de droga(s) ilícita(s) segundo a vitima 

o) Tipo de droga(s) ilícita(s) segundo a vítima (crack, maconha, cocaína, 

associação entre alguns tipos, etc.) 

p) Se o agressor é usuário de álcool segundo a vítima 

q) O possível fator exacerbador da agressão segundo a vítima (ciúme, álcool, 

drogas, disputa familiar, problemas financeiros, alguns motivos em 

associação etc.) 

r) O possível fator exacerbador segundo o agressor (os mesmo segundo a 

vítima, porém acrescidos de algumas categorias tais como: nega o fato, 

recusa-se a depor, não compareceu à audiência, culpa a vítima, etc.) 

s)  Instituição pela qual a denuncia que gerou inquérito policial foi atendida 

(RONDA, CIOPS, DEAM, outro). 

t) A procura de vítima pelos serviços de saúde. 

 

Tais variáveis foram analisadas em busca da caracterização da violência 

contra a mulher e os prováveis fatores associados. Vale ressaltar que todas as 

referidas variáveis contemplam a opção “Não Informado”. 

 

4.7 Análise de dados  

 

Na primeira etapa da análise, para as finalidades do presente estudo, foi 

utilizou-se a classificação das tipologias da violência contra a mulher definidas no art. 

7º da Lei nº 11.340/06. Conforme a referida lei, são formas de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, entre outras, a violência física e sexual; a psicológica; a 

patrimonial e a moral. Dentro dessas tipologias, foram subdivididos dois grupos 

caracterizados por violência física e não física.  

Entende-se a violência física como qualquer conduta que ofenda a 

integridade física ou a saúde corporal da mulher. Estas podem ser compreendidas 

como aquelas que causem ferimento ou lesões, podendo levar inclusive à morte tais 

como espancamentos, queimaduras, facadas e outras agressões ativas (HERMANN, 

2008). 

Já a violência não física é caracterizada por ameaças e coação; abuso 
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emocional e econômico; intimidação; isolamento, entre outras que incluem a 

violência psicológica, patrimonial e moral, que podem vir a causar traumas, perda da 

identidade, autoconfiança e dignidade da mulher vitimada (MILLER, 1999).  

Na segunda etapa se determinou a associação entre a violência física 

(variável dependente) e os possíveis fatores de risco (variáveis independentes).  

 Esses fatores foram categorizados segundo o perfil da vítima e do 

agressor, tais como: situação sociodemográfica (estado civil, nível de instrução, 

profissão ou ocupação, etc.); idade; uso de álcool e/ou drogas ilícitas; familiares 

(filhos com o agressor, história pregressa de violência conjugal, tempo de 

relacionamento vítima/agressor); dados do caso (local, data e hora da ocorrência, 

bem como sua possível causa).   

De posse dos dados, estes foram tabulados por meio de banco de dados 

através do software EpiInfo versão 3.5.3 e processados por meio do Software 

STATA versão 10. A análise deu-se por meio da estatística descritiva, bivariada 

estratificada e regressão logística múltipla pelo método stepwise, backward selection. 

Para analisar a associação entre o desfecho e as variáveis categóricas 

empregou-se o teste qui-quadrado de Pearson. Quando determinada a razão de 

prevalência como medida do risco relativo de violência física para cada uma dessas 

variáveis, adotando-se o intervalo de confiança de 95% (IC 95), foi realizada análise 

de regressão logística múltipla para determinação do risco ajustado após o controle 

dos fatores potencialmente confundidores.  

 

4.8 Aspectos éticos  

 

O estudo se desenvolveu com base em dados secundários extraídos de 

inquéritos policiais instaurados na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de 

Fortaleza, sem a necessidade direta de envolvimento de seres humanos para a 

coleta dos referidos dados. Em atendimento ao exigido, o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará contendo o Termo 

de Fiel Depositário em substituição ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

conforme a Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde – acompanhado da 

anuência de entrada no campo da pesquisa, no caso, a Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher de Fortaleza vinculada à Secretaria de Segurança Pública e 

Defesa Social. O TFD foi utilizado com vistas à garantia da privacidade das 
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informações contidas nos documentos em análise no período da pesquisa. 

Convém ressaltar que a investigação ofereceu médio risco aos indivíduos 

cujos dados pessoais e sigilosos foram expostos ao pesquisador no momento de 

utilizá-los. Contudo, o risco foi controlado pela assinatura do Termo de Fiel 

Depositário, devidamente esclarecido pelo pesquisador e endereçado ao 

responsável portador dos inquéritos policiais, no caso, a delegada titular da DEAM. 

Ademais, as informações contidas nos inquéritos policiais foram utilizadas 

para fins de estudo e os resultados desta pesquisa serão divulgados por meio de 

trabalhos em congressos, publicação de artigos científicos e defesa da dissertação. 
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5 RESULTADOS 

 
Os resultados expostos a seguir se basearam em uma amostra de 395 

inquéritos policiais instaurados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

de Fortaleza, por vítimas de violência física ou não física praticada por seus 

parceiros ou ex-parceiros no período de 2008-2010. Deste total, 325 inquéritos 

foram representados pelas vítimas, ou seja, seguiram para o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar da Comarca de Fortaleza para dar continuidade ao processo 

judicial, enquanto setenta foram arquivados pelas denunciantes por motivo de 

retratação e/ou desistência em dar seguimento ao processo legal. 

Para a análise e apresentação dos resultados, foram coletadas variáveis 

contempladas nos inquéritos policiais, tais como: tipologia da violência sofrida pela 

mulher, dados sociodemográficos da vítima e do acusado e dados da ocorrência. 

Houve limitação quando a análise dos inquéritos com desistência por parte da vítima 

já que estes não possuíam as variáveis sóciodemográficas do acusado bem como 

as da ocorrência. Logo, a referida análise foi baseada na amostra de 325 inquéritos, 

enquanto os dados dos setenta processos restantes, que foram arquivados, serão 

descritos detalhadamente neste capítulo.  

 

5.1 Tipologias da violência sofrida pelas vítimas que representaram contra 

seus parceiros ou ex-parceiros junto à Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher de Fortaleza-CE e a procura dos serviços de saúde  

 
 

Como mencionado, a tipologia da violência registrada pelas vítimas foi 

categorizada em violência física (qualquer lesão que leve a algum dano físico e/ou 

sexual, mesmo que associado a alguma agressão não física) e violência não física 

(psicológica, moral, patrimonial, podendo ocorrer mais de uma violência nesta 

mesma categoria).   

Segundo observado, a instauração de inquéritos prevaleceu nos casos de 

violência não física (57,2%), seguida da violência física (42,7%) (Tabela 1).  

Entretanto, o relato da procura pelos serviços de saúde por parte da 

vítima pode ter sido ocultado nos inquéritos os quais foram limitados quanto à 

análise. Somente 7,6% das vítimas disseram ter procurado algum serviço de saúde, 
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seja hospital, posto de saúde, dentista ou atendimento móvel de urgência. Outro 

dado obtido foi o de 2,1% de mulheres terem relatado gravidez no momento da 

denúncia. Entre os hospitais, o mais procurado foi o Instituto Dr. José Frota e o 

Frotinha Antônio Bezerra com cinco ocorrências cada um, seguidos do Frotinha de 

Messejana, Frotinha da Parangaba, Hospital Geral de Fortaleza e Hospital Antônio 

Prudente, com uma ocorrência cada um (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Tipologia da violência sofrida pelas vítimas que representaram contra seus 
parceiros ou ex-parceiros junto à DEAM e a procura dos serviços de saúde. Fortaleza/CE, 
2008-2010. 

Fonte: a autora. 
1
A violência física segundo a Lei n° 11.340/06 (BRASIL, 2006a) é entendida como qualquer conduta 

que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Dentro da violência física, neste estudo será 
incluída a violência sexual. 
2
A violência não física será caracterizada neste estudo como qualquer ato que cause prejuízo 

psicológico, moral ou patrimonial à vítima. 
3
 Qualquer hospital, posto de saúde, atendimento de emergência, dentista ou outro serviço.  

 

5.2 Características sociodemográficas da vítima em inquéritos policiais com 

representação judicial na DEAM de Fortaleza/CE, 2008-2010 

 

Como identificado, quanto à idade das vítimas, a faixa etária 

predominante, tanto para vítimas de violência física como não física, foi a de 30 a 39 

anos (37,5%), em seguida a de 20 a 29 anos (28,6%). Em relação ao estado civil, 

64,6% declarou-se solteira e 28,6% casada (Tabela 2).  

No tocante ao nível de instrução, este foi categorizado de acordo com o 

inquérito policial. Conforme relato das mulheres, 24,5% tinham o 1° grau incompleto 

e 19,4% mulheres eram alfabetizadas (Tabela 2). 

No concernente à situação empregatícia, 36,0% possuía emprego, porém 

as ocupações mais registradas foram as classificadas como do lar (23,3%), 

Variável            n                                            % 

Tipologia da violência 

Violência física1 

Violência não física2 

Total 

Procura de serviço de saúde e 

circunstâncias  

Procurou serviço de saúde3 

Grávidas 

Não informado 

Total 

                                
139 

186 

325 

 

 

25 

7 

293 

325 

 
42,8 

57,2 

100,0 

 

 

7,6 

2,1 

90,3 

100,0 
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domésticas (19,3%), professoras (8,3%), costureiras (8,0%) e as estudantes (4,0%) 

(Tabela 2). 

Consoante os inquéritos, 54,0% das denunciantes possuía de 1 a 2 filhos 

com o agressor e 24,9% destas não possuíam filhos com o mesmo (Tabela 2). 

 
Tabela 2- Dados sociodemográficos de mulheres vítimas de agressão física ou não física, 
segundo inquéritos policiais com representação judicial na DEAM. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

    

Variável  n                 %*         %** 

Faixa etária em anos  

20-29 

30-39 

40-49                                                                                 

50-59  

Total  

Estado civil  

Solteira                                                                             

Casada                                                                              

Divorciada/Separada 

Viúva  

Total  

Nível de Instrução  

Não alfabetizada 

Alfabetizada 

1° grau incompleto                                                           

1° grau completo                                                             

2° grau incompleto                                                           

2° grau completo                                                             

Superior incompleto  

Superior completo  

Não informado 

Total  

Profissão/Ocupação  

Do lar                                                                                

Doméstica                                                                         

Professora  

Costureira                                                                                                                                

Estudante 

Desempregada                                                                      

Outras*** 

Total 

 

93 

122 

79 

31 

325 

 

210 

93 

18 

4 

325 

 

11 

58 

73 

42 

12 

53 

17 

32 

27 

325 

 

76 

63 

27 

26 

13 

3 

117 

325 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3,4 

17,8 

22,5 

12,9 

3,7 

16,3 

5,2 

9,8 

8,3 

100,0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

28,6 

37,5 

24,3 

9,6 

100,0 

 

64,6 

28,6 

5,5 

1,3 

100,0 

 

3,6 

19,4 

24,5 

14,0 

4,0 

17,8 

5,7 

10,1 

 

100,0 

 

23,3 

19,3 

8,3 

8,0 

4,0 

1,0 

36,1 

100,0 
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Tabela 2 – Continuação. Dados sociodemográficos de mulheres vítimas de agressão física 
ou não física, segundo inquéritos policiais com representação judicial na DEAM, 
Fortaleza/CE. 2008-2010. 

Fonte: a autora.  
* Percentual total. 
**Percentual dos informados. 
.*** Profissões que constam na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2002).  

 

5.3 Características sociodemográficas do acusado em inquéritos policiais com 

representação judicial pela vítima na DEAM de Fortaleza/CE, 2008-2010. 

 

De acordo com os dados, no referente ao perfil do acusado quanto à faixa 

etária, 37,1% possuía entre 30 e 39 anos e 27,0% entre 40 e 49 anos. Em relação 

ao estado civil, 59,4% declarou-se solteiro e 29,9% casado. Sobre o nível de 

instrução, 26,9% disse ser alfabetizado e 20,7% possuíam o 1° grau incompleto 

(Tabela 3).  

Sobre a profissão ou ocupação, destacaram-se entre as demais 

profissões, os vendedores, comerciantes ou autônomos (18,7%) e os pedreiros ou 

serventes (14,6%). O restante enquadra-se no critério de outras profissões (54,1%) 

(Tabela 3). 

No estudo também se indagou sobre o consumo de álcool e/ou 

substâncias ilícitas pelo acusado. Entretanto esta variável não foi informada em 

64,4% dos processos analisados. Contudo, dos 116 indivíduos respondentes 

relataram fazer uso de álcool ou não, 70,7% assumiu o consumo e os demais o 

negaram. Já quanto ao uso de substâncias ilícitas, dos que relataram, 29,5% 

assumiu o uso de alguma droga, porém esta não foi especificada  na maioria dos 

casos (Tabela 3).  

 
 
 

Variável  n %*    %** 

Número de filhos da vítima com o 

agressor  

Não possui filhos com o agressor 

1 a 2 filhos 

3 a 4 filhos 

5 a 6 filhos 

>6 filhos 

Não informado 

Total  

 

 

78 

169 

53 

6 

7 

12 

325 

 

 

24,0 

52,0 

16,3 

1,8 

2,1 

9,7 

100,0 

 

 

24,9 

54,0 

16,9 

2,0 

2,2 

- 

100,0 
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Tabela 3 - Dados sociodemográficos dos autores da agressão física ou não física em 
mulheres, segundo inquéritos policiais com representação judicial na DEAM. Fortaleza/CE, 
2008-2010. 

Variável n     %* %** 

Faixa etária em anos  

20-29 

30-39 

40-49                                                                                 

50-59  

60-69 

>70 

Não Informado 

Total  

 
64 

120 

87 

34 

16 

2 

2 

325 

 
  19,6 

36,9 

26,7 

10,4 

4,9 

0,6 

0,6 

100,0 

 

19,8 

37,1 

27,0 

10,5 

4,9 

0,7 

- 

100,0 

Estado civil  

Solteiro 

Casado 

Divorciado/Separado 

Viúvo 

Não Informado 

Total 

 
193 

97 

30 

3 

2 

325 

 
59,3 

29,8 

9,2 

0,9 

0,6 

100,0 

 

59,4 

29,9 

9,2 

1,5 

- 

100,0 

Nível de Instrução 

Não alfabetizado 

Alfabetizado 

1° grau incompleto 

1° grau completo 

2° grau incompleto 

2° grau completo 

Superior incompleto 

Superior completo 

      Não Informado 

     Total 

 
14 

79 

61 

46 

20 

30 

11 

33 

31 

325 

 

4,3 

24,3 

18,7 

14,1 

6,1 

9,2 

3,3 

10,1 

9,5 

100,0 

 

4,8 

26,9 

20,7 

15,6 

6,8 

10,2 

3,8 

11,2 

- 

100,0 

Profissão/Ocupação  

Pedreiro/Servente 

Vendedor/Comerciante/Autônomo 

Motorista 

Mecânico  

Serviços Gerais 

Sem profissão definida 

Outras*** 

Não Informado 

Total 

 
46 

59 

13 

12 

10 

5 

171 

9                                   
325 

 

14,1 

18,1 

4,0 

3,6 

3,0 

1,5 

52,6 

2,7 

100,0 

 

14,6 

18,7 

4,1 

3,7 

3,2 

1,6 

54,1 

- 

100,0 
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Continuação da tabela 3. Dados sociodemográficos dos autores da agressão física ou não 
física em mulheres, segundo inquéritos policiais com representação judicial. Fortaleza/CE, 
2008-2010. 

Variável n % % 

Uso de álcool  
Sim 
Não 
Não Informado 
Total 

 
82 
34 

209 
325 

 
25,2 
10,4 
64,4 

100,0 

 
70,7 
29,3 

- 
100,0 

Uso de substâncias ilícitas****  
Sim 
Não 

     Não Informado 
    Total 

 
21 
49 

              255 
              325 

 
6,4 

15,0 
78,4 

100,0 

 
29,5 
70,5 

- 
100,0 

Fonte: a autora. 
* Percentual total. 
**Percentual dos informados. 
*** profissões que constam na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2002). 
**** 

Envolve substâncias como o crack, maconha, solventes, heroína, barbitúricos, cocaína e a 

associação entre algumas.  
 
5.4 Dados das ocorrências registradas na DEAM de Fortaleza/CE com 

representação judicial por parte da vítima contra seu parceiro ou ex-parceiro, 

2008-2010 

 

No relacionado ao bairro, onde foram registrados mais ocorrências de 

violência contra a mulher foram Messejana (4,3%); Vicente Pizón (3,6%); Mondubim, 

Papicu e Antônio Bezerra (3,3%) respectivamente; Jangurussu e São João do 

Tauape e Genibaú (2,9%), respectivamente (Tabela 4). 

Quanto ao horário de ocorrência das agressões, prevaleceu a noite com 

30,1% do total de registros e, em seguida, a manhã com 27,4%. No tocante ao 

ambiente, destaca-se a residência da vítima em 82,5% dos casos como o local onde 

aconteceram as agressões. O vínculo com o agressor foi observado quanto ao 

número de queixas contra 37,3% ex-conviventes e 27,8% conviventes (Tabela 4). 

De acordo com a tabela, o tempo de relacionamento também foi uma 

variável observada e, segundo se identificou, 32,2% da violência denunciada 

ocorreu nas relações entre 6 e 10 anos e 31,3% entre 1 e 5 anos. Ressalta-se que, 

92,6% das vítimas, relatam a recidiva de agressão por parte do acusado. Outro dado 

a ser observado é o fato de 56,9% de filhos terem presenciado a violência entre os 

pais (Tabela 4). 
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Contudo, a questão acerca do uso de drogas pelo acusado, segundo a 

vítima, foi um dado omitido em grande parte dos depoimentos. Somente 29,5% 

citaram o fato e, destas, o uso de crack foi relatado por 30,0% das vítimas (Tabela 4). 

Quanto aos dias da semana nos quais houve maior número de denúncias, 

25,9% ocorreram no domingo, 16,9% no sábado e 16,9% na segunda-feira (Tabela 

4).  

Como consta nos inquéritos, o uso de álcool também foi relatado pelas 

vítimas. Conforme 162 (98,8%) das que falaram sobre a questão, o agressor fazia 

uso de alguma bebida alcoólica. Quanto aos motivos da agressão mencionados pela 

vítima, 30,4% disseram ser o ciúme ou não conformação com a separação por parte 

do agressor, 16,6% o consumo de bebida alcoólica pelo acusado, 13,1% a 

associação do álcool com a droga, 11,9% o álcool associado ao ciúme e 9,0% ao 

histórico de agressividade do acusado. Diante dos dados da ocorrência, segundo 

observado, 59,0% das vítimas recorreram primeiramente à DEAM, 24,0% ao CIOPS 

ligando para o número 190 e 16,3% ao Ronda do Quarteirão, que oferece suporte e 

faz parte da rede de operações de segurança. Somente duas vítimas recorreram à 

outra delegacia, contudo foram encaminhadas a delegacia especializada no caso 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Dados das ocorrências registradas na DEAM com representação judicial por 

parte da vítima contra seu parceiro ou ex-parceiro. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável             n          %* %** 

Bairro da Ocorrência  

Messejana 

Vicente Pizon 

Mondubim 

Papicu 

Antônio Bezerra 

Jangurussu 

S. João do Tauape 

Genibaú 

Demais bairros 

Total 

Horário da Ocorrência***  

Manhã 

Tarde 

Noite 

Madrugada 

Total 

Ambiente da Ocorrência  

Residencial 

Profissional 

Não Residencial**** 

Residência de parentes 

Residência de terceiros 

Total 

Vínculo entre vítima e agressor  

Marido 

Convivente 

Namorado 

Ex-marido 

Ex-convivente 

Ex-namorado 

Não Informado 

Total 

 

13 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

244 

325 

 

89 

87 

98 

51 

325 

 

268 

5 

46 

3 

3 

325 

 

43 

90 

8 

33 

121 

28 

2 

325  

                              

4,0 

3,3 

3,0 

3,0 

3,0 

2,7 

2,7 

2,7 

75,0 

100,0 

 

- 

- 

         -  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

                            

13,2 

27,7 

2,5 

10,1 

37,2 

8,6 

0,6 

100,0 

 

4,3 

3,6 

3,3 

3,3 

3,3 

2,9 

2,9 

2,9 

73,5 

100,0 

 

27,4 

26,8 

30,1 

15,7 

100,0 

 

82,5 

1,5 

14,5 

0,9 

0,6 

100,0 

                       

13,3 

27,8 

2,5 

10,1 

37,3        

9,0 

- 

100,0 
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Tabela 4 - Continuação. Dados das ocorrências registradas na DEAM com representação 
judicial por parte da vítima contra seu parceiro ou ex-parceiro. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Variável n %* %** 

Tempo de relacionamento vítima/agressor  

< 1 ano 

 1 a 5 anos 

 6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

21 a 25 anos 

26 a 30 anos 

> 30 anos 

Não Informado 

Total 

Recidiva de agressão à vítima  

Sim 

Não 

Total 

Filhos presenciaram o fato  

Sim 

Não/ Não possui filhos com agressor 

Total 

Agressor usuário de droga segundo a vítima  

Sim  

Não 

     Não Informado 

     Total 

Se sim, o tipo de droga  

Maconha 

Crack 

Solventes 

Crack e maconha 

Cocaína 

Crack + maconha +álcool 

Não Informado 

Total 

Dia da semana  

Segunda-feira 

Terça-feira 

Quarta-feira 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Sábado 

Domingo 

     Total 

 

24 

96 

99 

28 

30 

8 

12 

10 

18 

325 

               

301 

24 

325 

 

185 

140 

    325 

 

88 

8 

229 

325 

 

9 

3 

2 

2 

2 

2             

295  

325 

 

54 

42 

30 

31 

29 

55 

84 

325 

 

7,3 

29,5 

30,4 

8,6 

9,2 

2,4 

3,6 

3,0 

5,5 

100,0 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

27,0 

2,5 

70,5 

100,0 

 

2,7 

0,9 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

90,7 

100,0 

                               

- 

-                           

-                   

- 

- 

- 

- 

- 

 

7,9 

31,3 

32,2 

9,1 

9,8 

2,6 

3,9 

3,2 

-                       

100,0 

                         

92,6 

7,4 

100,0 

 

56,9 

43,1 

100,0 

 

91,6 

8,4 

- 

100,0 

 

43,2 

30,0 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

- 

100,0 

 

16,6 

12,9 

9,2 

9,5 

9,0 

16,9 

25,9 

100,0 
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Tabela 4 - Continuação. Dados das ocorrências registradas na DEAM com representação 
judicial por parte da vítima contra seu parceiro ou ex-parceiro. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Fonte: a autora. 
* Percentual total. **Percentual dos informados. ***Manhã: entre 6h e 11h59 / Tarde: entre 12h e 
17h59 / Noite: entre 18h e 23h59/ Madrugada: entre 0h e 5h59.  ****

 
Vias públicas e locais de convívio 

social.  

Variável n %* %** 

Usuário de álcool segundo a vítima  
Sim 
Não 
Não Informado 
Total 

 
162 

2 
161 
325 

 
49,8 
0,6 

49,5 
100,0 

 
98,8 
1,2 

- 
100,0 

Motivo da ocorrência segundo a vítima  
Álcool 
Drogas Ilícitas 
Ciúme ou não aceitação da separação  
Álcool + Droga 
Álcool + ciúme 
Droga + ciúme 
Álcool + Droga + ciúme 
Histórico de Agressividade 
Outros motivos relacionais 
Não Informado 
Total 

 
53 
20 
97 
42 
38 
5 
6 

29 
29 
6 

325 

 
16,3 
6,1 

29,8 
12,9 
11,6 
1,5 
1,8 
8,9 
8,9 
1,8 

100,0 

 
16,6 
6,2 

30,4 
13,1 
11,9 
2,0 
1,8 
9,0 
9,0 

- 
100,0 

Motivo da ocorrência segundo o autor  
Álcool 
Drogas Ilícitas 
Passional 
Negam o fato 
Legitima defesa 
Recusam-se a depor 
Não intencional 
Não compareceu a audiência 
Culpam a vítima 
Outros motivos relacionais 
Não Informado 
Total 

 
13 
5 

21 
176 
23 
16 
14 
10 
8 

22 
17 

325 

 
4,0 
1,5 
6,4 

54,1 
7,0 
4,9 
4,3 
3,0 
2,4 
6,7 
5,2 

100,0 

 
4,2 
2,8 
6,4 

54,3 
7,1 
4,9 
4,3 
5,3 
4,0 
6,7 

- 
100,0 

Tipos de lesão física  
Lesões em cabeça e pescoço com uso de força física  
Espancamento  
Objeto perfuro-cortante 
Empurrões 
Uso de objetos 
Enforcamento e Tentativa de homicídio 
Estupro 
Arma de fogo 
Queimadura 
Não Informado 
Total 

 
48 
57 
8 
5 
5 
7 
1 
1 
2 

191 
325 

 
14,7 
17,5 
2,4 
1,5 
1,5 
2,1 
0,3 
0,3 
0,6 

58,7 
100,0 

 
35,8 
42,5 
5,0 
3,7 
3,7 
5,2 
0,9 
0,9 
2,3 

- 
100,0 

Quem atendeu a denuncia  
 CIOPS - 190 
 Ronda 
 DEAM 
 Outra delegacia 

      Total 

 
78 
53 

192 
2 

325 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
24,0 
16,3 
59,0 
0,7 

100,0 
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5.5 Classificação da tipologia da violência contra a mulher sofrida pelo 

parceiro ou ex-parceiro, com representação judicial na DEAM de Fortaleza/CE, 

2008-2010 

 
Ao classificar a tipologia da violência contra a mulher em relação às 

variáveis sociodemográficas da vítima, é possível observar o perfil das denunciantes 

em relação ao tipo de violência sofrida, seja física ou não física (Tabela 5). 

Entre as denunciantes que sofreram violência não física, 37,6% estavam 

na faixa etária entre 30 e 40 anos e 30,1% entre 40 e 49 anos, 60,9% eram solteiras, 

22,4% tinham o 1° grau completo, 53,0% possuía de um a dois filhos com o agressor 

e 38,1% exerciam alguma profissão ou ocupação (Tabela 5).  

Já entre as mulheres que sofreram violência física, 37,4% situavam-se na 

faixa etária entre 30 e 39 anos e 36,8% entre 20 a 29 anos, 69,8% eram solteiras, 

27,4% tinham o primeiro grau incompleto, 55,3% possuía de um a dois filhos com o 

agressor e 33% também exerciam alguma profissão ou ocupação (Tabela 5).  

Tabela 5- Características sóciodemográficas da vítima em relação ao tipo de agressão 
registrada por mulheres na DEAM, contra parceiro ou ex-parceiro, segundo inquéritos 
policiais com representação judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Variável/Tipologia                         Física (n=139)                  Não Física (n=186) 
Da violência                                       n                  %                 n                %                   p*** 

Faixa etária (n=325) 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

Total 

Estado civil (n=325) 

Solteira 

Casada 

Divorciada/Separada 

Viúva 

    Total 

Nível de Instrução (n=296)* 

Não alfabetizado 

Alfabetizado 

1° Grau Incompleto 

1° Grau Completo 

2° Grau Incompleto 

2° Grau Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

     Total  

 

51 

52 

23 

13 

139 

 

97 

35 

5 

2 

139 

 

2 

25 

34 

22 

5 

17 

7 

12 

124 

 

36,8 

37,4 

16,5 

9,3 

100,0 

 

69,8 

25,1 

3,6 

1,5 

100,0 

 

1,6 

20,2 

27,4 

17,7 

4,0 

13,7 

5,6 

9,7 

100,0 

 

42 

70 

56 

18 

186 

 

113 

58 

13 

2 

186 

 

9 

33 

39 

20 

7 

36 

10 

18 

172 

 

22,6 

37,6 

30,1 

9,7 

100,0 

 

60,9 

31,1 

7,0 

1,0 

100,0 

 

5,1 

19,0 

22,4 

11,5 

5,3 

20,7 

5,7 

10,3 

100,0 

 

0,009 

 

 

 

 

0,290 

 

 

 

 

 

0,485 
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Tabela 5 - Continuação. Características sóciodemográficas da vítima em relação ao tipo de 
agressão registrada por mulheres na DEAM, contra parceiro ou ex-parceiro, segundo 
inquéritos policiais com representação judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Fonte: a autora. 
* Variáveis não contempladas no total. 
**Outras profissões registradas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2002) 
*** Teste qui-quadrado de Pearson. 

 

Para melhor elucidação sobre a profissão/ocupação, buscou-se 

correlacionar o nível de instrução e a profissão da vítima por meio so teste qui-

quadrado de Pearson e, dessa forma, encontrou-se significância (p=0,000) para esta 

associação. Isto é, a profissão/ocupação da mulher denunciante condiz com seu 

grau de instrução (Tabela 6).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável/Tipologia                                  Física (n=139)              Não Física (n=186) 
Da violência                                            n                 %                  n                 %            p*** 

Número de filhos da 

Vítima/Agressor (n= 313)* 

1 a 2 filhos 

3 a 4 filhos 

5 a 6 filhos 

>6 filhos 

Não possui filhos 

Total 
Profissão/Ocupação 
(n=325) 

Do lar                                                                                

Doméstica                                                                         

Costureira                                                                         

Professora                                                                        

Estudante                                                                         

Desempregada 

Outras** 

Total 

73 

15 

2 

0 

42 

     132 

 

37 

24 

12 

13 

6 

1 

46 

139 

 

 

55,3 

11,4 

1,4 

0 

31,9 

100,0 
 

26,6 

17,2 

8,6 

9,3 

4,3 

1,0 

33,0 

100,00 

96 

38 

4 

7 

36 

181 
 

39 

39 

14 

14 

7 

2 

71 

186 

53,0 

21,0 

2,2 

3,9 

19,9 

100,0 
 

20,9 

20,9 

7,5 

7,5 

3,3 

1,8 

38,1 

100,00 

0,008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,830 



95 

 

 

Tabela 6- Associação entre o nível de instrução e a profissão/ocupação da vítima segundo 
inquéritos policiais com representação judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Variáveis  Profissão/Ocupação  

   do lar/professoras/                        Demais profissões**              

costureiras/estudantes 

Nível de Instrução (n=298)* n %      n % Total  

Não alfabetizadas/ 

alfabetizadas/ensino 

fundamental*** 

94 31,5 90 30,2 184     

 

Nível médio ou superior**** 

 

70 

 

23,5 

 

44 

 

4,8 

 

114     

Total 134 55,0 164 45,0 298     

Fonte: a autora. 
*Variáveis não contempladas no total. **Profissões registradas na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO, 2002). ***O ensino fundamental compreende o 1° grau incompleto ou completo. 
**** O nível médio ou superior compreende o 2° grau incompleto ou completo e o nível superior 
incompleto ou completo.  

p=0,000 

Esta classificação também permitiu observar o perfil do agressor quanto à 

tipologia da violência denunciada. Entre os acusados de agressão não física, 36,9% 

possuíam entre 30 e 39 anos, 52,1% eram solteiros, 27,6% alfabetizados e 65,3% 

possuíam alguma profissão ou ocupação (Tabela 7). 

Entretanto, para violência física, 37,4% dos agressores situaram-se na 

faixa etária entre 30 e 39 anos, 69,0% eram solteiros, 25,8% alfabetizados e 56,9% 

exerciam alguma profissão ou ocupação (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Características sóciodemográficas do autor em relação ao tipo de agressão 
registrada por mulheres na DEAM, contra parceiro ou ex-parceiro, segundo inquéritos 
policiais com representação judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Fonte: a autora. 
*Variáveis não contempladas no total. **Outras profissões registradas na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO, 2002). 
** Teste qui-quadrado de Pearson. 
 

Como exposto a seguir, quanto aos dados da ocorrência e seus fatores 

associados para a violência não física, 28,7% ocorreram nos relacionamentos entre 

1 e 5 anos e 64,5% na presença dos filhos. Quanto ao motivo para esse tipo de 

violência, 28,8% das vítimas alegaram ciúme ou não conformação com a separação, 

enquanto 62,3% dos agressores negaram o fato. Em relação ao horário, ambiente e 

Variável/Tipologia                                       Física (n=139)            Não Física (n=186) 
Da violência                                                   n              %               n               %            p*** 

Faixa etária (n=323)* 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

>60 

Total 

Estado civil (n=325) 

Solteiro 

Casado 

Divorciado/Separado 

Viúvo 

Total 

Nível de Instrução (n=294)* 
Não alfabetizado 

Alfabetizado 

1° Grau Incompleto                                                           

1° Grau Completo                                                             

2° Grau Incompleto                                                           

2° Grau Completo                                                             

Superior Incompleto 

Superior Completo 

Total 

Profissão autor 
Pedreiro/servente 

Vendedor/comerciante/autônomo 

Motorista 

Serviços gerais 

SPD 

Outras ** 

Total 

 

41 

52 

27 

11 

7 

1 

139 

 

96 

35 

8 

0 

139 

 

5 

32 

25 

27 

8 

10 

3 

14 

124 

 

25 

20 

6 

6 

2 

78 

137 

 

29,5 

37,4 

19,4 

7,9 

5,0 

0,8 

100,0 

 

69,0 

25,1 

5,9 

0 

100,0 

 

4,0 

25,8 

20,2 

21,8 

6,4 

8,1 

2,4 

11,3 

100,0 

 

18,2 

14,6 

4,4 

4,4 

1,5 

56,9 

100,0 

 

23 

68 

60 

23 

9 

1 

184 

 

97 

62 

25 

2 

186 

 

9 

47 

36 

19 

12 

20 

8 

19 

170 

 

21 

27 

7 

4 

3 

117 

179 

 

12,5 

36,9 

32,6 

12,5 

4,8 

0,7 

100,0 

 

52,1 

33,3 

13,4 

1,2 

100,0 

 

5,3 

27,6 

21,2 

11,2 

7,0 

11,8 

4,7 

11,2 

100,0 

 

11,7 

15,1 

3,9 

2,3 

1,7 

65,3 

100,0 

 

0,003 
 

 

 

 

 

 

0,014 
 

 

 

 

 

 

0,377 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,554 
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dia da semana, 31,1% ocorreram no período da manhã, 88,1% na residência e 

22,7% aos domingos. No que diz respeito ao vínculo entre a vítima e o agressor, 

42,4% eram ex-conviventes. A recidiva de agressão segundo a vítima foi relatada 

em 93,0% dos depoimentos e, destas, 54,8% já haviam registrado BO anteriormente 

(Tabela 8).   

No tocante à violência física, 37,5% dos relacionamentos situavam-se 

entre 6 e 10 anos e, nestes, 51,9% dos filhos não presenciaram a agressão. No que 

diz respeito ao motivo alegado pela vítima, 32,5% justificaram ser o ciúme ou não 

conformação com a separação, enquanto 43,4% dos agressores negaram o fato. No 

concernente ao horário, ambiente e dia da semana, 35,2% dos casos ocorreram no 

período da noite, 74,8% em ambiente residencial e 30,2% aos domingos. Já o 

vínculo entre a vítima e o agressor foi relatado em 40,6% dos casos como 

conviventes e 30,8% como ex-conviventes. As denunciantes declaram em 92,0% 

das ocorrências que já haviam sofrido algum tipo de agressão anteriormente pelo 

mesmo parceiro e, destas, 68,4% registraram BO contra o parceiro ou ex-parceiro 

pela primeira vez. Destacou-se, também, o fato das denunciantes procurarem 

primeiramente a DEAM seguido do CIPOS para atender a ocorrência com 47,2% e 

33,6% dos registros, respectivamente (Tabela 8).   

 

Tabela 8 – Dados das ocorrências em relação ao tipo de agressão registrada por mulheres 
na DEAM, contra parceiro ou ex-parceiro, segundo inquéritos policiais com representação 
judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

 Variável/Tipologia                           Física (n=139)              Não Física (n=186) 
 da violência                                       n                 %              n                  %                  p *** 

Vínculo da Vítima/Agressor 

(n=309)* 

Marido 

Convivente 

Namorado 

Ex-marido 

Ex-convivente 

Ex-namorado 

Total 

 

 

16 

57 

6 

4 

42 

13 

138 

 

 

12,0 

40,6 

4,5 

2,4 

30,8 

9,7 

100,0 

 

 

27 

33 

2 

1 

29 

79 

171 

 

 

15,1 

16,8 

1,1 

15,7 

42,4 

8,9 

100,0 

 
<0,001 
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Tabela 8 - Continuação. Dados das ocorrências em relação ao tipo de agressão registrada 
por mulheres na DEAM, contra parceiro ou ex-parceiro, segundo inquéritos policiais com 
representação judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010 

 
 
 
 
 
 

Variável/Tipologia                                Física (n=139)               Não Física (n=186) 
Da violência                                           n               %                  n               %               p*** 

Tempo de relacionamento  
Vítima/agressor (n=307)* 
    < 1 ano 

1 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
 21 a 25 anos 
26 a 30 anos 
> 30 anos 
Total  

Filhos presenciaram o fato 
(n=305)* 

Sim 
Não 
Total  

Motivo da ocorrência 
segundo a vítima (n=319)* 

Álcool 
Drogas Ilícitas 
Passional 
Álcool + Droga 
Álcool + passional 
Droga + passional 
Álcool + Droga + Passional 
Histórico de Agressividade 
Outros motivos relacionais 
Total  

Motivo da ocorrência 
segundo o autor (n=323)* 

Álcool 
Drogas Ilícitas 
Passional 
Negam o fato 
Legitima defesa 
Recusam-se a depor 
Não intencional 
Não compareceu a 
audiência 
Culpam a vítima 
Outros motivos relacionais 
Total  

 
 

12 
46 
50 
7 
8 
2 
5 
3 

133 
 
 

64 
69 

133 
 
 

20 
6 

44 
22 
14 
2 
3 

17 
7 

135 
 
 
 

7 
3 

14 
60 
17 
6 
8 
3 

12 
7 

137 

 
 

9,0 
34,5 
37,5 
5,6 
6,0 
1,5 
3,7 
2,2 

100,0 
 
 

48,1 
51,9 

100,0 
 
 

14,8 
4,4 

32,5 
16,3 
10,3 
1,4 
2,2 

12,5 
5,6 

100,0 
 
 
 

5,0 
2,1 

10,1 
43,4 
12,3 
4,3 
5,8 
2,7 
8,7 
5,6 

100,0 

 
 

12 
50 
49 
21 
22 
6 
7 
7 

174 
 
 

111 
61 

172 
 
 

33 
14 
53 
20 
24 
3 
3 

12 
22 

184 
 
 
 

6 
2 
7 

116 
6 

10 
6 

10 
8 

15 
186 

 
 

7,2 
28,7 
28,1 
12,0 
12,6 
3,4 
4,0 
4,0 

100,0 
 
 

64,5 
35,5 

100,0 
 
 

17,9 
7,6 

28,8 
10,8 
13,4 
1,6 
1,6 
6,4 

11,9 
100,0 

 
 
 

3,2 
1,3 
3,7 

62,3 
3,2 
5,3 
3,2 
5,3 
4,3 
8,2 

100,0 

0,088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,004 
 
 
 
 

0,174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,001 
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Tabela 8 - Continuação. Dados das ocorrências em relação ao tipo de agressão registrada 
por mulheres na DEAM, contra parceiro ou ex-parceiro, segundo inquéritos policiais com 
representação judicial. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Fonte: a autora. 
*Variáveis não contempladas no total. 
***Teste qui-quadrado de Pearson. 
 

Variável/Tipologia                           Física (n=139)                Não Física (n=186) 
Da violência                                        n                %                n                 %                    p*** 

Dia da semana (n=325) 

     Segunda-feira 

Terça-feira 

Quarta-feira 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Sábado 

Domingo  

Total  

Hora da ocorrência (n=325) 

Manhã 

Tarde 

Noite 

Madrugada 

Total 

Ambiente da ocorrência 

(n=325) 

Residencial 

Profissional 

Não Residencial 

Residência de parentes 

Residência de terceiros 

Total 

Recidiva de agressão 

segundo a vítima (n=325) 

Sim 

Não 

Total  

Registro de BO anterior 

(n=325) 

Sim 

Não 

Total  

Quem atendeu a denuncia 

(n=306)* 

CIOPS – 190 

Ronda 

 DEAM 

 Outro 

Total  

 

19 

16 

11 

17 

15 

19 

42 

139 

 

31 

31 

49 

28 

139 

 

 

104 

2 

30 

2 

1 

139 

 

 

128 

11 

139 

 

 

44 

95 

139 

 

 

44 

25 

63 

2 

134 

 

3,7 

11,5 

7,9 

12,2 

10,8 

13,7 

30,2 

100,0 

 

22,3 

22,3 

35,2 

20,2 

100,0 

 

 

74,8 

1,4 

21,5 

1,4 

0,9 

100,0 

 

 

92,0 

8,0 

100,0 

 

 

31,6 

68,4 

100,0 

 

 

33,6 

18,5 

47,2 

0,7 

100,0 

 

35 

26 

19 

14 

14 

36 

42 

186 

 

58 

56 

49 

23 

186 

 

 

164 

3 

17 

1 

1 

186 

 

 

173 

13 

186 

 

 

84 

102 

186 

 

 

29 

24 

118 

1 

172 

 

18,8 

14,0 

10,2 

7,5 

7,5 

19,3 

22,7 

100,0 

 

31,1 

30,1 

25,5 

13,3 

100,0 

 

 

88,1 

1,6 

9,3 

0,5 

0,5 

100,0 

 

 

93,0 

7,0 

100,0 

 

 

45,2 

54,8 

100,0 

 

 

16,8 

13,9 

68,6 

0,7 

100,0 

0,223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,026 

 
 
 
 
 
 

0,026 

 
 
 
 
 
 
 

0,094 
 
 
 
 
 

0,014 
 
 
 
 

0,001 
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5.6 Fatores de risco para a violência física contra a mulher perpetrada por 

parceiro ou ex-parceiro, denunciada através de inquéritos policiais na DEAM, 

Fortaleza/CE, 2008-2010  

 
 

 Ao se analisar a associação entre a violência física, em específico, e as 

demais variáveis, identificou-se, pela através da Razão de Prevalência (RP), da 

Odds Ratio (OR) bruta e dos valores de significância (p<0,20), vários fatores de risco 

para este tipo de ocorrência. A razão de prevalência foi determinada como medida 

do risco relativo de violência física. 

Na Tabela 9 consta a associação entre a violência física e as variáveis 

sociodemográficas da vítima. Como risco para lesão corporal, a faixa etária da vítima 

entre 20 e 29 anos (p=0,007); possuir entre o 1° grau incompleto e o 1° grau 

completo, ou seja, entre cindo a nove anos de estudo (p=0,026) e ter de 1 a 2 filhos 

ou nenhum filho com o agressor (p=0,003) e os filhos terem presenciado o fato 

(p=0,005), foram estatisticamente significantes.  

Ademais, foram encontrados como fatores associados à lesão física o 

perfil do agressor e alguns dados da ocorrência bem como fatores relacionais ou 

situacionais. 

Como se percebem (Tabela 10), o autor da lesão corporal situa-se entre 

20 e 29 anos (p=0,002), possui o 1° grau completo, ou seja, até nove anos de estudo 

(p=0,019) e é solteiro (p=0,000). 

No relacionado ao horário, ao ambiente da ocorrência e ao dia da semana, 

sobressaíram como risco os horários da manhã e noite, estar fora de casa nas 

quintas-feiras, sextas-feiras e aos domingos (p=0,004, p=0,004 e p=0,005, 

respectivamente). E quanto ao vínculo da vítima com o agressor, a violência física 

prevaleceu entre os conviventes ou namorados (p=0,000) (Tabela 11). 

Entre os fatores relacionais, estão os possíveis motivos que levaram à 

agressão conforme a vítima. Mencionaram o álcool ou drogas; o álcool associado às 

drogas ou o histórico de agressividade do acusado (p=0,000). Contudo, segundo o 

agressor, os motivos relatados como justificativa para o ato foram o uso de drogas, o 

consumo de álcool; o ciúme/não conformação com a separação; legítima defesa ou 

culpabilidade da vítima (p=0,000). Consoante detectado, o tempo de relacionamento 

entre a vítima e o acusado que representa possível risco para agressão física é 
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entre 1 a 10 anos (p=0,008). Um fator de proteção ao risco de sofrer violência física 

foi o fato da mulher já ter registrado mais de um BO na DEAM contra o agressor 

(p=0,018) (Tabela11). 
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Tabela 9 - Estimativa da Odds Ratio bruta (Razão de chances), Razão de prevalência e valores p obtidos pela análise bivariada entre o risco 
de lesão física e as variáveis sociodemográficas da vítima. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Variável   Violência física 
       n                % V  

 
%H 

  Violência não física 
      n                %V 

 
 %H 

     OR 
RP 

Intervalo OR 
Intervalo RP 

p **** 

Faixa etária vítima (n=325) 
20-29 anos 
 
30-59 anos 

Nível de instrução vítima (n =298)* 
Não alfabetizada 
 
 
Alfabetizada ou Ensino fundamental** 
 
Nível Superior  

Número de filhos com o agressor 
(n=313)* 

Sem filhos ou 1 a 2 filhos  
 
3 ou mais filhos 

 
51 
 

88 
 

2 
 
 

81 
 

43 
 
 

115 
 

17 

 
36,8 

 
63,2 

 
1,6 

 
 

65,4 
 

34,6 
 
 

87,1 
 

12,9 

 
54,9 

 
45,8 

 
18,2 
 
 
46,8 
 
34,9 

 
 

46,5 
 

25,7 

 
42 

 
144 

 
9 
 
 

92 
 

80 
 
 

132 
 

49 

 
22,6 

 
77,4 

 
5,2 

 
 

52,9 
 

47,1 
 
 

72,9 
 

27,1 

 
45,1 

 
54,2 

 
81,8 

 
 

53,2 
 

65,1 
 
 

53,5 
 

74,3 

 
1,99 
1,45 

- 
 

0,30 
0,43 

 
1,74 
1,39 

- 
 
 

2,51 
1,19 

- 

 
1,19-3,33 
1,13-1,85 

- 
 

0,40-1,50 
0,12-1,51 

 
1,06-2,85 
1,05-1,86 

- 
 
 

1,32-4,82 
1,07-1,33 

- 

0,007 
 
 
 

0,026 
 
 
 
 
 
 
  

  
0,003 
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Tabela 9 – Continuação. Estimativa da Odds Ratio bruta (Razão de chances), Razão de Prevalência, e valores de p obtidos pela análise 
bivariada entre o risco de lesão física e as variáveis sociodemográficas da vítima. 

Fonte: a autora. 
* Variáveis não contempladas no total. 
** Ensino fundamental compreende o 1º grau incompleto e completo. 
*** Profissões que constam na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2002). 
****Teste qui-quadrado de Pearson. 
 
 

Variável   Violência física 
   n              %V                 

 
%H 

 Violência não física  
       n            %V        %H 

OR 
RP 

Intervalo OR 
Intervalo RP 

p **** 

Filhos presenciaram o fato (n=305)* 
Sim 
 
Não 

     
Profissão da vítima (n=325) 

Do lar ou Costureira ou Professora ou 
Estudante 
 
Demais profissões*** 

 
64 
 

69 
 
 

68 
 
 

71 

 
48,1 

 
51,9 

 
 

48,8 
 
 

51,2 

 
36,6 

 
53,1 

 
 

47,9 
 
 

38,8 

 
111 

 
61 
 
 

74 
 
 

112 

 
64,5 

 
35,5 

 
 

39,2 
 
 

60,8 

 
63,4 
 
46,9 
 
 
52,1 
 
 
61,2 

 
  1,96 
  1,45 

 
 
 

  1,45 
  1,23 

  
 - 

 
1,20-3,20 
1,13-1,87 

- 
 
 

0,92-2,32 
0,96-1,59 

 
- 

0,005 
 
 
 
 

0,126 
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Tabela 10 - Estimativa da Odds Ratio bruta (Razão de chances), Razão de Prevalência, e valores de p obtidos pela análise bivariada entre o 
risco de lesão física e as sociodemográficas do agressor.  

Fonte: a autora. 
* Variáveis não contempladas no total. 
**Ensino fundamental compreende o 1º grau incompleto e completo. 

***Sem profissão definida.  
****Teste qui-quadrado de Pearson. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Variável         Violência física 
       n              %V         %H 

  Violência não física 
        n              %V        %H 

OR 
RP 

Intervalo OR  
Intervalo RP             

p **** 

Faixa etária do agressor (n=323)* 
20-39 anos 

 
Mais de 40 anos 
 

 
93 
 

46 
 

 
66,9 

 
33,1 

 

 
50,5 

 
33,1 

 
91 
 

93 
 

 
49,5 

 
50,5 

 

 
49,5 

 
66,9 

 
2,07 
1,53 

- 

 
1,16-2,01 
1,28-3,35 

- 

0,002 
 
 

Nível de instrução do agressor (n=294)* 
Não alfabetizado  
Alfabetizado ou Ensino fundamental** 
 
Nível médio e superior 

 
Profissão do agressor (n=316)* 

Pedreiro ou servente ou vendedor ou 
comerciante ou autônomo ou serviços 
Gerais ou SPD*** 
 
Demais profissões  

 
5 
84 
 

35 
 
 

53 
 
 
 

84 

 
4,0 

67,7 
 

28,3 
 
 

38,7 
 
 
 

61,3 

 
12,2 
45,2 

 
37,2 

 
 

49,1 
 
 
 

40,4 

 
9 

102 
 

59 
 
 

55 
 
 
 

124 

 
5,3 
60,0 

 
34,7 

 
 

30,8 
 
 
 

69,2 

 
87,8 
54,8 

 
62,8 

 
 

50,9 
 
 
 

59,6 

 
 

3,34 
2,28 

- 
 
 

1,42 
1,22 

 
 

2,08-5,37 
1,66-3,14 

- 
 
 

0,87-2,33 
0,97-1,57 

 
 
- 

 
0,000 

 
 
 
 

0,174 
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Tabela 11 - Estimativa da Odds Ratio bruta (Razão de chances), Razão de Prevalência, e valores de p obtidos pela análise bivariada entre o 
risco de lesão física e às variáveis dos dados das ocorrências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variável 

  Violência física 
       n              %V       %H 

Violência não física 
     n           %V        %H 

OR        Intervalo OR 
RP         Intervalo RP            p *** 

Horário da ocorrência (n=325) 
Manhã e tarde 
 
Noite e madrugada 
 

Ambiente da ocorrência (n=323)* 
Residencial**  
 
Não residencial ou Ambiente 
profissional 
 

Dia da semana (n=325) 
Quinta-feira/sexta-feira/domingo 
 
Demais dias da semana 

 
Vínculo vítima/autor (n=309)* 

Convivente ou namorado 
 
Marido ou ex-marido ou ex-
convivente ou ex-namorado  

 
62 
 

77 
 
 

107 
 

32 
 
 
 

74 
 

65 
 
 

63 
 

75 

 
44,6 

 
55,4 

 
 

78,5 
 

21,5 
 
 
 

53,2 
 

46,8 
 
 

45,6 
 

54,3 
 

 
35,2 

 
51,7 

 
 

39,2 
 

61,5 
 
 
 

51,4 
 

36,0 
 
 

64,3 
 

34,9 

 
114 

 
72 
 
 

166 
 

20 
 
 
 

70 
 

116 
 
 

35 
 

140 
 

 
61,3 

 
38,4 

 
 

90,7 
 

9,3 
 
 
 

37,5 
 

62,5 
 
 

20,0 
 

80,0 

 
64,8 

 
48,3 

 
 

60,8 
 

38,5 
 
 
 

48,6 
 

64,0 
 
 

35,7 
 

65,1 

 
- 
 

1,47 
1,97 

 
- 
 

2,48 
1,57 

 
 

1,89 
1,43 

- 
 
 

3,36 
1,84 

- 

 
- 
 

1,23-3,15 
1,14-1,89 

 
- 
 

1,30-4,77 
1,21-2,04 

 
 

1,18-3,02 
1,11-1,84 

- 
 
 

1,98-5,75 
1,46-2,33 

- 

0,004 
 
 
 
 

0,004 
 
 
 
 
 

0,005 
 
 
 
 

0,000 
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Tabela 11– Continuação. Estimativa da Odds Ratio bruta (Razão de chances), Razão de Prevalência, e valores de p obtidos pela análise 
bivariada entre o risco de lesão física e às variáveis dos dados das ocorrências. 

Fonte: a autora. 
* Variáveis não contempladas no total. 
**

 
Vias públicas ou locais de convívio social tais como festas, bares, restaurantes, lazer. 

****Teste qui-quadrado de Pearson. 

Variável Violência física 
       n       %V       %H 

 Violência não física 
       n       %V      %H 

OR 
RP 

Intervalo OR 
Intervalo RP 

p *** 

Tempo de relacionamento vítima/ 
agressor (n= 307)* 

< 1 ano 
1 a 10 anos 
 
> 11 anos 

 
Motivo da ocorrência segundo a vítima 
(n=319)* 

Álcool ou drogas; ciúme; álcool 
associado às drogas ou ao ciúme;  
histórico de agressividade do autor  
 
Outros motivos 

Motivo da ocorrência segundo o autor 
(n=323)* 

Álcool ou drogas; ciúme; legítima 
defesa ou culpa da vítima 
 
Outros motivos 

 
Registro de BO anterior (n=325) 

Sim 
Não 

 
 

12 
96 

 
25 

 
 
 

123 
 
 
 
 

12 
 
 

53 
 
 

84 
 
 

44 
95 

 
 

9,0 
72,0 

 
19,0 

 
 
 

91,1 
 
 
 
 

8,9 
 
 

     38,8 
 
 

     61,2 
 
 

31,6 
68,4 

 
 

50,0 
49,2 

 
28,4 

 
 
 

44,1 
 
 
 
 

30,0 
 
 

64,6 
 
 

34,9 
 
 

34,4 
48,2 

 
 

12     
99 

 
63 

 
 
 

156 
 
 
 
 

  28 
 
 

29 
 
 

157 
 
 

84 
102 

 
 

7,2 
56,8 

 
36,0 

 
 
 

84,8 
 
 
 
 

15,2 
 
 

15,4 
 
 

84,6 
 
 

45,2 
54,8 

 
 

50,0 
50,8 

 
71,6 

 
 
 

55,9 
 
 
 
 

70,0 
 
 

35,4 
 
 

65,1 
 
 

65,6 
51,8 

 
 
- 

1,97 
1,49 

- 
 
 
 

4,42 
2,91 

 
 
 
- 
 
 

3,42 
2,48 

 
- 
 
- 
 

1,78 
1,40 

 
 
- 

1,18-3,28 
1,10-2,01 

- 
 
 
 

2,07-9,64 
1,62-5,23 

 
 
 
- 
 
 

1,96-5,98 
1,67-3,58 

 
- 
 
- 
 

1,09-2,89 
1,06-1,86 

0,008 
 
 
 
 
 
 

0,000 
 
 

0,000 
 
 
 
 
 
 

0,018 
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Após a análise da Razão de Chances bruta, ou seja, (p>0,20), da Razão 

de Prevalência e da significância (p<0,05), o modelo foi ajustado para cálculo do 

risco de violência física, de forma a controlar todas as variáveis entre si, por meio da 

regressão logística múltipla pelo método stepwise, backward selection (Tabela 12). 

Incluídas as variáveis que obtiveram significância para o risco de lesão 

física no modelo de regressão logística, concluiu-se que os fatores de risco 

detectados em associação para este tipo de agressão são os seguintes: a 

quantidade de filhos com o agressor, ou seja, ter de um a dois filhos ou nenhum filho 

com o agressor significa um risco para lesão corporal, consequentemente, o modelo 

afirma que quanto maior a quantidade de filhos entre a vítima e o agressor, menor é 

o risco de violência física; o vínculo não civilmente formal entre a vítima e o agressor, 

ou seja, ser convivente ou possuir relacionamento amoroso; o estado civil do 

agressor ser solteiro; o ambiente da ocorrência ser fora da residência; o motivo 

desencadeador da agressão segundo a vítima e segundo o agressor, isto é, o 

consumo de álcool ou drogas, ou ambos em associação, o histórico de 

agressividade do acusado, ciúmes ou não aceitação da separação, legítima defesa e 

o fato do agressor culpar a vítima pelo ocorrido. Destaca-se o fato da vítima já ter 

registrado boletim de ocorrência anteriormente, ter sido considerado um fator de 

proteção à lesão corporal. 

Ao se realizar o teste de bondade do ajuste para o modelo logístico 

(goodness-of-fit test), identificou-se que o modelo apresenta maior valor preditivo 

negativo (74,27%) se comparado ao valor preditivo positivo (69,64%), isto é, 

identifica com maior precisão as mulheres que não sofreram violência física se 

comparado as que realmente a sofreram (Tabela 13). O referido teste é graficamente 

representado pela curva ROC (Figura 2). 

No que diz respeito ao possível confundimento entre as variáveis 

independentes, foi realizado o teste de colinearidade. A técnica utilizada para tal 

análise foi o fator de inflação de variação (VIF) e obteve-se como resultado a média 

de 1,09. Segundo Castro Júnior (2003), “valores de VIF maiores que 10 são um forte 

indicador de que há multicolinearidade entre as variáveis”.  Conclui-se, então, que as 

variáveis independentes não estão correlacionadas entre si e, desse modo, a 

validação do modelo em análise indica os fatores associados que resultam na 

violência física contra a mulher.  
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Tabela 12- Frequência, percentagem, Razão de chances bruta e ajustada através de regressão logística da violência física registradas na 
DEAM, Fortaleza, 2008-2010.   

 
 
 
 
 

Determinantes para Violência Física         Violência Física 

       n            %V         %H 

  Violência não Física                                

n    n     %V        %H  

OR não ajustada e 

IC (95%) 

OR ajustada e IC 

(95%) 

Registro de BO Anterior (p=0,050) 

Sim 

 

Não 

 

44 

 

95 

 

31,6 

 

68,4 

 

34,4 

 

48,2 

 

84 

 

102 

 

45,2 

 

54,8 

 

65,6 

 

51,8 

 

 

 

1,78 (1,09-2,89) 

 

 

 

1,75 (1,00-3,06)  

Motivo segundo a vítima (p=0,002) 

Álcool ou drogas ou ciúme ou álcool associado às 

drogas ou ao ciúme ou histórico de agressividade do 

autor  

 

Outros motivos 

 

123 

 

 

12 

 

91,1 

 

 

8,9 

 

44,1 

 

 

30,0 

 

156 

 

 

28 

 

84,8 

   

 

15,2 

 

55,9 

 

 

70,0 

 

2,16 (1,11-4,25) 

 

3,02 (1,52-6,00) 

Motivo segundo o agressor (p=0,050) 

Álcool ou Drogas ou Ciúme ou Legítima defesa ou 

culpa a vítima  

 

Outros motivos 

 

53 

 

 

84 

 

38,8 

    

 

61,2 

 

64,6 

 

 

34,9 

 

29 

 

 

157 

 

15,4 

 

 

84,6 

 

35,4 

 

 

65,1 

 

3,42 (1,96-5,98) 

 

3,52 (1,87-6,65) 

Número filhos com agressor (p=0,050) 

Sem filhos e 1 a 2 filhos 

 

3 ou mais filhos 

 

115 

 

17 

 

87,1 

 

12,9 

 

46,5 

 

25,7 

 

132 

 

49 

 

72,9 

 

27,1 

 

53,5 

 

74,3 

 

2,51 (1,32-4,82) 

 

2,11 (1,00-4,46) 

Vínculo da vítima com o agressor (p=0,001) 

Convivente ou Namorado 

 

Marido ou ex-marido ou ex-convivente ou ex-

namorado 

 

63 

 

75 

 

45,6 

 

54,3 

 

64,3 

 

34,9 

 

35 

 

140 

 

20,0 

 

80,0 

 

35,7 

 

65,1 

 

3,79 (2,20-6,56) 

 

2,85 (1,56-5,22) 
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Tabela 12- Continuação. Frequência, percentagem, Razão de chances bruta e ajustada através de regressão logística da violência física 
registradas na DEAM, Fortaleza, 2008-2010.   

Fonte: a autora. 
Variáveis excluídas pelo modelo: filhos presenciaram o fato; idade da vítima; idade do autor; tempo de vínculo vítima/autor; profissão da vítima; profissão do 
autor; estado civil da vítima. 
R

2
= 0,2046. 

*Vias públicas ou locais de convívio social tais como festas, bares, restaurantes, lazer. 

 
 

Determinantes para Violência Física         Violência Física                       

n    n        %V        %H 

Violência não física 

     n        %V        %H 

OR não ajustada e IC 

(95%) 

OR ajustada e IC 

(95%) 

Ambiente da ocorrência 

      Residencial 

      Não residencial
6 
ou Ambiente profissional 

 

Dia da semana 

Quinta-feira, Sexta-feira e Domingo 

Demais dias da semana 

 

Hora da ocorrência  

Noite e madrugada 

     Manhã e tarde 

 

107 

34 

 

 

74 

65 

 

 

80 

59 

 

78,5 

21,5 

 

 

3,2 

46,8 

 

 

57,5 

42,5 

 

39,2 

61,5 

 

 

51,4 

36,0 

 

 

35,2 

51,7 

 

166 

20 

 

 

70 

116 

 

 

107 

79 

 

90,7 

9,3 

 

 

37,5 

62,5 

 

 

57,4 

42,6 

 

     60,8 

      38,5 

 

 

      48,6 

      64,0 

 

 

      64,8 

   48,3 

 

- 

2,74 (1,38-5,46) 

 

 

1,89 (1,18-3,02) 
- 

 

 

1,47 (1,23-3,15) 

- 

 

- 

2,14 (1,04-4,40) 

 

 

1,80 (1,04-3,14) 

- 

 

 

2,02 (1,16-3,51) 

- 
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Tabela 13- Teste de bondade do ajuste para o modelo logístico. 

Fonte: a autora. 

  

 

Figura 2- Curva ROC para regressão logística 

 

0
.0

0
0
.2

5
0
.5

0
0
.7

5
1
.0

0

S
e
n

s
it
iv

it
y

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.7904

 

Fonte: a autora. 

 

Classificação % 

Sensibilidade 63.93% 

Especificidade 78.88% 

Valor Preditivo Positivo 69.64% 

Valor Preditivo Negativo 74.27% 

Classificação Corrigida 72.44% 
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5.7 Características sociodemográficas associadas à agressão física e não 

física registrada por mulheres na DEAM de Fortaleza/CE, contra parceiro ou ex-

parceiro, segundo inquéritos policiais sem representação judicial, 2008-2010 

 

O perfil das mulheres que desistem ou se retrataram da representação 

judicial, quer dizer, desistem do processo, está assim definido: entre a faixa etária de 

30 a 49 anos, solteiras, alfabetizadas e do lar (Tabela 14). 

Quanto ao tipo de agressão sofrida, prevalece a não física em 75,7% dos 

casos. No que se refere ao perfil dessa vítima, estas se situam na faixa etária entre 

40 e 49 anos, são solteiras, alfabetizadas, do lar e afirmam que o motivo da 

desistência do processo é o fato do acusado não a procurar novamente (Tabela 15). 

No tocante à lesão física, em específico, o perfil das mulheres situou-se 

entre 30 e 39 anos, solteiras, alfabetizadas. Entre as profissões ou ocupações mais 

prevalentes, a do lar destacou-se novamente e o motivo para a desistência quanto à 

vítima de lesão corporal também foi o fato de o agressor não a ter procurado 

novamente (Tabela 15). 
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Tabela 14 - Dados sociodemográficos de mulheres vítimas de agressão física ou não física, 
segundo inquéritos policiais sem representação judicial na DEAM. Fortaleza/CE, 2008-2010. 

Variável      n                % 

Tipologia da Violência (n=70) 
Com agressão física 
Sem agressão física 

     Total  
Faixa etária em anos (n=70)            

20-29 
30-39 
40-49                                                                                 
50-59 

     Total 
Estado civil (n=69) 

Solteira                                                                             
Casada                                                                              
Divorciada/Separada 
Viúva         

     Total 
Nível de Instrução (n=58)* 

Não alfabetizado 

Alfabetizado 

1° Grau Incompleto                                                           

1° Grau Completo                                                             

2° Grau Incompleto                                                           

2° Grau Completo                                                             

Superior Completo 

Superior Incompleto                                                          

     Total 
Profissão/Ocupação (n=68)* 

Do lar                                                                                
Doméstica                                                                    
Estudante  
Desempregada 
Outras* 
Total       

Motivo da desistência (n=70) 

Reatou com o agressor 
O agressor não a procura mais 
Não possui testemunhas 
Depende financeiramente 
Não compareceu a delegacia 
Não informa a causa 
Total 

 
17 
53 
70 

 
16 
23 
23 
8 

70 
 

43 
20 
5 
1 

69 
 

1 

18 

9 

11 

4 

8 

3 

4 

58 

 
20 
14 
2 
1 

31 
68 

 
 

18 
45 
1 
4 
1 
1 

70 

 
24,3 
75,7 

100,0 
 

22,8 
32,8 
32,8 
11,6 

100,0 
 

62,3 
28,9 
7,2 
1,6 

100,0 
 

1,7 

31,0 

15,5 

18,9 

6,9 

13,7 

5,4 

6,9 

100,0 

 
29,4 
20,6 
2,9 
1,5 

45,6 
100,0 

 
 

25,7 
64,3 
1,4 
5,8 
1,4 
1,4 

100,0 
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Tabela 15 - Dados sociodemográficos de mulheres vítimas de acordo com a tipologia da 
violência, segundo inquéritos policiais sem representação judicial na DEAM. Fortaleza/CE, 
2008-2010. 

Fonte: a autora. 
*Variáveis não contempladas no total. 
**Teste qui-quadrado de Pearson. 

 

 

Variável/Tipologia                                Física (n=17)                  Não Física (n=53) 
da violência                                            n               %                 n               %                  p**    

Faixa etária (n=70) 
20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

Total  

 
1 

7 

5 

4 

17 

 

11 

3 

2 

1 

17 

 

0 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

 

5 

4 

0 

0 

8 

17 

 

3 

12 

 

1 

0 

16 

 
5,8 

41,8 

29,4 

23,0 

100,0 

 
15 

16 

18 

4 

53 

 
28,3 

30,1 

33,9 

7,7 

100,0 

 
0,100 

Estado civil (n=69)* 
Solteira 

Casada 

Divorciada/Separada 

Viúva 

Total  

 
64,7 

17,6 

11,7 

6,0 

100,0 

 
32 

17 

3 

0 

52 

 
61,5 

32,6 

5,9 

0 

100,0 

0,194 

Nível de Instrução (n=58)* 
Não alfabetizado 

Alfabetizado 

1° Grau Incompleto                                                           

1° Grau Completo                                                             

2° Grau Incompleto                                                           

2° Grau Completo                                                             

Superior Completo 

Superior Incompleto                                                          

     Total 

Profissão/ Ocupação (n=69)* 

Do lar 

Doméstica 

Estudante 

Desempregada  

Outras* 

Total 

Motivo da desistência (n=67)* 

Reatou com o agressor 

O agressor não a procura 

mais 

Não possui testemunhas 

Depende financeiramente 

Total 

 

0 

46,5 

20,0 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

6,7 

100,0 

 

29,4 

23,5 

0 

0 

47,1 

100,0 

 

18,7 

75,0 

 

6,3 

0 

100,0 

 

1 

11 

6 

10 

3 

7 

2 

3 

43 

 

15 

10 

2 

1 

24 

52 

 

15 

33 

 

3 

2 

51 

 

2,3 

25,5 

13,9 

23,6 

6,9 

16,2 

4,6 

7,0 

100,0 

 

28,8 

19,2 

3,8 

2,1 

46,1 

100,0 

 

28,4 

62,4 

 

5,7 

3,5 

100,0 

0,702 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,894 
 
 
 
 
 
 
 

0,484 
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6 DISCUSSÃO  

 

Os boletins de ocorrência são parte fundamental para a elucidação de um 

delito, mas, de modo geral, são muito concisos, por vezes incompletos, o que 

prejudica a sistematização das informações. Portanto, para se obter dados mais 

completos, pesquisaram-se os inquéritos policiais por meio dos quais as vítimas 

deram prosseguimento ao processo judicial. Embora tenha havido certa limitação na 

obtenção desses dados, o estudo confirma a associação da violência física com 

diversos fatores sociodemográficos da vítima e do agressor, assim como dados da 

ocorrência. Como observado, nos registros policiais existe uma grande lacuna sobre 

determinados quesitos como raça, renda, fatores comportamentais acerca do uso de 

substancias químicas ou álcool, entre outras. Essa lacuna, como afirmado em 

estudos, dificulta análises mais precisas quanto a diferenças plausíveis nas relações 

(BLAY, 2008; LAMOGLIA; MINAYO; 2009). Ademais, os dados referentes à classe 

social também foram ocultados e foram comentados pelo conjunto de dados 

sociodemográficos da vítima e do agressor. 

Consoante evidenciado, as mulheres maltratadas têm sua saúde 

prejudicada tanto pelas lesões resultantes do espancamento quanto por 

desenvolverem distúrbios psicológicos, causas que podem as levar ao suicídio. As 

consequências da violência contra a mulher refletem desequilíbrios em todas as 

esferas da sociedade: econômica, emocional e familiar (ADEODATO et al., 2005; 

LAMOGLIA; MINAYO, 2009).  

Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram com a tipologia da 

violência mais prevalente à qual a mulher é exposta: violência não física (57,2%) e 

violência física (42,7%) que, neste estudo, incluiu a sexual (KRONBAUER; 

MENEGHEL, 2005; VIEIRA et al., 2008; FERREIRA, 2010). Contudo, a violência 

contra a mulher de forma exacerbada pode provocar sua morte. Na sociedade 

brasileira, é comum a ocorrência de homicídios pela exacerbação da relação 

conjugal (BRASIL, 2005). Moura et al. (2009) procuraram estimar a prevalência de 

tipos de violência e de comportamentos de controle praticados por parceiros íntimos 

contra mulheres residentes em área economicamente vulnerável em Brasília onde 

analisaram a prevalência da violência física ou sexual, separadamente, e a violência 

psicológica. Os autores concluíram que a violência psicológica foi a mais alta 
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(80,2%), prevalência de violência física ao longo da vida foi 58,6%, enquanto a 

prevalência de mulheres que sofreram violência sexual foi de 28,8%.  

Este estudo aponta também para os tipos mais recorrentes de agressão 

física, como os espancamentos (42,5%) e as lesões em cabeça e pescoço, 

principalmente na face (35,8%), como forma de violência exercida pelos agressores. 

Schraiber et al. (2007) e Miranda, Paula e Bordin (2010) descrevem os empurrões e 

tapas no rosto como os atos mais frequentemente relatados quanto à violência 

física. Nesta ótica, Gabin et al. (2006) investigaram as lesões em mulheres vítimas 

de violência doméstica através de registros policiais e reafirmam que as regiões de 

cabeça e pescoço são as mais atingidas pelos agressores. Em estudo de Rezende 

et al. (2007) sobre as lesões bucodentais em mulheres em situação de violência, 

segundo revelado, tais lesões são frequentes, além de representarem uma grande 

demanda para os serviços odontológicos de saúde pública que prestam esse 

atendimento. 

Esta realidade é ainda mais alarmante ao se tratar de mulheres grávidas. 

Vale ressaltar que sete denunciantes analisadas neste estudo sofreram violência 

mesmo estando grávidas. Moraes, Arana e Reichenheim (2010) realizaram um 

estudo em maternidades públicas no Rio de Janeiro onde evidenciaram que 

violência física entre parceiros íntimos, durante a gestação, encontrava-se associada 

à má qualidade da assistência pré-natal e ao fato de as mulheres vítimas de abuso 

físico durante a gestação possuírem 2,2 vezes mais chance de apresentar uma 

assistência pré-natal inadequada do que as sem história de violência física. Audi et 

al. (2008) constataram altas prevalências de diferentes tipos de violência doméstica 

perpetrada pelo parceiro íntimo no período gestacional entre usuárias do Sistema 

Único de Saúde e alertam para a necessidade de mecanismos apropriados para a 

identificação e abordagem da violência na gestação, em especial, na atenção 

primária da saúde.  

Da mesma forma citada anteriormente, Menezes et al. (2003) 

encontraram elevada prevalência de violência física doméstica entre as mulheres 

que tiveram o parto assistido em uma maternidade terciária do nordeste do Brasil. 

Como os principais fatores de risco associados descritos no referido estudo 

incluíram-se a baixa escolaridade e história de violência na família da mulher, 

consumo de álcool e desemprego dos parceiros. Conforme identificaram referidos 

autores, a mortalidade neonatal foi elevada entre as vítimas de violência. 
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No que se refere ao número de mulheres vítimas tanto de agressão física 

quanto não física, apenas 25 das 325 denunciantes disseram ter recorrido a algum 

tipo de serviço de saúde. Entretanto, Marinheiro, Vieira e Souza (2006), juntamente 

com Schraiber et al. (2007), apontaram para o fato da prevalência das mulheres 

vítimas de violência entre as usuárias de um serviço ter sido elevada em 

comparação com outros estudos e sugeriram também sua invisibilidade para o 

serviço de saúde. Complementarmente, Miranda, Paula e Bordin (2010) justificam 

que a vergonha e o medo de represália por parte do companheiro, levam-nas ao 

desencorajamento quanto à procura por serviços de saúde.  

Ao analisar mais de 2 mil boletins de ocorrência de casos de 

espancamento de mulheres brasileiras por seus maridos ou companheiros, Saffioti 

(1994) refletiu acerca das possíveis respostas a esse tipo de violência vitimadora da 

mulher. A autora evidenciou fatores associados à dimensão da condição feminina, à 

ideologia do machismo, à constituição da família patriarcal e a uma educação e 

cultura diferenciada entre os sexos como determinantes da violência.  

De modo geral, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência são de 

todas as idades, mas, como mostra o presente estudo, 37,5% das denunciantes está 

na faixa etária de 30 a 39 anos (apesar de a faixa de risco significativa para sofrer 

lesão corporal, em específico, ter-se estabelecido entre 20 e 29 anos de idade 

(p<0,05). Blay (2008) em seu estudo através de BOs reforça ser a faixa entre os 22 

aos 30 anos de idade a mais agredida fisicamente e muitas dessas mulheres estão 

em idade economicamente produtiva e com filhos pequenos. Já Ferreira (2010) em 

seu estudo baseado em fichas de notificações de serviços sentinela de saúde 

reafirma a significância da faixa etária de 25 a 39 anos para o risco de sofrer lesão 

física, tal como Oliveira et al. (2009), ao investigarem a violência entre parceiros 

íntimos e o uso de álcool com demais fatores associados, também encontrou a 

referida faixa etária como risco para as mulheres sofrerem tal violência.  

Ao analisar o estado civil das vítimas, consoante se demonstrou, a 

maioria é solteira (64,6%), embora esta variável não tenha apresentado significância 

para o risco de sofrer lesão corporal. Quando se refere ao ato extremo da violência, 

ou seja, os assassinatos, Blay (2008) assevera que a maioria das vítimas é solteira e 

sugere que não importa o estado civil destas, pois todas podem ser vítimas dos 

parceiros ou ex-parceiros. 



117 

 

 

Quanto ao nível de instrução das vítimas, 24,5% das denunciantes tem o 

1° grau completo. Entretanto, como foi possível concluir nesta pesquisa, ser 

alfabetizada ou possuir entre o 1° grau incompleto e o completo, ou seja, entre cinco 

e nove anos de estudo, está associado significativamente ao risco de sofrer violência 

física (p<0,05). Ainda conforme Blay (2008), não é entre as analfabetas que 

predomina a agressão. As vítimas são em sua maioria mulheres com alfabetização 

de nível primário, e as de nível secundário somam mais do que as analfabetas. Este 

achado pode ser significativo em virtude do estudo ter se fundamentado em dados 

policiais levando a sugerir que as mulheres com grau de instrução intermediário 

detêm mais informação acerca dos seus direitos com vistas a denunciar e processar 

o agressor. Na ótica de Marinheiro, Vieira e Souza (2006), em seu estudo sobre a 

prevalência da violência contra a mulher usuária do serviço de saúde, a escolaridade 

só teve significância para a violência física quando as mulheres estudaram somente 

até o 1° grau (até nove anos de estudo). Todavia, o Relatório Mundial sobre 

Violência e Saúde (KRUG et al., 2002) afirma não haver indícios conclusivos de 

associação entre a condição socioeconômica e a escolaridade para o risco de 

violência física, ressaltando que alguns estudos apresentam essa associação, 

enquanto outros não.  

No tocante à situação empregatícia, entre todas as profissões ou 

ocupações, das vítimas de violência, em geral, 23,3 % caracterizou-se como do lar e 

19,3% domésticas. Contudo, a profissão ou ocupação da mulher não demonstrou 

significância para o risco de sofrer violência física pelo parceiro ou ex-parceiro. Das 

que sofreram violência física, a maioria das denunciantes possuía emprego, mas 

destas, 26,6% se situaram entre as que se denominaram do lar, 17,2% domésticas, 

9,3% professoras, 8,6% costureiras e 4,3% estudantes.  A literatura reafirma este 

fato com o estudo de Lamoglia e Minayo (2009) onde identificaram como vítimas 

mais prevalentes de violência as mesmas classes profissionais tidas como de classe 

média. Porém, como é possível se concluir, o patriarcalismo é transversal em todos 

os estratos sociais e talvez a autonomia financeira da mulher não seja o fator 

principal na luta contra a opressão feminina, e sim, fatores situacionais de uma 

relação conjugal.  

Outro fator observado foi a associação entre o risco de sofrer lesão física 

e o fato da vítima possuir filhos com o agressor. Identificou-se significância 

estatística tanto para as mulheres que possuíam de um a dois filhos (p<0,05) como 
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entre para as que não possuíam nenhum filho (p<0,05). Pode-se, então, concluir que 

quanto maior o número de filhos, menor a chance de a mulher sofrer agressão física. 

Das que possuíam filhos e foram agredidas fisicamente, 48,1% afirmaram que o(s) 

filho(s) presenciaram a agressão. Segundo Durand et al. (2011), essa exposição 

afeta o comportamento dos filhos e deve ser incluída na assistência à saúde das 

crianças em idade escolar, por meio de intervenções conjuntas entre crianças e 

mães. 

Quanto ao perfil do agressor, a faixa etária situou-se como mais 

prevalente entre 30 e 39 anos para todos os tipos de agressão. Porém, para a 

agressão física contra a parceira ou ex-parceira, a faixa ficou entre 20 e 39 anos 

sendo esta significativa (p<0,05). Entretanto, conforme Blay (2008), esta faixa situa-

se, mais precisamente, entre os 31 e 40 anos, enquanto Kronbauer e Meneghel 

(2005) atribuem aos homens com idade superior a 30 anos a faixa etária na qual 

mais se agride fisicamente as mulheres.  

Como estado civil do agressor, os mais denunciados, independente da 

tipologia da violência, 59,4% classificaram-se como solteiros. Referente à violência 

física, o estudo em foco observou significância para o estado civil do agressor, 

identificando-os, em sua maioria, solteiros (p<0,05). Quanto ao nível de instrução do 

agressor, 26,9% eram alfabetizados. Já para o risco de agredir fisicamente a 

parceira, ser alfabetizado ou possuir o 1° grau incompleto ou completo (até nove 

anos de estudo), foi identificado como risco (p=0,000). Oliveira et al. (2009), 

tentaram estimar a prevalência da violência física entre parceiros íntimos e também 

a associação entre a violência e os dados sociodemográficos, segundo confirmaram, 

a maioria dos agressores tinha entre cinco e doze anos de escolaridade.  

Apesar da profissão ou ocupação do agressor não ter se revelado 

significante para a agressão física, as profissões predominantes são as clássicas, 

como reafirmadas no estudo de Lamoglia e Minayo (2009). No presente estudo 

destacaram-se os pedreiros ou serventes, vendedores, motoristas, autônomos e 

auxiliares de serviços gerais como os mais denunciados. De acordo com Lamoglia e 

Minayo (2009), ao confrontar com a profissão da mulher vítima, a profissão do 

agressor é típica dos estratos mais populares. 

No concernente ao horário da ocorrência, houve maior número de 

registros no período da noite (30,1%), seguido do da manhã (27,4%). Todavia, para 

a agressão física, prevaleceram, significativamente, o período da noite e o da 
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madrugada (p<0,05) como fatores de risco para lesões corporais. Cavenaghi et al. 

(2008) citam, com base em dados analisados mediante padrões do Disque 

Denúncia, que o período diurno funciona como um horário de proteção da mulher se 

comparativamente ao noturno talvez pela possibilidade de ambos estarem 

trabalhando durante esse período. 

Em relação ao ambiente, em 85,5% das denúncias em geral, a residência 

foi referida como local da agressão. Entretanto, o ambiente não residencial ou 

profissional foi considerado, nesse estudo, como fator de risco para a mulher sofrer 

violência física (p<0,05). Grande parte dos estudos acerca do tema aborda ser a 

residência o ambiente onde a mulher é mais exposta a qualquer tipo de violência e 

estas, em sua maioria, são silenciadas (CAVENAGHI et al., 2008; GIORDANI, 2006). 

Cabe-se lembrar o fato da pesquisa considerar o ambiente fora da residência como 

risco para sofrer lesão corporal ser justificado em virtude do estudo ter se baseado 

em dados de inquéritos policiais onde, na maioria das vezes, foram registradas 

ocorrências mais graves, em flagrante e com testemunhas. Como enfatiza Blay 

(2008), o conceito de violência doméstica é útil para direcionar a atenção sobre a 

violência no interior da casa, mas desconsidera outros espaços onde ocorre a 

violência física nas relações sociais de gênero. Nos casos de crimes afetivos, que 

envolvem relações interpessoais, o agressor persegue a vítima em seu trabalho ou 

em qualquer outro local sem se preocupar em ser visto. Segundo afirma, em cada 

dez casos de crimes estudados na capital de São Paulo, seis ocorreram fora da 

residência, ou seja, na rua, no trabalho, na área de lazer, etc. 

No referente ao dia da semana, 25,9% dos casos ocorreram domingo. 

Todavia, foi constatado de forma significante que nas quintas-feiras, sextas-feiras e 

aos domingos, é quando se verifica o maior risco da mulher ser agredida fisicamente 

pelo parceiro ou ex-parceiro (p<0,05). Talvez este fato se deva ao início social e 

culturalmente estabelecido do final de semana nas quintas-feiras à noite, dando 

continuidade na madrugada das sextas-feiras, além da madrugada de sábado para o 

domingo. Nestes dias acontecem reuniões sociais, festas, maior consumo de álcool 

e, também, a exacerbação das relações afetivas.   

Tratando-se do vínculo entre a vítima e o agressor, o contexto se 

modifica, pois a situação é mais esclarecedora do que ao se analisar o estado civil 

de ambos. Consoante o estudo desvelou, de forma significante, a maior parte dos 

agressores físicos era convivente ou namorado da vítima (p<0,05), caracterizando-
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se as relações não formalizadas civilmente como risco. Portanto, sugere-se que pôr 

fim o relacionamento pode proteger a mulher de uma possível agressão mais grave. 

Lamoglia e Minayo (2009) reafirmam a situação quando relataram ser elevado o total 

de agressores com este mesmo perfil, configurando uma cultura de dominação e de 

agressividade arraigada na cultura machista, inclusive nas relações informais do 

ponto de vista civil. Esses dados indicam a ausência de vínculo matrimonial como 

fatore predisponente para o registro da violência sofrida.  

Ao se avaliar o tempo de relacionamento entre as partes, como 

observado, a maioria das denunciantes estava entre seis e dez anos com o 

acusado. Já para a denúncia de violência física, o resultado constatou de forma 

significativa que o risco de ocorrer agressão física entre o casal é maior no caso de 

um a dez anos de relacionamento (p<0,05). Este dado é corroborado pelo estudo de 

Melo et al. (2009), destinado a identificar a violência intrafamiliar contra a mulher na 

área metropolitana do Recife através de processos policiais. Consoante observaram, 

quanto maior o tempo de relacionamento, menor eram os registros de ameaças e 

crimes contra essas mulheres. 

Quando questionadas acerca dos motivos que levaram à denúncia, 30,4% 

das mulheres relataram o ciúme ou a não conformação com a separação como 

causa principal da ocorrência.  O álcool associado às drogas ou ao ciúme foi citado 

em 13,1% e 11,9% dos depoimentos, respectivamente. Já 54,3% dos agressores 

negaram o fato.  

Tratando-se de violência física, os possíveis motivos a culminar na 

agressão para a mulher também foram evidenciados significativamente, assim como 

os possíveis motivos alegados pelo autor da agressão. Para as vítimas, o uso de 

álcool ou drogas; álcool associado às drogas; álcool associado ao ciúme ou o 

histórico de agressividade do autor foram fatores determinantes como causa da 

ocorrência (p<0,05). Ademais, o uso do álcool em associação com as drogas foi 

relatado em diversos estudos como fator de risco para a ocorrência da violência no 

âmbito conjugal (MARINHEIRO; VIEIRA; SOUZA, 2006; CAVENAGHI et al., 2008; 

LAMOGLIA; MINAYO, 2009; MELO et al., 2009). Zaleski et al. (2010) buscaram 

estimar, utilizando-se amostra representativa da população brasileira, a prevalência 

de violência por parceiros íntimos e o consumo de álcool durante esses eventos e 

dessa forma, concluíram que a frequência quatro vezes maior de relatos de homens 

alcoolizados durante a ocorrência de agressão física permitem supor que a 
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prevenção à violência por parceiros pudesse se beneficiar de políticas públicas 

baseadas na redução do consumo de álcool. Essas mulheres, geralmente, sofrem 

agressões mais graves e, por isso, necessitam de cuidados médicos especializados 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

Entretanto, os motivos das agressões justificadas pelo autor confirmaram 

remeter claramente ao machismo quando este possui um sentimento de posse sobre 

a mulher. Evidenciou-se de forma significativa que o homem atribui o fato da 

agressão ao uso de álcool; drogas; ciúme; legítima defesa ou culpa da vítima 

(p<0,05). Destaca-se que o fato deste alegar legitima defesa pode significar, em 

outras palavras, a “culpabilização” da vítima.  Rosa et al. (2008) estudaram a 

violência conjugal contra a mulher a partir da ótica do homem autor da violência e, 

segundo concluíram, sujeitos da pesquisa não demonstraram compreensão ativa de 

serem agressores, isto é, reconheceram os atos de violência por eles relatados, mas 

não identificam que essas ações os caracterizam como autores de violência. 

Baseados nesse fato, nos últimos anos, alguns projetos e ações começaram a ser 

implementados tendo como objetivo final a diminuição e/ou erradicação da violência 

de homens contra as mulheres. Alguns deles, como a Campanha do Laço Branco e 

o Programa H, têm como foco a prevenção da violência por meio de ações 

educativas com adolescentes e jovens; outros, como o Instituto NOOS, o Colectivo 

de Hombres por Relaciones Igualitárias e o Emerge, atuam com homens que 

cometem ou já cometeram algum tipo de violência contra as suas companheiras ou 

ex-companheiras (LIMA; BÜCHELE; CLÍMACO, 2008). 

No tocante à recidiva de episódios de agressão, 92,6% das denunciantes 

relataram não ter sido a primeira vez que sofreram algum tipo de violência por parte 

do acusado. Embora este não tenha se demonstrado significante para o risco da 

mulher sofrer lesão física, de acordo com os resultados de pesquisas referentes à 

separação de casais em situação de violência realizado por Doxsey (2001), as 

mulheres só decidem terminar o casamento ou a união com seus parceiros após 

uma série de espancamentos e reconciliações. Agem apenas quando a situação 

chega ao limite e elas não suportam a violência imputada. Isto significa uma 

mudança em sua atitude em relação ao companheiro e ao apelo para uma 

assistência legal.  

Obteve-se como resultado significante, como fator de proteção ao risco de 

sofrer violência física, o fato da mulher já ter registrado mais de uma denúncia na 



122 

 

 

DEAM contra o agressor (p<0,05). A esse respeito, destaca-se a observação de 

Skinner e colaboradores (2005), na afirmação de que esta “agenda de punição”, 

apesar de possuir aspectos positivos, não é suficiente. É necessário também 

estimular a criação de ações de apoio e suporte às vítimas de violência e a 

prevenção de sua ocorrência, desafios colocados ao século XXI. 

Outro dado que merece destaque é o fato da vítima, que está em situação 

de perigo iminente, acionar primeiramente o CIOPS 190 e não o Ronda do 

Quarteirão. Este último tem com objetivo agir com base em estratégias diferenciadas 

de prevenção e repressão qualificada dos delitos, a partir da filosofia de polícia 

comunitária, na qual os policiais moldam suas operações de acordo com as 

necessidades específicas de cada comunidade. Com o RQ, a ideia é de que os 

policiais conheçam os moradores e as áreas onde são lotados com ações 

planejadas (PROJETO RONDA DO QUARTEIRÃO, 2008). Entretanto, nessa 

pesquisa, não se observou o conhecimento ou integração, de fato, com a 

comunidade, revelando a necessidade de pesquisas de forma a identificar o motivo 

de tal abordagem.  

Diante do panorama da segurança e do Projeto Ronda do Quarteirão, 

uma pesquisa realizada em 2008 revelou, de maneira em geral, que o importante e 

indispensável na visão do policial do programa é a participação e o apoio da 

população junto ao trabalho desenvolvido pelos policiais, assim como o trabalho 

destes com e para a comunidade e a colaboração de postos estratégicos na 

hierarquia de poder do sistema estadual de segurança pública. Revelou ainda que o 

êxito depende das mudanças internas na estrutura de poder dos comandos militares 

e, como política pública precisa de diagnósticos de situações e avaliações 

sistemáticas de suas intervenções, afirmou que “Não se muda o que não se 

conhece” (SOUSA, 2008, p.105). 

No concernente às vítimas que desistem da denúncia do agressor, como 

observado, a maioria delas sofreram violência não física, estão da faixa etária de 30 

a 49 anos, são solteiras, alfabetizadas e do lar. Embora esta amostra não tenha sido 

significativa para uma análise mais aprofundada, esse perfil corroborou com o 

estudo de Jong et al. (2008) buscaram descrever a experiência de mulheres, vítimas 

de violência doméstica que desistiram do processo contra seu agressor. Conforme a 

pesquisa revelou, essas mulheres expressavam sentimentos ambíguos em relação 

ao agressor tais como: afetividade, raiva, medo, humilhação e dominação. A 
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desistência da representação, ou seja, do processo, foi compreendida na visão de 

estrutura familiar condicionada a fatores econômicos e sociais. Portanto, os autores 

sugerem uma reflexão sobre o papel da DEAM e das instituições de saúde voltada à 

assistência da mulher vitimada.  

Entretanto, quando os fatores de risco para a mulher sofrer violência física 

foram analisados em conjunto, controlando-se as variáveis entre si, obteve-se como 

resultado significante de risco para essa ocorrência: o fato da vítima não ter 

registrado BO anterior; não ter nenhum filho ou possuir de um a dois filhos com o 

agressor; não ter vínculo formal; estar fora da residência, durante o horário da noite 

ou madrugada, principalmente, aos finais de semana. E quanto ao perfil do autor 

atribuído ao risco deste agredir fisicamente a parceira ou ex-parceira, obteve-se 

como significante a faixa etária de 20 a 39 anos, o baixo nível de instrução bem 

como seu estado civil solteiro do agressor. 

Inúmeros estudos comprovam que a violência contra a mulher constitui 

um problema de saúde pública, por afetar todos os envolvidos, sobretudo a mulher 

vitimada, filhos,  familiares e amigos, à medida que prejudica as relações salutares e 

perturba a qualidade de vida e a saúde integral da mulher (GIORDANI, 2006). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Mesmo sem dimensionar a procura da mulher vítima de lesão corporal por 

um serviço de saúde, é evidente o número de casos que não transcendem a barreira 

do lar e até a da delegacia. Ainda quando transcendem, muitas vezes não são 

notificadas pelo serviço de saúde e a vítima acaba por se tornar, mais uma vez, 

negligenciada e vitimada não só pelo agressor, mas também pela sociedade. 

Ademais, a violência não física também deixa sequelas inimagináveis no histórico de 

vida de uma mulher.  

Cabe enfatizar que a Lei Maria da Penha assegura o direito das mulheres 

independentemente da orientação sexual, contudo, na amostra selecionada, não 

foram encontrados registros de ocorrências em relações homoafetivas. 

Apesar da limitação do estudo através de dados secundários, pôde-se 

observar, pela leitura dos depoimentos das vítimas nos inquéritos policiais da 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Fortaleza, o sofrimento e a 

esperança de que a situação de violência possa ter fim. 

Também como observado, a tipologia da violência sofrida pela mulher 

praticada por parceiro ou ex-parceiro íntimo abordada nesse estudo sob a ótica da 

violência física e não física desvelou o agravo de ambas. Para a violência não física 

houve 57,2% de denúncias, e para a violência física foram registradas 42,8% das 

ocorrências.  

Entretanto, não é possível dimensionar por meio desse estudo a 

prevalência das mulheres que sofrem violência na capital Fortaleza, pois esta é, na 

maioria das vezes, silenciada e negligenciada, seja por vergonha da sociedade ou 

por medo da represália do agressor a qual pode chegar à expressão máxima da 

violência: o assassinato da mulher.  

Conforme se percebeu, os casos que chegam à delegacia demonstram 

ser recorrentes: 92,6% das vítimas alegaram já ter sofrido violência outras vezes por 

parte do parceiro e 39,4% já haviam registrado algum tipo de denúncia. O fato de a 

vítima ter registrado BO mais de uma vez, mostrou-se estatisticamente significante 

como proteção à lesão corporal (p=0,05). Esse fato aponta para a importância em 

denunciar o agressor com vistas à preservação da saúde e integridade física da 

mulher. Esta realidade deverá se refletir diretamente em benefício da saúde pública 

territorial.  
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Consoante o estudo revelou, as vítimas são em sua grande maioria 

consideradas adultas jovens (20 a 29 anos) ou adultas (30 a 39 anos), com ensino 

fundamental, solteiras civilmente, possuem emprego e filhos com o agressor. 

Sugere-se, porém, a investigação da acessibilidade da informação acerca dos 

direitos advindos da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06) pela faixa etária acima 

dos 40 anos de idade de forma a verificar se estas vítimas realmente não são 

denunciantes e, portanto, se poderiam ter tido a oportunidade de serem notificadas 

por esse estudo.  É preciso lembrar: 56,9% dos filhos presenciaram o momento de 

agressão entre os pais. Este pode tornar um fator prejudicial ao desenvolvimento 

psicológico e social desses indivíduos.  

Quanto aos agressores, maior parte encontra-se na faixa etária de 20 a 

39 anos, são alfabetizados, solteiros civilmente e empregados.  Segundo se 

observou, a profissão ou ocupação é considerada de estrato social inferior, a indicar 

o fator socioeconômico como provável agravante no prejuízo das relações íntimas. 

Tal fator pode estar relacionado com o consumo exacerbado do álcool e de drogas 

relatado pelas denunciantes.  

É válido, porém: no estudo em tela 54,3% dos denunciados negam o fato 

de ter agredido, de alguma forma, a parceira.  

Ademais se destaca que, além da possível omissão da denúncia legal por 

parte da vítima e a recusa desta de procurar um serviço médico, existe a 

subnotificação da violência física e/ou sexual contra a mulher. Esta se tornou 

compulsória no Estado desde 2006 por mediante a Vigilância de Violências e 

Acidentes em Serviços Sentinela (VIVA). Entre a amostra estudada, das 186 

mulheres que sofreram agressão física, apenas 25 disseram, em depoimento, ter 

procurado algum serviço de saúde. Contudo, essa baixa procura por esse tipo de 

serviço não se deu por ausência de gravidade das lesões, porquanto a maioria 

destas ocorrem por espancamentos e lesões em cabeça e pescoço (42,5% e 35,8%, 

respectivamente). 

A título de conclusão alerta-se: urge a integração dos serviços de saúde, 

polícia, escolas, órgãos de assistência jurídica e preparo dos profissionais no intuito 

de melhorar o atendimento às mulheres violentadas. Além disso, a atitude da mulher 

em prestar a denúncia legal é decisiva neste conjunto de ações e atitudes no 

combate a este agravo. Conscientizar-se dos próprios direitos, denunciar o agressor 
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e dar continuidade ao processo judicial são passos necessários para romper o ciclo 

de violência ao qual as mulheres estão submetidas. 
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APÊNDICES 
 

 APÊNDICE A 
 

A N U Ê N C I A 
 
 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA ENTRADA NO CAMPO 
 
De: Isabelle da Silva Gama 
Para: Delegada Rena Gomes Moura 
Assunto: Solicitação de pesquisa 
 
 
Exma. Delegada, 
 

Eu, Isabelle da Silva Gama, Fisioterapeuta, CPF: 987.924.903-87. Atuo 
na área de Epidemiologia das Violências, encontro-me cursando o Mestrado 
Acadêmico em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará e desenvolvendo 
um projeto de dissertação intitulado: “Violência Doméstica Contra a Mulher em 
Fortaleza: Magnitude e Fatores Associados”. O estudo objetiva analisar os aspectos 
relacionados à violência de gênero e seus possíveis fatores exacerbadores no 
município de Fortaleza. 
 

A pesquisa realizar-se-á por meio da análise de Inquéritos Policiais 
instaurados na presente instituição no período de 2008 a 2010. Não serão utilizadas 
expressões, comentários ou qualquer outra referência direta aos sujeitos da 
pesquisa.  
 

Convém ressaltar que os participantes estão em situação de médio risco, 
porém asseguro o direito de não violação de privacidade destes sem que traga 
qualquer prejuízo para o desenvolvimento da pesquisa. 
 

Informo que os resultados da pesquisa serão apresentados ao curso de 
Mestrado Acadêmico em Saúde Pública e divulgados junto à comunidade 
acadêmica, respeitando o caráter confidencial de sua identidade. 
 
Sem mais para o momento, agradeço a atenção e compreensão dispensada. 

 
Local, __________________, ____de_________________ de 2011. 
 

_________________________________________ 
Representante Legal  

Delegacia de Defesa da Mulher 
 

____________________________________ 
Isabelle da Silva Gama 

Mestranda em Saúde Pública-UFC 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO 
 

 
À Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza 
A Instituição 
Estabelecida: Rua Manuelito Moreira, 12. Centro. Fortaleza-Ce. 
 
 

Está em desenvolvimento uma pesquisa sobre a Violência Contra a 
Mulher em Fortaleza onde se pretende investigar a magnitude e os possíveis fatores 
associados a esta forma de violência considerada, nos dias atuais, como problema 
de Saúde Pública em todo mundo.  Assim venho por meio deste solicitar a 
autorização para coletar dados em inquéritos policiais e boletins de ocorrência 
contendo informações que possam contribuir para o desenvolvimento do estudo.  
 
Esclareço que: 
 
- as informações coletadas somente serão utilizadas para objetivos da pesquisa; 
 
- esclareço também que as informações permanecerão em sigilo e que o anonimato 
será preservado respeitando o médio risco dos sujeitos expostos à pesquisa. 
 
- o projeto de pesquisa será encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará localizado na Rua Capitão Francisco Pedro, 1290. 
Bairro Rodolfo Teófilo. Fortaleza-Ce. CEP: 60430-270. Telefone: (85) 3288-8000.  
E-mail: comepe@ufc.br 
 

Em caso de esclarecimento entrar em contato com a pesquisadora 
responsável: Isabelle da Silva Gama, telefone – 85 3244-7482 / 9993-1454. 
  
Assumo, perante a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e a Universidade 
Federal do Ceará, a responsabilidade pelo termo. 
 
 
Local, __________________, ____de_________________ de 2011. 
 
Ciente: ________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante Legal 

Delegacia de defesa da Mulher de Fortaleza 
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APÊNDICE C 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM SAÚDE PUBLICA 
Rua Prof. Costa Mendes,1608- 5º andar -Fortaleza-Ce - Tel/fax:85-3366.8045-e.mail: msp@ufc.br 

 
 
 
 
 

ANUÊNCIA 
 
 
 
 
 

Concordo em orientar a Pesquisa “Violência contra a Mulher: magnitude e 

Fatores Associados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 

Fortaleza”, a ser desenvolvida no Curso de Pós-Graduação em Saúde Pública por 

meio do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará, 

em nível de Mestrado Acadêmico. 

A referente pesquisa será coordenada pela aluna desta Pós-Graduação 

Isabelle da Silva Gama, matrícula: 319350. 

 

 

 

 

  Fortaleza, 20 de fevereiro de 2011.  

 

 
 
 

 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. José Gomes Bezerra Filho 

Departamento de Saúde Comunitária – UFC 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violências e Acidentes 
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APÊNDICE D 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM SAÚDE PUBLICA 
Rua Prof. Costa Mendes,1608- 5º andar -Fortaleza-Ce - Tel/fax:85-3366.8045-e.mail: msp@ufc.br 

 
 
 
 
 

ANUÊNCIA 
 
 
 
 
 

Concordo em co-orientar a Pesquisa “Violência contra a Mulher: 

magnitude e Fatores Associados na Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher de Fortaleza”, a ser desenvolvida no Curso de Pós-Graduação em Saúde 

Pública por meio do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal 

do Ceará, em nível de Mestrado Acadêmico. 

A referente pesquisa será coordenada pela aluna desta Pós-Graduação 

Isabelle da Silva Gama, matrícula: 319350. 

 

 

 

 

  Fortaleza, 20 de fevereiro de 2011.  

 

 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Prof. Dra. Regina Fátima Gonçalves Feitosa 
Departamento de Saúde Comunitária – UFC 
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APÊNDICE E 

 

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA A COLETA DE DADOS MEDIANTE 

INFORMAÇÕES ENCONTRADAS NOS INQUÉRITOS POLICIAIS 

 

 

OBS: O TIPO DE INSTAURAÇÃO DETERMINA SE O INQUERITO POSSUI OS 

DADOS DO AGRESSOR 

 

TIPO DE INSTAURAÇÃO 

 

1. Representação Judicial 

2. Representação Judicial Obrigatória  

3. Representação Judicial Obrigatória /Prisão em Flagrante  

4. Representação Judicial  (Prisão Cautelar ou Preventiva) 

 

DADOS DA VÍTIMA 

NOME COMPLETO: 

BAIRRO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

SEXO 

1. Feminino 

2. Masculino 

3. Outro 

NACIONALIDADE: 

NATURALIDADE:  código nos municípios 

200. Outro Estado 

ESTADO CIVIL: 

99. Não informado 

1. Solteiro 

2. Casado 

3. Separado 
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4. Divorciado=Desquitado  

5. Viúvo 

6. Convivente = estado marital=amigado 

7. Outro 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 

 099.   Não Informado 

1. Não alfabetizado 

2. Alfabetizado 

3. Ensino Médio 

4. 1° Grau Incompleto 

5. 1° Grau Completo 

6. 2° Grau Incompleto 

7. 2° Grau Completo 

8. Superior Incompleto 

9. Superior Completo 

 

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO: De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), versão 2002, utilizado em todo território nacional aprovado mediante a 

portaria nº 397, de 9 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002). 

[BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria nº 397 de 9 de outubro de  

2002. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/legislacao.jsf. Acesso em: 16 jan. 2011.]   

 

99. Ni 

1. Desempregado 

2. Do Lar 

3. Estudante 

 

USUÁRIO DE DROGA(S) ILÍCITA(S) 

 099. Não informado 

1. Sim 

2. Não 

 

DADOS DO AUTOR 

NOME COMPLETO 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/legislacao.jsf
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BAIRRO 

DATA DE NASCIMENTO 

SEXO 

1. Feminino 

2. Masculino 

3. Outro 

NACIONALIDADE: 

NATURALIDADE: 

ESTADO CIVIL:  

99. Não informado 

1. Solteiro 

2. Casado 

3. Separado 

4. Divorciado 

5. Viúvo 

6. Convivente= estado marital=amigado 

7. Outro 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 

099.   Não Informado 

1. Não alfabetizado 

2. Alfabetizado 

3. Ensino Médio  

4. 1° Grau Incompleto 

5. 1° Grau Completo 

6. 2° Grau Incompleto 

7. 2° Grau Completo 

8. Superior Incompleto 

9. Superior Completo 

 

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO: De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), versão 2002, utilizado em todo território nacional aprovado mediante a 

portaria nº 397, de 9 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002). 

[BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria nº 397 de 9 de outubro de  

2002. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/legislacao.jsf. Acesso em: 16 jan. 2011.]   

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/legislacao.jsf
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99. Ni 

1. Desempregado 

2. Do Lar 

3. Estudante 

 

USUÁRIO DE DROGA(S) ILÍCITA(S) 

 099. Não informado 

1. Sim 

2. Não 

 

ESPECIFICAR DROGA(S) ILÍCITA(S) 

99. Não informado 

1. Crack 

2. Maconha 

3. Solventes 

4. Heroína 

5. Anfetaminas 

6. Barbitúrcos 

7. Crack+Maconha 

8. Crack+maconha+alcool 

9. Cocaína 

10. Vários tipos de drogas 

USUÁRIO DE ÁLCOOL 

 099. Não informado 

1. Sim 

2. Não 

 

DADOS DO CASO 

 

NÚMERO DO INQUÉRITO: 

 

DATA DE INSTAURAÇÃO DO INQUERITO: 

 



149 

 

 

INCIDÊNCIA PENAL: Artigo do CPB pelo qual foi enquadrado junto a Lei Maria da 

Penha. 

NATUREZA DO FATO: (Lesão Corporal, Ameaça, Injúria) 

TIPOLOGIA DO FATO: Espancamento, soco no rosto, ameaça com arma branca, 

ameaça com arma de fogo).  

 

FEZ USO DE ARMA: 

 99. Não Informado 

 1. AB 

2. AF 

3. Não fez uso de arma  

4. Queimadura  

 

JÁ REGISTROU B.O.(S) ANTERIORMENTE 

 

99. Não Informado 

1. Sim 

2. Não 

 

DATA OU ANO DA OCORRÊNCIA: 

HORÁRIO DA OCORRÊNCIA: 

 99. Não Informado 

 1. MANHÃ (6H-12H) 

2. TARDE (12H-18H) 

3. NOITE (18H-24H) 

4. MADRUGADA (24H-6H) 

BAIRRO DA OCORRÊNCIA: 

AMBIENTE DA OCORRÊNCIA: 

 

 099. Não Informado 

1. RESIDENCIAL 

2. PROFISSIONAL 

3. VIA PÚBLICA 

4. RESIDENCIA DE PARENTES 
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5. RESIDENCIA DE TERCEIROS 

6. AMBIENTE SOCIAL 

7. OUTRO 

 

VÍNCULO AUTOR/VÍTIMA 

 

1. AGREGADO(A) NA UNIDADE DOMÉSTICA 

2. MARIDO 

 3. CONVIVENTE 

4. NAMORADO(A) 

5. CONCUBINO(A) 

6. EX-MARIDO 

7. EX-CONVIVENTE 

8. EX-NAMORADO(A) 

9. EX-CONCUBINO(A) 

 

TEMPO DE RELACIONAMENTO AUTOR/VÍTIMA: 

 

 99. Não Informado 

 1. < 1 ano 

 2. 1 a 5 anos 

 3. 6 a 10 anos 

 4. 11 a 15 anos 

 5. 16 a 20 anos 

 6. 21 a 25 anos 

 7. 26 a 30 anos 

 8. > 30 anos 

 

FILHOS AUTOR/VÍTIMA 

99. Não Informa 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 
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5. 5 

6. mais de 5 

7. Não possui filhos com o agressor 

 

SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA 

99.Não Informado 

1.Sim 

2.Não 

 

SOLICITOU MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA MAIS DE 1 VEZ 

99. Não Informado 

1. Sim 

2. Não 

  

REICIDENCIA DE AGRESSÃO A VITIMA 

99. Não Informado 

1. Sim 

2. Não 

 

REICIDENTE NO ENQUADRAMENTO NA LEI MARIA DA PENHA 

99. Não Informa 

1. Sim 

2. Não 

ANTECEDENTES CRIMINAIS 

99. Não Informa 

1. Sim 

2. Não 

FILHOS PRESENCIARAM O FATO 

99. Não Informa 

1. Sim 

2. Não 

3. Não possui filhos com agressor 

 

O AUTOR É USUÁRIO DE DROGAS (SEGUNDO A VITIMA) 
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 099. Não informado 

1. Sim 

2. Não 

 

ESPECIFICAR DROGA(S) ILÍCITA(S) 

99. Não informado 

1. Crack 

2. Maconha 

3. Solventes 

4. Heroína 

5. Anfetaminas 

6. Barbitúrcos 

7. Crack+Maconha 

8. Crack+maconha+alcool 

9. Cocaína 

10. Vários tipos de drogas 

 

USUÁRIO DE ÁLCOOL (SEGUNDO A VITIMA) 

 099. Não informado 

1. Sim 

2. Não 

 

FATOR EXACERBADOR SEGUNDO A VITIMA 

 

99. Não Informado 

1. Álcool 

2. Drogas Ilícitas 

3. Doença Mental 

4. Passional 

5. Disputa Familiar 

6. Problemas Financeiros 

7. Alcool+droga 

8. Alcool+passional 

9. Droga+passional 
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10. Alcool+droga+passional 

11. Defesa de Terceiros 

12. Histórico de agressividade sem causa aparente 

13. Disp. Familiar+ financeiros 

14. Passional+financeiro 

15. A vítima agrediu o companheiro inicialmente 

16. Alcoll+drogas+financeiro 

17. Outros  

 

 

 

FATOR EXACERBADOR SEGUNDO O AUTOR 

 

99. Não Informado 

1. Álcool 

2. Drogas Ilícitas 

3. Doença Mental 

4. Passional 

5. Disputa Familiar 

6. Problemas Financeiros 

7. Nega 

8. Legitima Defesa 

9. Defesa de Terceiros 

10. Recusa-se a depor (so depõe em juízo) 

11. Não intencional 

12. Não compareceu a audiência 

13. Alcool+droga 

14. Alcool+passional 

15. Droga+passional 

16. Alcool+droga+passional 

17. Culpa a vítima (acusa de delito) 

18. Álcool+financeiro 

19. Drogas+financeiro 

20. Passional+ disp. Familiar 
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21.  Encontra-se detido 

22.  Outros  

30. Confessa o delito 

 

EM CASO DE FLAGRANTE QUEM DENUNCIOU: 

99. Não Informado 

1. A vítima 

2. Parentes 

3. Terceiros 

4. Outros 

 

 

SERVIÇO QUE ATENDEU A DENUNCIA: 

 0. Não Informado 

 1. CIOPS - 190 

 2. Ronda 

 3. DEAM 

           4. Outro 
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Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. 

 

  

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8

o
 do 

art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.  Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 

Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação 

de violência doméstica e familiar. 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades 

e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

ANEXO B 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à 

moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido 

de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 

necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela 

se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. 

TÍTULO II 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra 

a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; 
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III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 

formas de violação dos direitos humanos. 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal;  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 

ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
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IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

TÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR  

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por 

diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 

relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às 

causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a 

avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 

III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
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IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, 

em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à 

sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos 

direitos humanos das mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 

instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes 

e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas 

de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, 

do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de 

raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia 

e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO II 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos 

na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema 

Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 

emergencialmente quando for o caso. 



161 

 

 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo 

federal, estadual e municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 

administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 

local de trabalho, por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 

tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos 

de violência sexual. 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência 

adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento 

de medida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

a autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário; 
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II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local 

seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 

seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo 

Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a 

termo, se apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz 

com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e 

requisitar outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 

outras ocorrências policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 

Público. 
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§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e 

deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o 

boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da 

ofendida. 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos 

fornecidos por hospitais e postos de saúde. 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-

ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação 

específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o 

estabelecido nesta Lei. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos 

da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela 

União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o 

julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, 

conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 
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Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos 

por esta Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

III - do domicílio do agressor. 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida 

de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 

audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 

denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem 

como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de 

urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, 

quando for o caso; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 
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Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, 

devendo este ser prontamente comunicado. 

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou 

cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior 

eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 

violados. 

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já 

concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de 

seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a 

prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 

Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-

la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 

agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 

prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao 

agressor. 

Seção II 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 
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Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao 

órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física 

e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 

equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério 

Público. 

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 

condições mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição 

as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de 

armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da 

determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de 

desobediência, conforme o caso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art6
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§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o 

juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. 

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no 

caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 

de Processo Civil). 

Seção III 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário 

de proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 

daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, 

liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:  

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda 

e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

ofendida. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.bak2#art461%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.bak2#art461%C2%A75
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Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins 

previstos nos incisos II e III deste artigo. 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e 

criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de 

assistência social e de segurança, entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as 

medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades 

constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação 

de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, 

ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. 

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar 

o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e 

humanizado. 

TÍTULO V 
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DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que 

vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 

multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 

psicossocial, jurídica e de saúde. 

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 

atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por 

escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou 

verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, 

prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, 

com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o 

juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a 

indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. 

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 

poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento 

multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e 

criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, 

subsidiada pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, 

para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. 

TÍTULO VII 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do 

serviço de assistência judiciária. 

Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 

promover, no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 

situação de violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de 

perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 

familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a 

adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta 

Lei. 

Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei 

poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de 

atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da 

legislação civil. 

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz 

quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para 

o ajuizamento da demanda coletiva. 
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Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher 

serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e 

Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às 

mulheres. 

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito 

Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do 

Ministério da Justiça. 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de 

suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, 

poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício 

financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos 

princípios por ela adotados. 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. 

Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art. 313.  ................................................. 

................................................................  

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 

da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” 

(NR) 

Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 61.  ..................................................  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art313iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art61iif
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art61iif
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................................................................. 

II - ............................................................  

.................................................................  

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei 

específica; 

........................................................... ” (NR) 

Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 129.  ..................................................  

..................................................................  

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se 

o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

..................................................................  

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o 

crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR) 

Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 

Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 152.  ...................................................  

Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá 

determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 

reeducação.” (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art129%C2%A79.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art152p
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Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação. 

Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Dilma Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2006 

  

  

  

  

  

  

   

 

 


