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RESUMO 

 

 

Introdução: O Brasil possui um dos maiores índices de homicídios femininos 

do mundo. Entretanto, tal magnitude ainda não pode ser bem dimensionada, pois poucas 

pesquisas de base populacional foram desenvolvidas no país e os estudos, em sua 

maioria, ocorrem de forma isoladas no serviço de saúde e na Secretaria de Segurança. 

Objetivo: Analisar a distribuição espacial e a evolução das taxas de mortalidade da 

violência de gênero no Brasil, no período de 2008-2012 e identificar possíveis 

determinantes ecológicos e sociais. Método: Estudo ecológico cuja variável dependente 

foi a Taxa de Mortalidade de mulheres vítimas de violência com idades entre 15 e 59 

anos. Para a análise da autocorrelação espacial entre as 161 Regiões de Articulação 

Urbana (RAU) do Brasil foram aplicados os testes de Moran Global e local. O LISA e o 

teste de correlação de Pearson foram usados para avaliar a correlação entre a variável 

desfecho e as variáveis independentes (econômicas, demográficas, desigualdade de 

gênero, pobreza, desigualdade social, vulnerabilidade e de violência urbana). A 

verificação da evolução da mortalidade das mulheres, comparado a dos homens, no 

período de 2000-2012, foi feita através do JoinPoint.  Resultados: No período de 2008 

a 2012, 19 mil mulheres morreram vítimas de agressão no Brasil, o que resulta um 

coeficiente de mortalidade médio padronizado de 5,9 óbitos/100.000 habitantes. Dessas 

mulheres, a maioria era de jovens, solteiras, negras e de baixa escolaridade.  Foi 

observada autocorrelação espacial para mortalidade por agressão em mulheres 

(I=0,4384;p=0,01), com maior concentração dos óbitos na região Sudeste, nas RAUs de 

Vitória, São Mateus, Colatina; na região Nordeste em Teixeira de Freitas, Ilhéus-

Itabuna, Arapiraca, Maceió e João Pessoa; na região Norte em Redenção e Marabá; na 

região Sul, em Curitiba e na Região Centro-Oeste em Rio Verde. A violência urbana 

apresentou uma forte correlação com a mortalidade de mulheres vítimas de violência 

(I=0,38;r=0,88;p<0,05).  Já as variáveis econômicas e sociodemográficos apresentaram 

fraca ou ausência de correlação. Entre os anos de 2000 a 2012 pode-se visualizar para o 

Brasil uma tendência crescente significativa da mortalidade de mulheres por agressão a 

partir de 2007, semelhante a encontrada também para a violência urbana. Conclusão: 

Entre as variáveis associadas ao evento, destaca-se a mortalidade masculina por 

agressão, indicando a importância da redução da violência estrutural como proteção das 

mulheres contra a violência. A mortalidade por violência contra mulher não se mostrou 

relacionada às demais características do entorno, o que se faz pensar que realmente 

perpassa fatores de classe, raça, escolaridade, religião e estado civil.  

 

 

Palavras chaves: Violência Doméstica, violência, saúde da mulher, iniquidade social, 

análise espacial.  
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Brazil there is one of the highest rates of female homicides in the world. 

However, this magnitude cannot scale well because few population-based surveys have 

been developed in the country and studies, mostly occur in isolated form in the health 

and security service. Objective: To analyze the spatial distribution and evolution of 

mortality rates of gender violence in Brazil, in the period 2008-2012 and identify 

possible ecological and social determinants. Method: An ecological study in which the 

dependent variable was the mortality rate of women victims of violence aged 15 to 59 

years. For the analysis of spatial autocorrelation between 161 Urban Articulation 

Regions (RAU) of Brazil were applied the Global Moran tests and location. The LISA 

and the Pearson correlation test was used to evaluate the correlation between the 

outcome variable and the independent variables (economic, demographic, gender 

inequality, poverty, social inequality, vulnerability and urban violence). Verification of 

the evolution of mortality of women, compared to men in the period 2000-2012, was 

carried out by joinpoint. Results: In the period from 2008 to 2012, 19,000 women died 

assault victims in Brazil, resulting in a coeficient of standardized average mortality of 

5.9 deaths / 100,000 inhabitants. These women, most were young, single, black and 

uneducated. spatial autocorrelation was observed for women in aggression mortality (I 

= 0.4384; p = 0.01), with the highest concentration of deaths in the Southeast, the RAU 

Vitória, São Mateus and Colatina; the Northeast region in Teixeira de Freitas, Ilhéus-

Itabuna, Arapiraca, Maceió and João Pessoa; in the North in Redenção and Marabá; in 

the South, in Curitiba and in the Midwest Region in Rio Verde. Urban violence showed 

a strong correlation with the mortality of women victims of violence (I = 0.38; r = 0.88; 

p <0.05). As for the economic and socio-demographic variables were weak or no 

correlation. Between the years 2000 to 2012 can be displayed to Brazil a growing trend 

of significant mortality of women for assault from 2007, like also found to urban 

violence. Conclusion: Among the variables associated with the event, there is the male 

mortality by aggression, indicating the importance of reducing the structural violence as 

protection of women against violence. Mortality from violence against women was not 

related to other surrounding features, what makes you think that really permeates class 

factors, race, education, religion and marital status 

 

Key works: Domestic Violence, Violence, women health, spatial analysis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 90, a violência contra mulher vem sendo considerada um 

problema de saúde pública e de direitos humanos, pela sua magnitude e repercussões na 

saúde. Recentemente, foi classificada também como um problema de justiça e 

segurança pública, sendo, portanto, alvo de medidas punitivas.
1,2  

A violência contra mulher é definida como qualquer ato de violência baseado no 

gênero que resulte ou possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico da mulher.
3 

Acontece em praticamente todos os países com os mais diversos 

regimes políticos e econômicos.
4,5

 Não respeita fronteiras de classe social, etnia, 

religião, idade ou escolaridade.
6 

Estudos apontam a violência contra mulheres como sendo predominantemente 

de natureza doméstica, repetitiva, grave, e perpetrada na maioria das vezes pelo parceiro 

íntimo.
3,7

 As consequências se traduzem em uma série de agravos à saúde física, à saúde 

reprodutiva e à saúde mental das mulheres e, não em poucos casos, elas são fatais.
8,9,10

  

A Organização Mundial da Saúde tem estimado que a violência contra mulher é 

responsável por 5 a 20% dos anos de vida saudáveis perdidos em mulheres com idade 

entre 15 e 44 anos.
11

 No Mundo, um em cada cinco dias de absenteísmo no trabalho 

feminino decorre da violência doméstica. Na América Latina, a violência incide sobre 

25% a 50% das mulheres.
12 

Nos 33 anos decorridos entre 1980 e 2013 foram 

assassinadas no Brasil mais de 100 mil mulheres, 46,2 mil só na última década.
13

 De 

1980 a 2010 apresentou um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de 

mulheres vítimas de assassinato no país.
14

 A taxa femicídios que na década de 80 era de 

2,3 passou em 2013 para 4,8.
13

   

Ainda sobre a realidade brasileira da violência contra mulher, o Brasil é o quinto 

país com os maiores índices de homicídios femininos, em um grupo de 83 países com 

dados homogêneos. Efetivamente, só El Salvador, Colômbia e Guatemala (países latino-

americanos) e a Federação Russa evidenciaram taxas superiores às do Brasil.  O Brasil 

apresenta 48 vezes mais homicídios femininos do que o Reino Unido, 24 vezes mais do 

que a Irlanda ou Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão ou a Escócia.
13 

É o país que 
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mais sofre com a violência gastando 8% do seu Produto Interno Bruto (PIB) 

diretamente com a violência, segundo relatório publicado pelo Institute For Economics 

and Peace (IEP), um instituto de pesquisa australiano que estuda o impacto econômico 

da violência ao redor do mundo desde 2008.
15

  

A Lei Maria da Penha de número 11.340 foi criada em 7 de agosto de 2006 na 

tentativa de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher através de uma 

maior punição aos agressores e uma maior proteção as vítimas de agressão, contando 

com o apoio de vários entes, incluindo a participação do Estado. Sendo resultado de 

uma conquista dos movimentos de mulheres e feministas brasileiras que desde os anos 

1970, lutam por uma política pública e norma jurídica de prevenção e enfrentamento à 

violência contra mulheres.
16 

Todavia, a magnitude da violência contra mulher, no Brasil ainda não pode ser 

bem dimensionada, pois poucas pesquisas de base populacional foram desenvolvidas no 

país e os estudos, em sua maioria, ocorrem de forma isoladas no serviço de saúde e na 

Secretaria de Segurança Pública, abordando a ocorrência do evento entre as usuárias dos 

serviços de atendimento e não permitindo a generalização de suas conclusões para as 

mulheres da população em geral. 

Nesse contexto, para que seja possível a montagem de um painel sócio-territorial 

ampliado da violência doméstica contra a mulher, deve-se considerar a área geográfica 

em que o determinado evento ocorre. Isso potencializará o olhar dos   pesquisadores, 

gestores e profissionais de saúde sobre as possíveis áreas e fatores de risco de violência 

para a construção de estratégias de intervenções no território.
17

 A partir do 

conhecimento produzido nas áreas geográficas, pode-se planejar a oferta de serviços de 

saúde, como também, avaliar o impacto das ações desenvolvidas.
18 

Assim, diante à magnitude da violência contra mulher no cenário mundial e 

nacional e a necessidade de dimensionar o problema e contribuir para a produção de 

evidências e estatísticas confiáveis que possibilitem revelar os problemas e as questões 

referente a violência sofrida pelas mulheres no Brasil. O objetivo desse estudo é analisar 

a tendência e a distribuição espacial das taxas de mortalidade de mulheres vítimas de 

violência, no período de 2000-2012 e correlacionar a indicadores sociais e de violência 

urbana no Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para uma melhor compreensão do tema desse estudo, foi realizada uma Revisão 

da Literatura contemplando cinco aspectos fundamentais: As relações conjugais entre 

homens e mulheres, onde se configuram as relações de violência, o surgimento do 

conceito do feminino e masculino, do gênero e sua diferenciação com relação ao sexo; o 

território onde essas relações ocorrem e seus determinantes contextuais; as políticas 

públicas direcionadas ao controle da violência existentes nesse meio e o seu impacto na 

redução da violência e, por fim, as fontes de informações disponíveis para o estudo 

desse problema à saúde da população, principalmente das mulheres brasileiras.  

 

2.1. Gênero e masculinidades  

Os padrões de comportamento do masculino e do feminino não são inatos e as 

diferenças entre os sexos ocorrem através do processo de construção histórico e cultural 

do ser homem e ser mulher.
19

 Aprende-se a desempenhar os papéis masculino e 

feminino de acordo com as regras, crenças e tradições da cultura da sociedade na qual se 

vive.
20

 Assim, o indivíduo representa os padrões culturais da sociedade em que foi 

socializado e não na ordem da natureza como se acreditava até o momento.
19

  

Simone de Beavoir reafirma esse pensamento na sua obra “O segundo sexo” 

quando cita que “Não se nasce mulher, torna-se mulher”.
21

 Da mesma forma que 

Analba Teixeira em “Nunca você sem mim” na afirmação de “nasce-se fêmeas e 

machos, que se tornam mulheres e homens”.
20

 Percebe-se, assim, que a construção 

social do gênero se faz arbitrariamente tanto para o homem quanto para a mulher, não 

existindo, portanto nem homem nem mulher enquanto categorias universais.
21

  

Já Pierre Bourdieu (2010)
22

 faz sua análise sobre a supremacia masculina através 

da corporeidade do homem e da mulher, defendendo que o corpo feminino e masculino 

são uma construção social e que nessa construção permanece a dominação do masculino 

sobre o feminino. Para esse autor, os esquemas do pensamento que referenciam a 
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dominação masculina são incorporados nos homens e nas mulheres desde seu primeiro 

contato com o mundo. Isso faz com que, inconscientemente, venham a ser aplicados ou 

reproduzidos esquemas para as mulheres, reconhecendo o lugar estabelecido de 

submissão, enquanto para os homens são reproduzidos os da dominação.
22

  

Os papéis destinados à mulher foram ao longo dos anos naturalizando-se, de tal 

modo que nascer, viver e morrer em situação de submissão, retratada em obediência, 

reprodução, fidelidade, cuidados do lar e da educação dos filhos tem se configurado 

comum na maioria das sociedades.
23

 Analisando os aspectos biológicos da ordem 

natural, a mulher é vítima da espécie porque biologicamente é portadora de útero, o que 

remete a filhos e afazeres domésticos. O status secundário feminino na sociedade é uma 

verdade universal, um fato pan-cultural, as mulheres são identificadas ou 

simbolicamente associadas à natureza, em oposição aos homens que são identificados 

com a cultura. E uma vez que, o plano da cultura visa sempre submeter e transcender o 

plano da natureza, então o homem achará “natural” subordinar as mulheres.
24

  

Assim, a universalidade da subordinação feminina, o fato de existir em todo tipo 

de classificação social e econômica e em sociedades de todo o grau de complexidade 

indica que é algo muito profundo e inflexível e que não será a simples reclassificação de 

tarefas e papéis sociais ou mesmo um reordenamento econômico que mudará esse 

cenário.
24

  

 Os estudos sobre Gênero surgem para ampliar essa discussão e a visibilidade da 

questão feminina. Gênero, um conceito importado do campo lingüístico da literatura 

inglesa foi rapidamente incorporado no campo das Ciências Sociais no Brasil no 

decorrer da década de 80 e se tornou uma categoria chave na formação de políticas 

públicas destinadas em sua maioria a mulheres, visto que se intersecciona com outras 

dimensões relacionadas ao poder, como classe, raça e idade.
25

  

Para Joan Scott (1988)
26

, o gênero é uma categoria que permite perceber o 

caráter histórico da diferença sexual, observando o sentido atribuído a essa diferença. 

Desta forma, gênero não se resume a uma categoria de análise, também diz respeito a 

uma categoria histórica que pode ser concebido em várias instâncias: como aparelho 

semiótico
27

; como símbolos culturais evocadores de representações, conceitos 

normativos como grade de interpretação de significados, organizações e instituições 
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sociais, identidade subjetiva
26

; como divisões e atribuições assimétricas de 

características e potencialidades; como uma gramática sexual, regulando não apenas 

relações homem-mulher, mas também relações homem-homem e relações mulher-

mulher
8,28

 etc. O gênero é, portanto, a construção social do masculino e do feminino e 

não explicita, necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres.   

 Sardenberg (2004)
29

, considera que o enfoque de gênero representou um grande 

avanço para a compreensão dos papéis de gênero: [...] gênero permite-nos abarcar, tanto 

certas tendências universais em relação ao masculino e feminino, como as 

especificidades históricas e culturais. Permite-nos pensar “a mulher” e mulheres e 

homens como construções históricas
29

. De acordo com a autora, a categoria analítica 

‘gênero’ viabiliza uma transformação social, na medida em que, possibilita a 

desconstrução e a desnaturalização do feminino e do masculino.
29-32

  

O termo gênero tem sido fundamental para a teoria da política feminista, a partir 

da década de 70, na luta contra o senso comum sexista e androcêntrico que prevalecem 

na sociedade e academia ocidental. Se trata de demonstrar que “a biologia não é 

destino” uma vez que as identidades sócio-simbólicas associadas às mulheres em suas 

relações com os homens na organização da vida em sociedade, são culturais, e assim, 

variáveis e aptas de ser transformadas.
32

 Desse modo, tanto Stolcke (2004)
32

 como 

Sardenberg (2004)
29

 postulam a possibilidade de mudança nos papéis sociais 

desempenhados por homens e mulheres que antes eram tomados como inerentes à 

natureza de cada sexo. Todavia, para que se alcance um avanço nas relações entre 

homens e mulheres, se faz necessário ultrapassar as imposições culturais com uma nova 

compreensão do que é ser mulher e ser homem na nossa sociedade.
20

  

É no calor da discussão das relações de gênero, da construção do masculino e 

feminino, que estudiosos começam a introduzir a questão da masculinidade como 

campo de estudo de gênero. Uma das principais definições da masculinidade na cultura 

ocidental é que o masculino é ativo. Ser ativo, no senso comum a respeito de gênero, 

significa ser ativo sexualmente, o que para muitos significa penetrar o corpo da(o) 

outra(o). Mas, para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em nossa 

cultura, atividade não diz respeito apenas à sexualidade; É também percebida como 

agressividade.
33
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O corpo é, portanto, o suporte no qual são produzidas as diferenças simbólicas 

de gênero. Pierre Clastres mostrou em seu livro “A Sociedade Contra o Estado” que a 

violência corporal nos rituais de iniciação tem o poder de igualar todos os membros da 

sociedade. No caso dos meninos, os rituais mostram que é necessário marcar no corpo a 

masculinidade, marca que se faz geralmente com muito sofrimento.
33

  

A masculinidade hegemônica é normativa. Ela incorpora a forma mais honrada 

de ser um homem, exige que todos os outros homens se posicionem em relação a elas e 

legitima ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens. Pode ser 

construída de forma que não corresponda verdadeiramente à vida de nenhum homem 

real. Mesmo assim, esse modelo expressa, em vários sentidos, ideais, fantasias e desejos 

muito difundidos. Ele oferece modelos de relações com as mulheres e soluções aos 

problemas das relações de gênero.
34

  

Robert Connel (2013)
34

 propõe quatro padrões de masculinidades: “a 

hegemônica”, diretamente ligada à legitimidade do patriarcado e que explicita a 

dominação do masculino sobre o feminino”; a subordinada que se concretiza através da 

dominação e subordinação entre grupos de homens, como exemplo a dos heterossexuais 

em relação aos homossexuais; a cúmplice que, mesmo não tendo incorporado 

completamente a ideia da masculinidade hegemônica, identifica-se com ela, procurando 

tirar vantagem desse modelo sem contudo tomar um posicionamento público favorável 

ao mesmo. E por último, a marginalizada, que está relacionada à dominação e à 

subordinação relacionada às questões ético-racial e econômica, que na nossa sociedade 

constituem condições de marginalidade.
34

  

 O modelo de masculinidade hegemônica, colocando o homem na posição de 

provedor, forte, dominador e controlador da sexualidade feminina, elementos que dão 

base a sua virilidade, pode ser interpretado como um desencadeador das situações de 

violência conjugal.
20

  

 

2.2.A violência contra mulher e seus significados 

 

2.2.1. O significado da violência 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o uso da força 

física, do poder legítimo ou ameaça perpetrada contra si ou contra outra pessoa que 

provoque ou tenha probabilidade de provocar lesão, morte, prejuízos psicológicos ou 

privação de direitos humanos sem seu consentimento.
11

 A violência é um dos eternos 

problemas da teoria social e da prática política e relacional da humanidade.
1,35

 É um 

fenômeno extremamente complexo com raízes profundas nas relações de poder 

baseados no gênero, na sexualidade, na auto identidade e nas instituições sociais.
36

  

Caracterizada como um fenômeno histórico, cultural e social, a violência em 

geral manifesta-se de diversas formas na sociedade, incluem-se dizer que os valores 

étnicos e culturais interferem na formulação de seu conceito.
37

 Os costumes e as 

tradições encobrem certas práticas de violência que, em determinados locais, são até 

considerados normais.
38

  

Domenach (1981)
39

 sublinha a ideia de que a violência está inscrita e arraigada 

nas relações sociais, mas principalmente, que é construída no interior das consciências e 

das subjetividades.
39

 Portanto, esse fenômeno não pode ser tratado apenas como uma 

força exterior aos indivíduos e aos grupos, nem analisada ou tratada fora da sociedade 

que a produz em sua especificidade interna e em sua particularidade histórica.
40

  

“É demasiado fácil e ineficaz condenar a violência como   

um fenômeno exterior, e inclusive, como algo estranho ao ser 

humano, quando na verdade ela o acompanha, incessantemente, 

até na articulação de seu discurso e na afirmação da evidência 

racional.” (DOMENACH, 1981) 

  

Os indivíduos são vitimizados e/ou vitimizam dentro do seu contexto de vida e 

de acordo com a sua realidade cultural e histórica. No espaço público, homens jovens, 

negros e pobres tendem a serem os protagonistas das ocorrências violentas, enquanto no 

âmbito doméstico ou privado, as mulheres “assumem” este papel.
2,41,42

 Como colocam 

Schraiber e D’Oliveira (1999):
43 

“Os homens [...] estariam muito mais sujeitos que as 

mulheres à violência no espaço público, e especialmente ao 
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homicídio, cometido por estranhos ou conhecidos. Já as mulheres 

estão mais sujeitas a serem agredidas por pessoas conhecidas e 

íntimas do que por desconhecidos, o que pode significar violência 

repetida e continuada que, muitas vezes se perpetua cronicamente 

por muitos anos ou até vidas inteiras.” (SCHRAIBER; 

D’OLIVEIRA, 1999). 

 Do ponto de vista filosófico e sociológico costumam circular pelo menos três 

fontes explicativas para a violência. Uma delas a considera como expressão de crises 

sociais que levam a população mais atingida negativamente, à revolta frente à sociedade 

ou ao Estado que não conseguem lhe dar respostas adequadas. Um segundo grupo de 

teóricos insiste no caráter racional e instrumental da violência, que constituiria um meio 

para atingir fins específicos. Esse grupo tenta explicar como atores excluídos do campo 

político utilizam a violência para conseguir se manter no palco do poder. E o terceiro 

grupo ressalta a forte articulação entre violência e cultura, mostra o papel civilizatório 

da modernidade que criou mecanismos de institucionalização e de solução de conflitos, 

levando os indivíduos a dominarem a sua agressividade e suas pulsões violentas.
44

  

Para Arendt (1994)
45

 a violência é um meio e um instrumento para a conquista 

de poder, mas não se confunde com ele, pois ressalta que só existe violência quando há 

incapacidade de argumentação e de convencimento. A violência pode ser justificada 

(dependendo do seu fim), mas nunca é legítima, pois não pode ser considerada um fim 

em si mesma.
45

  

A violência é antes de tudo uma questão social e não é somente objeto próprio 

da saúde, pois requer uma articulação intersetorial e uma discussão multidisciplinar. No 

setor saúde vem sendo abordada gradativamente pelo impacto que provoca na qualidade 

de vida; pelas lesões físicas, psíquicas e morais que acarreta e pelas exigências de 

atenção e cuidados que requer.
44

  

Quanto à tipologia das violências, para efeito de notificação a OMS estabeleceu 

uma divisão em três grandes grupos: violência contra si mesmo (autoprovocada ou 

autoinfligida); violência interpessoal (intrafamiliar e comunitária) e violência coletiva. 

Por violência autoprovocada se entendem os comportamentos suicidas e o auto-abuso. 

A violência interpessoal é classificada em intrafamiliar ou doméstica e comunitária. A 

violência intrafamiliar se entende a que ocorre entre os parceiros íntimos e entre os 
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membros da família, principalmente no ambiente da casa, mas não unicamente. Inclui as 

várias formas de agressão contra crianças, contra a mulher ou o homem e contra os 

idosos. A violência comunitária é definida como aquela que ocorre no ambiente social 

em geral, entre conhecidos e desconhecidos. Consideram-se suas várias expressões 

como violência juvenil, agressões físicas, estupros, ataques sexuais e inclusive, a 

violência institucional que ocorre, por exemplo, em escolas, locais de trabalho, prisões e 

asilos. Por sua vez, a violência coletiva caracteriza-se por atos violentos que acontecem 

nos âmbitos macro-sociais, políticos e econômicos e caracterizam a dominação de 

grupos e do Estado. Nessa categoria, do ponto de vista social, se incluem os crimes 

cometidos por grupos organizados, atos terroristas, crimes de multidões.
46

  

À essa classificação criada pelo Relatório da OMS (2002) acrescenta-se um tipo 

de violência que aqui se denomina estrutural. Essa categoria se refere aos processos 

sociais, políticos e econômicos que reproduzem e cronificam a fome, a miséria e as 

desigualdades sociais, de gênero, de etnia e mantêm o domínio adultocêntrico sobre 

crianças e adolescentes. Difícil de ser quantificado, aparentemente, sem sujeitos, a 

violência estrutural se perpetua nos processos históricos, se repete e se naturaliza na 

cultura e é responsável por privilégios e formas de dominação. A maioria dos tipos de 

violência citados anteriormente tem sua base na violência estrutural.
47

  

Já em relação a natureza dos atos violentos são divididas nas modalidades: 

física, sexual, psicológica e negligência ou abandono. O termo abuso físico significa o 

uso da força para produzir injúrias, feridas, dor ou incapacidade em outrem; A categoria 

abuso psicológico nomeia agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou ainda, isolá-la do convívio social; A 

classificação abuso sexual diz respeito ao ato ou ao jogo sexual que ocorre nas relações 

hetero ou homossexual e visa a estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação 

sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais impostas por meio de aliciamento, 

violência física ou ameaças. Por negligência ou abandono se entende a ausência, a 

recusa ou a deserção de cuidados necessários a alguém que deveria receber atenção e 

cuidados.
48

  

 

2.2.2.  O significado da violência contra mulher 
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Ângulo-Tuesta e Jésus (1997)
49

 apontam a dificuldade de definição de um termo 

para nomear a violência perpetrada contra a mulher, elencando uma variedade de termos 

que se referem ao mesmo fenômeno: violência contra a mulher, violência 

intrafamiliar,
50,51

 violência conjugal ou por parceiro íntimo,
52-55

 violência doméstica
56-58

  

e violência de gênero,
59

 o que demonstra a complexidade do fenômeno.  

A violência doméstica é aquela que tem no domicilio a referência do local da 

ocorrência da violência sem que haja, necessariamente, vínculo familiar entre aquele 

que pratica e o que sofre o ato violento. Nos casos em que existe relação de parentesco 

entre ofensor e vítima, a violência pode ser considerada familiar, mesmo que os sujeitos 

envolvidos não partilhem a mesma residência, neste caso, entre as vítimas mais 

frequentes estão não só mulheres, mas também crianças e idosos. Já violência de 

gênero, pode ser praticada contra mulheres, homens e homossexuais de qualquer faixa 

etária, por pessoas íntimas ou desconhecidas, abrangendo um grande leque de formas de 

abuso.
60

  

A violência conjugal ou por parceiro íntimo se distingue das anteriores pelo fato 

de ocorrer entre pessoas que estão ou estiveram envolvidas num relacionamento 

amoroso. Semelhante a violência de gênero também pode ocorrer tanto em relações 

heteroafetivas como em homoafetivas, embora a situação mais comum se dá quando os 

agressores são ou já foram maridos, companheiros ou namorados das vítimas.
41,52

  

Embora apresentem semelhanças, interseções e, em muitos casos estejam 

sobrepostas, não se constituem sinônimos ou um mesmo fenômeno. Dantas-Berger e 

Giffin (2005)
61

 consideram sinônimos: a violência de gênero e a violência contra a 

mulher, por serem mais abrangentes, incluindo nesse contexto todas as relações 

praticadas por homens contra as mulheres, pautadas em uma relação de poder. 

Entretanto, apontam que, por ocorrerem mais comumente no âmbito familiar ou entre 

parceiros íntimos, chamar de violência doméstica ou violência intrafamiliar são outras 

possibilidades de eventos de gênero praticados contra as mulheres.
61

  

A violência de gênero é um fenômeno decorrente de diversas situações e que 

apresentam diferenças em relação à subjetividade dos indivíduos que protagonizam o 
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ato. No contexto da violência, a história de vida e os aspectos específicos de cada 

indivíduo proporcionam uma dinâmica própria.
62,63

 As definições de violência variam 

de acordo com diversos fatores, tais como as visões culturais de mundo e dos modelos 

explicativos na compreensão desse fenômeno, relacionados com os direitos e o 

cumprimento de regras sociais vigentes em cada região.
61

  

No discurso sobre a desigualdade de gênero, a agressão que tem como base o 

gênero se configura como um fenômeno social, o qual interfere no percurso de vida das 

mulheres, tal como o modo de viver, de adoecer e morrer.
64

 A violência de gênero 

fundamenta-se nas relações de posse e são interligadas a um poder patriarcal, o qual é 

caracterizado pela exposição e poder do homem e a subordinação das mulheres.  Assim, 

com base neste conceito, a violência contra as mulheres pode ser definida como 

universal e estrutural e fundamenta-se no sistema de dominação patriarcal presente em 

praticamente todas as sociedades do mundo ocidental. O femicídio não é um evento 

isolado na vida de certas mulheres, a morte de uma mulher é considerada como a forma 

mais extrema de um continuum de atos de violência, definido como consequência de 

um padrão cultural que é aprendido e transmitido ao longo de gerações. Como parte 

desse sistema de dominação patriarcal, o femicídio e todas as formas de violência que a 

ele estão relacionadas são apresentados como resultado das diferenças de poder entre 

homens e mulheres, sendo também condição para a manutenção dessas diferenças.
65

  

A violência de gênero praticada contra as mulheres pode ser entendida como 

aquela em que as vítimas são agredidas pelo fato de serem mulheres, embora isso não se 

restrinja ao âmbito das relações íntimas ou ao grupo familiar.
53

  A Assembléia Geral das 

Nações Unidas considera a violência contra a mulher como qualquer ato de violência de 

gênero que resulte, ou tenha probabilidade de resultar em prejuízo físico, sexual ou 

psicológico, ou ainda sofrimento para as mulheres, incluindo ameaça da prática de tais 

atos, a coação e a privação da liberdade, tanto na esfera pública quanto na privada. A 

violência contra a mulher é vista como um conjunto de comportamentos deliberados, 

autoritários e impositivos, repetidos e progressivos, que se manifesta através de ameaças 

e agressões verbais ou físicas contra as mulheres, podendo ocorrer de várias formas.
35

  

A gênese da violência entre parceiros íntimos tem múltiplas e intrincadas raízes, 

difíceis de serem identificadas isoladamente. No entanto, um dos fatores que é apontado 
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como crucial para sua ocorrência e perpetuação é a relação de desigualdade entre os 

gêneros que foi socialmente construída e identifica o homem como sujeito da 

sexualidade e a mulher como seu objeto, portanto atribuindo ao masculino uma posição 

hierarquicamente superior ao feminino.
35,59,66,67

  

Para o Ministério da Saúde, a natureza dos atos da violência pode ser 

classificada em três modalidades de expressão de acordo com o tipo de conduta do 

agressor: violência física, violência sexual e violência psicológica. Esses tipos de 

violência geralmente não se apresentam isoladamente, tendo como manifestação mais 

extrema o homicídio.
68

  

A violência física conceitua-se por qualquer conduta intencional que acarrete 

lesão física, dano ou dor - é a mais evidente e mais fácil de identificar.
69

 Ocorre quando 

uma pessoa que se encontra em relação de poder, causa ou tenta causar dano não 

acidental a outra pessoa, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que 

possa provocar ou não lesões externas, internas ou ambas.
68

  

A violência sexual corresponde a qualquer intimidade forçada, seja com 

ameaças, intimidação ou coação, incluindo todo o tipo de conduta de caráter sexual, sem 

limitar-se à penetração.
69

 A violência sexual ocorre quando uma pessoa é usada por 

outra e que através de ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, busca 

sua própria satisfação, podendo não ter o contato sexual ou incluir o contato sexual sem 

ou com penetração. Trata-se também da situação de exploração sexual visando o 

lucro.
68

  

Já a violência psicológica define-se por qualquer conduta física ou verbal que 

possa produzir na vítima intimidação, desvalorização, sentimento de culpa ou 

sofrimento - é o tipo de violência mais difícil de identificar do ponto de vista social por 

não deixar marcas aparentes.
69

 É caracterizado por toda ação ou omissão que causa ou 

visa a causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Inclui 

ações em seu repertório como: rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, 

cobranças exageradas, punições humilhantes e utilização da criança ou do adolescente 

para atender às necessidades psíquicas dos adultos.
68

 Pesquisas sugerem que a violência 

física comumente é acompanhada pela psicológica; e que na metade dos casos, também 

por violência sexual.
52,70

  



29 
 

Muitas vezes a violência surge pela cobrança excessiva de responsabilidade da 

mulher, assumidas atualmente no mundo moderno, complementadas pelas tarefas já 

reconhecidas como “femininas” como o cuidado a casa e aos filhos, além da satisfação 

sexual do marido. O ritmo intenso do trabalho extradomiciliar não exclui as obrigações 

da mulher em realizar tarefas dentro do lar. A obediência aos maridos/companheiros vai 

desde o cuidado pessoal até o desempenho sexual.
71

 Desse modo, parece haver um 

acirramento da violência de gênero em países como o Brasil, em que, historicamente, o 

patriarcado vem dominando e implantando uma cultura na qual prevalece um total 

desrespeito aos direitos das mulheres, quer seja na esfera privada, quer seja na esfera 

pública. Neste contexto, não se pode esquecer os determinantes históricos que se 

consolidam por meio das normas, valores e atitudes de cada sociedade.
72

  

 

2.3. Características da violência contra a mulher no Brasil e no Mundo 

Alguns estudos na literatura caracterizam as mulheres vítimas de agressão como 

sendo jovens, de baixa escolaridade, que trabalham em profissões não qualificadas,
73

 

possuem filhos,
6,74-76

  e são negras.
12,77

 Em contraponto, outros estudos apontam que os 

femicídios predominam em mulheres brancas
73,78

 e com faixa etária acima dos 35 

anos.
78

 
 

Enquanto os agressores geralmente são do sexo masculino,
73,77 

jovens, 

geralmente com menor grau de escolaridade que as mulheres, casados, com 

antecedentes criminais, envolvimento repetido em brigas e conduta de ameaças e 

violências dirigidas contra as mulheres
73

 e identificados como parceiro íntimo.
73,77

 No 

estudo de Leôncio (2008)
78

 predominou a faixa etária dos agressores acima de 35 anos 

(41,03%), sendo a maioria pertencente à raça branca (67,94%) e com trabalho 

remunerado formal (36,77%). Apenas, 13,68% tinham o ensino fundamental 

completo.
78

  

Os parceiros íntimos são os principais assassinos de mulheres. 

Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos 

por um parceiro íntimo. Em contraste, essa proporção é próxima a 6% entre os homens 
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assassinados. Ou seja, a proporção de mulheres assassinadas por parceiro é 6,6 vezes 

maior do que a proporção de homens assassinados por parceira.
79 

 

Nos estudos analisados a frequência de casos de violência contra mulher no 

domicílio variou de 33%
77,80

 a 90% dos casos.
2,3,52,56,75,77,78,81 

Acredita-se que a maioria 

dos óbitos de mulheres são decorrentes da violência doméstica contra mulher, uma vez 

que um terço deles tiveram a residência das vítimas como local de ocorrência,
79

 ao 

contrário das masculinas, que em sua maioria ocorrem em espaços públicos.
80

  

Esse local é o mais escolhido por ser resguardado da interferência de outras 

pessoas, além do agressor contar com o medo e a vergonha da mulher em denunciá-lo. 

Isso acontece pela cumplicidade e indiferença da sociedade para com a violência que 

ocorre no interior da família. Essa naturalização e privatização da violência, muitas 

vezes legitimada por uma ordem patriarcal de organização familiar, dificulta uma 

atitude de resistência e ruptura por parte da mulher dessa situação.
12

  

Nos Estados Unidos, mulheres casadas apresentaram menor risco de homicídio 

que as solteiras,
82

 e no Canadá as taxas foram oito vezes maiores para mulheres em co-

habitação do que para as casadas. Conhecer a situação conjugal é importante como 

medida de proteção, pois o período em que a mulher está tentando obter a separação do 

marido, companheiro ou namorado configura-se como uma situação de risco para 

mortes femininas (femicídios).
83

  

A interrupção do matrimônio tem sido apontada como um dos principais 

motivos de violência entre os casais.
84

 Segundo, estimativas do Banco Mundial, uma 

mulher tem maior probabilidade de ser espancada, violada ou assassinada pelo seu 

parceiro atual ou anterior que por um estranho. A agressão praticada pelo parceiro 

íntimo constitui a forma mais endêmica de violência contra a mulher, porém ela não é 

legitimada como tal, sendo muitas vezes aceita como fenômeno cultural.
23

  

As religiões, mais tradicionais, veiculam como ideal o modelo de família 

patriarcal em que as mulheres submetem-se à autoridade dos maridos, fato que pode 

estimular comportamentos masculinos violentos. Em estudo realizado no Brasil, 

encontrou-se associação entre a elevada presença de evangélicos e femicídios.
80

 O 

crescimento do número de evangélicos no Brasil é explicado pela desigualdade 
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econômica do País, com forte presença de igrejas pentecostais em locais de exclusão 

social.
80

 

Quanto ao tipo de violência, constatou-se que a violência física é a mais 

identificada pelas mulheres.
77,84

 Entretanto, Vieira (2014)
85

 afirma que a violência 

verbal é mais comum.  A violência doméstica se encontra envolta em brigas, empurrões, 

ofensas, humilhações e vergonha. Há uma constatação factual de que as marcas físicas 

são, principalmente, as mais encontradas.
23

 Um estudo destacou que a violência física 

correspondeu a 44,84% casos; a violência verbal a 42,15%; a psicológica a 8,97%; a 

sexual, 2,69%; e a social, 1,35% do total de casos.
77,78

  em seu estudo apontou que a 

violência física também predominou, correspondendo a 84,6%dos casos.
77 

 

Em relação à natureza das lesões predominaram os cortes/laceração nos 

atendimentos decorrentes de violências e a região de cabeça/pescoço foi a parte mais 

frequentemente atingida.
77

 No Brasil, 50% dos femicídios envolveram o uso de armas 

de fogo e 34%, de instrumento perfurante, cortante ou contundente. Enforcamento ou 

sufocação foi registrado em 6% dos óbitos. Maus tratos – incluindo agressão por meio 

de força corporal, força física, violência sexual, negligência, abandono e outras 

síndromes de maus tratos (abuso sexual, crueldade mental e tortura) – foram registrados 

em 3% dos óbitos.
79

 Tendo sido relatados como principais motivos o alcoolismo, 

machismo, ciúme e traição.
81

  

 

2.4. Políticas Públicas de enfrentamento a Violência contra a mulher e a Lei 

Maria da Penha. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) ainda na década de 50 iniciou o 

enfrentamento à violência contra a mulher com a criação da Comissão de Status da 

Mulher que formulou entre os anos de 1949 e 1962 uma série de tratados baseados em 

provisões da Carta das Nações Unidas — que afirma expressamente os direitos iguais 

entre homens e mulheres e na Declaração Universal dos Direitos Humanos — que 

declara que todos os direitos e liberdades humanos devem ser aplicados igualmente a 

homens e mulheres, sem distinção de qualquer natureza. Desde então, várias ações têm 

sido conduzidas, em âmbito mundial, para a promoção dos direitos da mulher, e, no que 
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compete ao Brasil, uma série de medidas protetivas vem sendo empregadas visando à 

solução dessa problemática 

Em 1979, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotaram a Convenção para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 

conhecida como a Lei Internacional dos Direitos da Mulher. Essa Convenção visou a 

promoção dos direitos da mulher na busca da igualdade de gênero, bem como, a 

repressão de quaisquer discriminações. No contexto brasileiro, a década de 70 é 

marcada pelo surgimento dos primeiros movimentos feministas organizados e 

politicamente engajados em defesa dos direitos da mulher contra o sistema social 

opressor — o machismo. 

As primeiras conquistas do movimento feminista, no Brasil, para a 

implementação de políticas públicas voltadas ao combate à violência contra mulheres 

datam da década de 80.  Surge em 1981, no Rio de Janeiro, o SOS Mulher; seu objetivo 

era construir um espaço de atendimento às mulheres vítimas de violência, além de ser 

um espaço de reflexão e mudanças das condições de vida destas mulheres. O SOS 

Mulher não se restringiu apenas ao Rio de Janeiro, esta iniciativa também foi adotada 

em outras capitais, como: São Paulo e Porto Alegre.
86

  

 Em 1985, foi inaugurada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher em São 

Paulo e criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), através da lei 

7353/85. A criação das Delegacias de Defesa da Mulher foi uma iniciativa pioneira do 

Brasil que mais tarde foi adotada por outros países da América Latina. Tal iniciativa 

contribuiu para dar maior visibilidade a problemática da violência contra a mulher, 

especialmente a doméstica; favorecendo a discussão da natureza criminosa da violência 

perpetrada sob questões de gênero, além de criar uma via de enfrentamento e 

erradicação da violência contra a mulher no Brasil. O CNDM, órgão de caráter 

consultivo e deliberativo da sociedade civil junto ao Governo, vinculado ao Ministério 

da Justiça, foi criado com a missão de promover políticas para assegurar condições de 

igualdade às mulheres. Esse Conselho era, portanto, responsável pelo monitoramento 

das políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, que estavam voltadas 

para a criação e manutenção de Delegacias especializadas de Atendimento à Mulher 

(DEAMs) e  de Casas-Abrigo.    
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No ano seguinte - em 1986 - no estado de São Paulo, foi criada pela Secretaria 

de Segurança Pública a primeira Casa-Abrigo do país para mulheres em situação de 

risco de morte.
87

 Essas três importantes conquistas da luta feminista brasileira são as 

principais balizas das ações do Estado voltadas para a promoção dos direitos das 

mulheres no combate à violência.   Mas apenas através do artigo 226, § 8º da 

Constituição Federal de 1988 o Estado asseguraria “a assistência à família na pessoa de 

cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações”.
88 

A violência contra a mulher voltou a pauta no cenário internacional em 1993 

com a Declaração de Viena. Nela foram considerados os vários graus e manifestações 

de violência, incluindo as resultantes de preconceito cultural e tráfico de pessoas. Um 

grande avanço desta declaração foi a revogação da violência privada como 

criminalidade comum, considerando assim, que a violência contra a mulher infringe os 

Direitos Humanos e é realizada principalmente na esfera privada. Um ano depois, em 06 

de junho, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos – OEA, aprovou 

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

Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará. Essa Convenção foi ratificada 

pelo Brasil em 1995.    

[...] esta representa um marco contextual e conceitual para 

a violência de gênero, uma vez que define em seu artigo 1° o 

conceito de violência contra a mulher. Violência contra a mulher 

significa, nos termos desta convenção, ‘qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause ou passível de causar morte, dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 

esfera pública como na esfera privada.’
16

  

Desta forma, de 1985 a 2002, no Brasil, a criação de DEAMs e de Casas-Abrigo 

foi o principal eixo da política de combate à violência contra as mulheres, com ênfase 

na segurança pública e na assistência social. Esse foco constituiu também a base do 

Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher sob a gerência da 

Secretaria de Estado de Direitos da Mulher (SEDIM), criada em 2002 e vinculada ao 

Ministério da Justiça.  Uma pequena ampliação da política se dá em 1998, com 
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elaboração da Norma Técnica do Ministério da Saúde para prevenção e tratamento dos 

agravos resultantes da violência sexual. Cinco anos depois, a promulgação da Lei 

10.778/0 institui um novo avanço: a notificação compulsória dos casos de violência 

contra as mulheres atendidas nos serviços de saúde, públicos ou privados.   

Com a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) em 

2003, as ações para o enfrentamento à violência contra as mulheres passam a ter um 

maior investimento e a política é ampliada no sentido de promover a criação de novos 

serviços (como o Centro de Referência, as Defensorias da Mulher) e de propor a 

construção de Redes de Atendimento para a assistência às mulheres em situação de 

violência. 

 No entanto, é 2004, com a realização da I Conferência Nacional de Políticas 

para Mulheres (I CNPM) e a construção coletiva do Plano Nacional de Políticas para 

Mulheres (PNPM), que se consolida do eixo de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, com a previsão de ações na área para o período 2004-2007.  Assim, a partir 

do PNPM as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres não mais se 

restringem às áreas da segurança e assistência social, mas buscam envolver diferentes 

setores do Estado, no sentido de garantir os direitos das mulheres a uma vida sem 

violência.   

Diante desse cenário, antes do surgimento da Lei 11.340/06, a Lei Maria da 

Penha, o Brasil não possuía nenhuma Lei especifica para cuidar dos casos de violência 

doméstica, sendo tratadas as agressões como crimes de menor potencial ofensivo, o que 

dificultava a aplicação de medidas que repreendessem os agressores, o que faziam por 

diversas vezes as penas serem apenas penas pecuniárias, resumindo-se ao pagamento de 

multas ou cestas básicas.
16

  

A Lei Maria da Penha de número 11.340 de 7 de agosto de 2006, tem o esse 

nome em homenagem a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes que foi 

casada com o economista Marco Antônio Heredia Viveiros e que por duas vezes tentou 

assassiná-la. A primeira vez, no dia 29 de maio de 1983, na cidade de Fortaleza- CE, 

quando disparou um tiro contra a esposa enquanto ela dormia, o tiro atingiu a coluna de 

Maria da Penha deixando-a paraplégica. E mais tarde, a mesma recebeu uma descarga 
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elétrica durante um banho. Depois de mais de 19 anos foi preso em setembro de 2002 e 

cumpriu apenas dois anos de prisão.
89

  

A Lei n° 11340/06 visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher 

sendo resultado de uma conquista dos movimentos de mulheres e feministas brasileiras 

que desde os anos 1970, lutam por uma política pública e norma jurídica de prevenção e 

enfrentamento à violência contra mulheres. E tem como principal objetivo punir com 

mais rigor os agressores e proporcionar ainda uma maior proteção as vítimas das 

agressões, contando com o apoio de vários entes, incluindo a participação efetiva do 

Estado com o fim de tornar a redução da violência uma realidade possível e palpável 

para essas mulheres que por vezes eram esquecidas por estes mesmos entes.
16

  

O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) em 

2009 por meio do relatório Progresso das Mulheres no Mundo – Quem responde as 

mulheres? Gênero e responsabilização considerou esta legislação como uma das mais 

avançadas no enfoque da violência, pois estipula múltiplos mecanismos que incluem 

desde a criação de juizados especializados até o incentivo à promoção de campanhas 

educativas para o enfrentamento da violência de gênero.
90

  

 Além disso, a Lei Maria da Penha aumentou a pena do “agressor” se comparada 

à antiga legislação (n° 9.099/95) utilizada nos casos de violência doméstica, proibindo 

as penas pecuniárias e definindo a violência contra as mulheres em uma violação aos 

direitos humanos que independe da orientação sexual dos parceiros. Também prevê 

medidas como o afastamento do “agressor” do lar, a prisão preventiva ou em flagrante e 

a criação de programas de reeducação para os “agressores”, etc.
16

  

A Lei Maria da Penha abriga a mulher, não fazendo distinção de sua orientação 

sexual, chega ao alcance tanto para as lésbicas como travestis, transexuais e 

transgênicos os quais mantêm relação íntima em ambiente doméstico ou de convívio. 

Essa delimitação ao sexo feminino deu destaque a um possível questionamento da 

inconstitucionalidade da lei por haver violação ao princípio da isonomia como consta na 

Carta Magna em seu artigo 5º, inciso I: “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição” e o Artigo 226, § 8º o qual afirma que “O 

estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações”. 
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Segundo Pesquisa Nacional do Data Senado, 98% das mulheres conhecem ou já 

ouviram falar da lei 11.340/06, conhecida como lei Maria da Penha. Entretanto sua 

efetividade ainda encontra muitos obstáculos. Compreender do que se trata efetividade é 

reconhecer que algo precisa ser sobreposto de forma adequada à realidade, produzindo 

as realizações ensejadas. Todavia, essa aplicabilidade à situação real é que torna 

algumas normas inutilizadas ou inacessíveis, mediante cada especialidade sua. 

Mas recentemente, em março de 2015, foi sancionada a Lei 13.104/2015, a Lei 

do Feminicídio, classificando-o como crime hediondo e com agravantes quando 

acontece em situações específicas de vulnerabilidade (gravidez, menor de idade, na 

presença de filhos, etc.). As definições dessa lei, embora controversas e alvo de 

merecidas críticas por parte de diversos operadores da lei e dos movimentos sociais, 

principalmente os de mulheres, foi o ponto de partida para a caracterização de letalidade 

intencional violenta por condição de sexo, utilizada ao longo do estudo. Entende a lei 

que existe feminicídio quando a agressão envolve violência doméstica e familiar, ou 

quando evidencia menosprezo ou discriminação à condição de mulher, caracterizando 

crime por razões de condição do sexo feminino. Devido às limitações dos dados 

atualmente disponíveis, compreende-se-rá por feminicídio as agressões cometidas 

contra uma pessoa do sexo feminino no âmbito familiar da vítima que, de forma 

intencional, causam lesões ou agravos à saúde que levam a sua morte.
13

  

 

2.5. O Território, as desigualdades sociais e a violência contra a mulher  

O contexto social das últimas décadas é marcado por transformações políticas e 

econômicas no mundo ocidental. Essas alterações repercutem em todos os âmbitos da 

vida social, como na saúde das populações, na organização e distribuição dos eventos de 

saúde nos territórios, razões pelas quais a área da saúde necessita ser reconhecida na sua 

complexidade e ter seu enfoque interdisciplinar ressaltado. 

A mulher apresenta problemas e necessidades singulares de saúde, diferentes das 

necessidades dos demais grupos que compõem a esfera social. Segundo a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a vulnerabilidade feminina frente a 
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certos agravos está mais relacionada com as questões de gênero - como a sua situação 

de discriminação na sociedade - do que com fatores biológicos.
91

  

   Nesse contexto, para que seja possível a montagem de um painel sócio-territorial 

ampliado da violência doméstica contra a mulher, deve-se considerar a área geográfica 

em que o determinado evento ocorre. Isso potencializará o olhar dos   

pesquisadores/gestores sobre os possíveis focos e áreas/fatores de risco de violência 

para a construção de estratégias de intervenções no território.
92

 A partir do 

conhecimento produzido nas áreas geográficas, pode-se planejar a oferta de serviços de 

saúde, como também, avaliar o impacto das ações desenvolvidas.
93

  

A violência contra a mulher representa uma relação de forças que convertem as 

diferenças entre os sexos em desigualdade social, constituindo uma maneira pela qual os 

homens exercem controle sobre as mulheres, atribuído pela própria sociedade.
1,5,94

  

O modelo ecológico de Heise (2002)
95 

é um dos principais quadros teórico-

interpretativos a partir da qual a violência contra a mulher é estudada e sua adoção 

converge com as recomendações internacionais para o estudo da violência, 

principalmente aquela cometida pelo parceiro íntimo. Existem diferentes níveis que 

configuram a interação do indivíduo com seu ambiente social na ocorrência da 

violência, na busca de evitar uma compreensão parcial e fragmentada do problema.
7
  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Modelo ecológico para estudo da violência 

Fonte: Heise et al., 1999 

 

O primeiro nível do modelo refere-se aos elementos relacionados à história 

biológica e pessoal de cada indivíduo. O segundo, envolve o plano das relações sociais 

mais próximas (parceiro íntimo e familiares), configurando o contexto das relações 
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interpessoais mais imediato das situações de violência. O terceiro nível engloba o 

contexto social e das instituições, formais e informais nas quais essas relações estão 

inseridas (vizinhança, trabalho, redes sociais e grupo de pares). O quarto nível diz 

respeito à dimensão social mais ampla, em que as questões mais globais da sociedade 

(economia e cultura) ganham destaque.
95

  

De maneira semelhante o Relatório da OMS propõe um modelo ecológico de 

explicação das “raízes da violência”. O primeiro nível busca identificar os fatores 

biológicos e pessoais que cada pessoa porta em seu comportamento, concentrando-se 

nas características que aumentam a possibilidade do indivíduo ser vítima ou perpetrador 

de violência. No segundo nível, são nomeados os fatores relacionais, evidenciando-se as 

interações sociais, nos âmbitos mais próximos dos companheiros, dos colegas, dos 

parceiros íntimos, dos membros da família, e sua influência na vitimização ou na 

perpetração da violência. No caso dos jovens, o documento reafirma a importância dos 

amigos como incentivadores de atividades delinquências e criminosas. Em terceiro 

lugar são colocados os fatores comunitários e sua influência na dinâmica da violência. 

Nesses contextos comunitários são nomeados os locais de trabalho, a escola e a 

vizinhança e como problemas, os altos níveis de desemprego, a presença de tráfico de 

drogas e de armas e componentes de ordem relacional, como o isolamento social em 

que vivem determinadas famílias. Em quarto lugar, o modelo ecológico enfatiza os 

fatores sociais mais amplos que contextualizam os índices de violência. Citam-se: 

normas culturais que justificam a violência como forma de resolver conflitos; atitudes 

que consideram a opção pelo suicídio como um direito de escolha individual; machismo 

e cultura adultocêntrica; normas que validam o uso abusivo da força pela polícia; 

normas que apoiam conflitos políticos.
46

  

A despeito disso, a violência deve ser entendida como um processo orientado a 

partir de diferentes causas e com formas variadas, que produz danos, alterações e 

consequências imediatas ou tardias.
96

 Não deve estar orientada apenas nas relações em 

nível individual ou relacional. E sim, também ser explorada em níveis mais complexos 

da sociedade.  Também por isso, é importante a introdução da “variável” desigualdade 

social no elenco de variáveis explicativas das investigações epidemiológicas sobre 

violência de gênero. O grande desafio dos epidemiologistas, no entanto, é selecionar o 

melhor indicador para aferir essa desigualdade social.  Para tanto, se faz necessário uma 
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boa compreensão da sociedade em que os problemas de saúde ocorrem, o seu modo de 

produção, suas classes sociais e as relações sociais vigentes (capital social). 

Embora o Brasil não se encontre entre os países com maior mortalidade por 

causas violentas, foi um dos que experimentaram maior crescimento desse indicador no 

período de 1979 a 1990.
97

 Na década de 90, os homicídios chegaram a ocupar a 

primeira posição entre essas causas de morte, com uma elevação de 160% no período de 

1977 a 1994.
98

 Isto fez com que a violência passasse a despertar o interesse de 

pesquisadores na área da saúde pública e de outros campos disciplinares.
99,100

  

A ocorrência de mortes violentas nos espaços urbanos vem sendo associada a 

alguns fatores existentes nesses ambientes, como concentração populacional elevada, 

desigualdades na distribuição de riquezas, iniquidade na saúde, impessoalidade das 

relações, alta competição entre os indivíduos e grupos sociais, fácil acesso a armas de 

fogo, violência policial, abuso de álcool, impunidade, tráfico de drogas, estresse social, 

baixa renda familiar e formação de quadrilhas.
101

  

As estatísticas oficiais, divulgadas de forma agregada e descrevendo as 

populações como se fossem homogêneas, deixam de evidenciar as distribuições 

espaciais diferenciadas da mortalidade por causas externas. Essa heterogeneidade, no 

entanto, tem sido apontada por investigações
102,103

 que analisam relações com variáveis 

socioeconômicas como renda, educação, consumo de bens e serviços, que tendem a 

assumir um papel relevante na determinação de desigualdades em saúde,
104

 

especialmente no que se refere aos homicídios.
105

 As relações entre violências e 

condições de vida não são unívocas nem lineares, o que tem levado a certo 

questionamento sobre os seus determinantes.
106

  

Como adverte Soares (2000),
107 

“quem atribui o envolvimento com o crime a 

necessidades econômicas frequentemente esquece o papel que a cultura, os valores, as 

normas sociais e os símbolos desempenham. A autoestima é tão importante para a 

sobrevivência humana quanto um prato de comida”. Contudo, se é verdade que pobreza 

não gera, necessariamente, violência, e que os bairros populares e as favelas não devem 

ser estigmatizados como espaços violentos, também não se deve eludir o fato de que 

evidências empíricas acumuladas apontam tais áreas como as que concentram maior 

proporção de vítimas das violências, expressas pelas maiores taxas de homicídios e 
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pelas baixas condições de vida.
97,105 

Nesse sentido, caberia explorar diferentes 

metodologias de investigação potencialmente capazes de verificar possíveis relações 

entre condições de vida das populações e determinadas manifestações da violência, 

como é o caso dos homicídios. 

  Os estudiosos da violência urbana não encontram correlação positiva entre o 

desemprego e a violência. Já para os estudiosos de violência de gênero, da violência 

contra mulher, da violência doméstica e da violência intrafamiliar, esta associação é 

clara. Em estudo realizado no Brasil, a associação mais importante e o maior nível de 

significância encontrado no modelo final foram da variável mortalidade masculina por 

agressão, ao contrário de outros estudos
108,109

 que não encontraram relação entre os dois 

fenômenos.  

A mortalidade por homicídios é considerada um indicador da violência social e 

urbana, relacionada a desigualdades sociais e econômicas, retratando o papel do Estado 

nas políticas públicas e a precariedade no desempenho das medidas de segurança 

pública e de justiça.
1
 A associação entre indicador de violência urbana e violência de 

gênero indica que as sociedades de estresse desempenham papel importante na violência 

contra a mulher. Sociedades de estresse são aquelas que passam por processo de 

transformação, que pode ser chamado de modernização, com desordens civis, conflitos 

armados, guerra ou terrorismo e que geram danos aos mais frágeis em decorrência desse 

quadro.
110

 Esse fato explica a forte associação entre homicídios masculinos e femininos, 

que no Brasil acontecem predominantemente em territórios em que a violência é mais 

elevada. Esses territórios compreendem o espaço urbano disputado pelo tráfico e as 

regiões de fronteira, onde ocorrem conflitos de terras, grilagem, migração intensa, 

prostituição e exploração sexual.
111

 Acrescentam-se a esse quadro a impunidade, o 

esfacelamento do Estado e o não cumprimento da lei.
80

  

 

2.6. A violência contra mulher e os Sistemas de Informação em Saúde 

 

 Para os profissionais da saúde pública não interessa apenas o conhecimento 

sobre o nascimento e a morte dos indivíduos, torna-se importante também determinar a 
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frequência das doenças e de incapacidades que se verificam em cada população. É 

importante saber quantas pessoas adoecem e morrem e quais os fatores ou traumatismos 

responsáveis por essas doenças e por esses óbitos, analisando as circunstâncias nas 

quais o evento ocorre. É essencial, ainda, características como idade, distribuição por 

sexo, local de residência e ocorrência, assim como aumentos ou diminuições 

significativas dos casos.
112

  

 No Brasil, a década de 1970 representou um marco na história das estatísticas de 

saúde. Em 1973, a Lei Federal 6.050 regulamentou o registro civil no país e atribuiu ao 

IBGE a responsabilidade pelas estatísticas do registro civil. No ano de 1975, ocorreu a 

partir da Lei 6.229, de 17 de julho de 1975 a criação do primeiro Sistema de Informação 

em Saúde, sendo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) seu primeiro 

componente. Hoje, existem no Ministério da Saúde vários sistemas de informação, entre 

os quais se destacam o próprio SIM, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC), o Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN), o 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH), entre outros que produzem informações e o 

conhecimento que deve fundamentar, sempre, as atividades dos serviços. 

Avanços e retrocessos têm marcado a trajetórias dos Sistemas de Informações, 

no sentido de permitir que possam cada vez mais cumprir com seus objetivos. O 

desenvolvimento tecnológico da área de informática foi quem possibilitou um 

considerável salto de qualidade, não só no registro, coleta e processamento desses 

dados, mas, principalmente, na sua divulgação oportuna, entendida, esta, como o menor 

tempo decorrido entre a produção e a disponibilização da informação, uma vez que, as 

informações de saúde no Brasil são tradicionalmente fragmentadas, fruto de atividade 

compartimentalizada das diversas instituições que atuam no setor saúde.
113

  

No passado, vários bancos de dados existiam e refletiam o panorama isolado de 

programas verticais do governo, como o materno-infantil, saúde escolar, malária, 

tuberculose, hanseníase e controle de poliomielite. Havia problemas de cobertura e de 

qualidade das informações nos graus mais variados. Não era fácil coordenar as 

informações por eles produzidas e quando se tentava unir as informações de dois ou 

mais desses bancos de dados eram obtidos resultados decepcionantes. Havia uma 
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grande quantidade de dados, mas estes eram esparsos, e portanto, não possibilitavam a 

geração de tendência ou de conhecimento útil para subsidiar decisões.
114

  

As dimensões de qualidade dos Sistemas de Informações são: (1) 

Acessibilidade: grau de facilidade e rapidez na obtenção dos dados ou informações, no 

trato e na compreensão da informação;
115 

(2) Clareza metodológica: grau no qual a 

documentação que acompanha o SIS (instruções de coleta, manuais de preenchimento, 

tabelas de domínios de valores de variáveis, modelos de dados etc.) descreve os dados 

sem ambiguidades, de forma sucinta, didática, completa e numa linguagem de fácil 

compreensão;
116,117

 (3) Cobertura: grau em que estão registrados no SIS os eventos do 

universo (escopo) para o qual foi desenvolvido;
118

 (4) Completitude: grau em que os 

registros de um SIS possuem valores não nulos;
116

 (5) Confiabilidade: grau de 

concordância entre aferições distintas realizadas em condições similares;
119

 (6) 

Consistência: grau em que variáveis relacionadas possuem valores coerentes e não 

contraditórios;
118

 (7) Não-duplicidade: grau em que, no conjunto de registros, cada 

evento do universo de abrangência do SIS é representado uma única vez;
121

 (8) 

Oportunidade: grau em que os dados ou informações estão disponíveis no local e a 

tempo para utilização de quem deles necessita; (9) Validade: grau em que o dado ou 

informação mede o que se pretende medir.
115

 Entretanto, no Brasil, o monitoramento da 

qualidade dos dados dos SIS não segue um plano regular de avaliações, normatizado 

pelo Ministério da Saúde, resultando em iniciativas não sistemáticas e isoladas.
121

  

No ano 2000, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou o livro Design 

and implementation of health information systems que contempla, logo na “introdução”, 

o questionamento “What is wrong with current health information systems?”, apontando 

cinco pontos críticos em relação aos sistemas de informações, são eles: 1) irrelevância 

da informação obtida, 2) má qualidade dos dados, 3) duplicação de sistemas de 

informação em saúde, 4) falta de oportunidade na apresentação dos dados e de 

retroalimentação (feedback) e 5) pouco uso da informação.
122 

Outros autores
123,124

 acrescentam a esses o fator da relevância da informação, 

segundo o qual se consta em formulário de coleta deveria ser importante para o setor 

saúde. Ocorre que, algumas vezes, com frequência maior ou menor, o campo está 

preenchido como “ignorado” ou, o que é pior, não é sequer considerado (não se 



43 
 

encontra preenchido), levando ao que se convencionou chamar “branco”. Algumas 

variáveis como sexo e idade, na declaração de óbito a não informação tem se mostrado 

sempre menor que 1%; outras como raça/cor e escolaridade atinge cerca de 10% em 

média.
125

 

 Sistemas de Informações em Saúde vêm evoluindo muito nas últimas décadas 

através de mudanças tecnológicas, de conceitos e métodos para tratar, armazenar e 

disseminar as informações para que possam ser utilizadas da melhor forma e por 

diferentes públicos (profissionais da saúde, gestores, acadêmicos e sociedade em geral).  

Os indicadores de saúde desenvolvidos para facilitar a quantificação e a avaliação das 

informações produzidas auxiliam no processo. Contudo, tem sido enfatizado, que a 

qualidade do indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua 

formatação (frequência de casos e tamanho da população em risco) assim como da 

precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta e transmissão de 

dados).
126

  

Atualmente, as informações sobre violência contra mulher encontram-se diluídas 

nos sistemas de informações em saúde existentes concebidos com finalidades distintas. 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) com fins epidemiológicos e de base 

populacional; O Sistema de Informação Hospitalar (SIH) com fins administrativos para 

repasse de verbas das internações da parcela da população atendida no Sistema Único 

de Saúde e o Sistema de Agravos Notificáveis (SINAN) relativo à notificação 

compulsória que aborda especificamente, na sua origem a área da violência e de gênero.  

 

2.6.1.  A violência contra mulher e o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) 

 O Sistema de Informação sobre Mortalidade se origina da Declaração de Óbito 

(DO) e tem como fontes oficiais as Secretarias de Segurança Pública e as Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde. A variável da causa de óbito revela as circunstâncias 

da violência que produziu a lesão fatal.
127

 A partir dessa informação é possível 

caracterizar se o evento foi intencional ou não. Desta forma, o SIM representa, 

praticamente, a única fonte regular de dados que possibilita uma análise de dados de 
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base populacional. A análise de dados do SIM permite a construção de indicadores para 

o delineamento do perfil das causas externas que determinam as mortes no país e o 

impacto dos problemas na população.
128

  

 Em termos quantitativos, o SIM se apresenta como fonte de informação 

confiável, pois abrange uma cobertura média de 80% de todos os óbitos ocorridos no 

país.
129

 A partir de projeções demográficas abarca, aproximadamente, 88% do total 

esperado de óbitos gerais e 71% do total esperado dos óbitos de menores de um ano. 

Esses valores são apresentados pela Ripsa, por meio de seus indicadores F11.1 e F11.2, 

respectivamente, “Razão entre óbitos totais informados e esperados” e “Razão entre os 

totais de óbitos menores de 1 ano informados e esperados”. 
126

  

A comparação dos óbitos captados pelo SIM com aqueles provenientes do 

Registro Civil, coletados pelo IBGE, dá conta de que o SIM, por utilizar outras fontes 

de informação, além dos Cartórios do Registro Civil, capta maior número de eventos do 

que tais instituições. Diferenças relativas entre essas duas fontes mostram que, se no 

início do período de implantação do SIM (1979), seu valor era menor em 11,1%, em 

1989 a diferença diminuiu para 3,6% e em 1999 era menor em 1,8%. A partir do ano 

2000, as diferenças passaram a ser sempre positivas, isto é, a captação de óbitos pelo 

SIM passou a ser maior do que a do Registro Civil.
130,131

 

Em termos qualitativos, no entanto, possui deficiências em relação ao 

preenchimento nas Declarações de Óbitos de dados sociodemográficas como: sexo, raça 

ou cor, ocupação e nível de escolaridade das vítimas e das causas básicas de morte, 

competência do médico legista após a necropsia, que nem sempre faz menção à natureza 

da lesão ou às circunstâncias que provocaram o óbito, impossibilitando em muitos casos 

caracterizar o evento como acidente, lesão auto infligida ou ainda como agressão.
128

 

Entretanto, a qualidade da informação dos dados do SIM, lenta e gradativamente, vem 

sendo aprimorada. As variáveis com elevada presença de informações ignoradas, ou não 

preenchidas, estão, também, em menor número, sendo possível constatar que suas 

proporções correspondem, cada vez mais, a menores valores.
130

  

 O estudo relativo a qualidade da informação das causas de morte tem mostrado 

proporções elevadas de causas pertencentes ao Capítulo XVIII da CID-10 “Sintomas, 

sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em 
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outra parte”.
132

 A análise temporal para o Brasil deixa claro, que até meados da década 

de 80 20% das mortes captadas pelo SIM apresentavam-se classificadas dessa forma. 

Graças aos esforços das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em investigar 

esses óbitos essa proporção vem declinando. Na década de 90 já apresentava-se em 

torno de 16%, chegando a 13% em 2003 e 8,3% em 2006.
126

 Entretanto, ainda com 

acentuadas diferenças regionais, mostrando existiram proporções elevadas em alguns 

estados das regiões norte e Nordeste.  

No Brasil, isso ocorre, porque diversos locais não possuem serviços de 

referência para esclarecimento de mortes por causas externas
133

 e somado a isso está a 

forte burocratização, com atribuições, objetivos e funções sociais distintas das 

Secretarias de Segurança Pública e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde onde 

a tarefa de informar está deslocada de sua função social, não sendo, portanto, 

considerada importante.
134

 Além disso, os peritos do Instituto de Medicina Legal (IML) 

ao preencherem a DO, muitas vezes só especificam a natureza da lesão, sem registrar as 

informações que permitem identificar a causa básica da morte,
133

 pois para eles, 

esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte significa determinar a causa 

jurídica do óbito — podendo esta ser utilizada para fins judiciais.
134,135

 O que prejudica 

os serviços de saúde conhecer o início do processo que levou ao óbito, o ponto de 

intervenção por excelência.
134

  

Trabalho realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde sobre tendências 

da mortalidade por causas externas nas Américas,
100

 excluiu das análises alguns países, 

entre eles o Brasil, por apresentarem mais de 10% de seus óbitos por causas externas no 

grupo dos eventos cuja intenção não foi determinada. Tais problemas reforçam a 

necessidade da adoção, no Brasil, de medidas para a melhoria das informações de 

mortalidade por causas externas. 

O indicador utilizado na verificação da qualidade da informação sobre causas 

externas é a proporção de óbitos registrados como “Eventos (fatos) cuja intenção é 

indeterminada” (códigos Y-10 a Y-34 da Classificação Internacional de Doenças, 10ª 

revisão – CID10). Esses eventos são assim classificados por que as autoridades médicas 

ou legais não dispõem de informações suficientes para caracterizá-los como um 

acidente, uma lesão auto-infligida ou uma agressão. Nos locais onde existem, um dos 
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principais problemas refere-se ao fato dos médicos-legistas preencherem apenas a 

natureza de lesão, sem informar a circunstância que provocou o óbito. Essa informação, 

vital para o esclarecimento da causa básica de morte, permitiria minimizar o contingente 

de eventos cuja intenção é indeterminada.
136

  

As questões mais cruciais com relação a qualidade das informações no SIM 

apontadas por alguns trabalhos são: a) necessidade de aumentar o nível de cobertura do 

SIM, que corresponde hoje a 80% de todos os óbitos ocorridos no País, sendo que nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ela pode ser ainda menor; b) necessidade de 

otimização da informação no âmbito local; c) necessidade de capacitação dos 

profissionais que lidam com os registros. Também contribui para esse quadro a  pouca 

consciência sobre a importância da informação e do completo e correto preenchimento 

das Declarações de Óbitos (DO) para a produção de dados fidedignos que redundariam 

em ações de redução e prevenção da violência.
134

  

A criação de um sistema de informação, por si só, não implica que o sistema 

funcionará bem e responderá, de maneira satisfatória, àquilo que dele se espera. Além 

das normas, portarias e regulamentações a ele concernentes é muito importante que 

sejam devidamente formados os recursos humanos para a sua boa operacionalização.
126 

Autores, como Mello Jorge (2003)
137

, Simões e Reichenheim (2001)
138

 e 

Barros
135

 (2001), defendem que a busca ativa de dados adicionais no próprio IML e até 

mesmo na imprensa (consulta aos jornais), para complementar as informações da DO, 

pode ser uma estratégia para reduzir, nas estatísticas, o percentual de lesões cuja 

intenção é indeterminada. Contudo, esses autores ressaltam que essa estratégia por si só 

não resolve o problema e deve ser adotada temporariamente, uma vez que a obrigação 

legal de informar a circunstância da morte violenta pertence ao médico-legista e, 

portanto, o correto preenchimento das DO deve ser assumido pelo IML, segundo 

normas e padrões estabelecidos. Nos municípios onde as bases de dados estão 

informatizadas, a recuperação dessas informações pode ser realizada pelo linkage a 

outros bancos de instituições, como Corpo de Bombeiros, Delegacias de Polícia e 

hospitais que fazem parte desse fluxo.
137

  

A busca ativa resulta na melhoria da qualidade da informação porque atua no 

maior esclarecimento das circunstâncias dos eventos cuja intenção é indeterminada. Em 
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contrapartida, o esclarecimento dessas mortes aumenta o número de óbitos informados 

sobre determinadas causas específicas, como os homicídios, o que, freqüentemente, é 

confundido com o aumento real do tipo de eventos que os provocou. É importante, em 

conseqüência, tomar os devidos cuidados nas comparações entre municípios que fazem 

busca ativa e outros que não o fazem. 

Apesar de representar apenas os casos fatais, o sistema de informação sobre 

mortalidade constitui, no país, o principal banco de dados para o monitoramento das 

causas externas, com possibilidade de comparação entre as regiões do país e com outros 

países.
128

  

3. OBJETIVOS GERAIS 

 

Analisar a tendência e a distribuição espacial das taxas de mortalidade de 

mulheres vítimas de violência, no período de 2000-2012 e correlacionar a indicadores 

sociais e de violência urbana no Brasil. 

  

3.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar se há variação na proporção de mortes femininas por violência entre 

as diferentes Regiões Intermediárias de Articulação Urbana (RAU) através do 

geoprocessamento; 

 Verificar se há dependência espacial nas mortes de mulheres por violência. 

 Investigar se diferenças sociais e econômicas entre as RAUs estão 

correlacionadas ao risco da mulher entre 15 a 59 anos de sofrer violência; 

 Investigar a correlação existente entre a mortalidade por violência em mulheres 

e indicadores de desenvolvimento humano e desigualdade de renda; 

 Verificar se há correlação entre a taxa de violência contra a mulher e a taxa de 

violência urbana da população nas diferentes Regiões de Articulação Urbana; 

 Analisar as tendências de mortalidade por agressão à mulher (15-59 anos) no 

Brasil, por regiões geográficas, para o período de 2000-2012 comparando aos da 

masculina. 
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4. MÉTODO 

 

4.1.Desenho do Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, cujo desenho de estudo é o ecológico e 

utiliza-se como base o território Nacional.  

O estudo ecológico no seu conceito mais ampliado consiste no estudo das 

complexas inter-relações entre organismos vivos e o seu meio físico.
139

  Procuram 

avaliar como o contexto social e o ambiental, podem afetar a saúde de grupos 

populacionais
141

 Apresentam como unidade de análise uma população ou um grupo de 

pessoas, que geralmente pertence a uma área geográfica definida (cidade, estado, país). 

Para isso, utilizam bases de dados de grandes populações (SIM, SINASC, SIH, SINAM 

e outros). Os grupos podem ser definidos através de unidades geográficas/espaciais 

(bairros, cidades, regiões ou países) e a análise baseia-se na comparação dos indicadores 

de exposição e doença entre as diversas unidades. A evidência de associação é obtida a 

partir da concordância entre essas variáveis.
140

  

Assim, uma área ecológica pode estar sintetizando um enorme conjunto de 

variáveis e processos em um alto grau de complexidade, aproximando este tipo de 

estudo à realidade social concreta.
141

 Nesse sentido, a identificação de regiões de sobre-

risco em relação à média global e a relação entre incidência de doenças e potenciais 

fatores etiológicos, seja no campo da análise exploratória visando definir hipóteses 
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(formulação clássica), ou apontar medidas preventivas, são os principais objetivos dos 

estudos ecológicos. 

O estudo foi realizado com dados secundários agregados dos municípios 

brasileiros. Entretanto, não foram utilizados os 5565 municípios que compõem o 

território como unidade de análise, mas 161 regiões que foram definidas a partir de 

critérios socioeconômicos pelo IBGE e denominadas Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana.
142

  

Este procedimento foi necessário pois há uma contradição importante entre o 

aumento na escala e a estabilidade de indicadores: ao diminuir a área das unidades 

espaciais aumenta-se a homogeneidade interna dos grupos populacionais residentes, 

contudo diminui também a sua população e consequentemente enfrenta-se a 

instabilidade típica de pequenos números.
139

Assim, devido à existência de municípios 

de pequeno porte, onde poucos casos poderiam tornar a taxa artificialmente alta ou 

artificialmente baixa, optou-se pelo uso das Regiões Intermediárias de Articulação 

Urbana.  

Segundo o IBGE (2013)
142

, a Divisão Urbano-Regional constitui uma 

contribuição à análise da dinâmica territorial brasileira, fornecendo uma visão regional 

do Brasil a partir dos fluxos articulados à rede urbana. A identificação e delimitação dos 

novos desenhos regionais são designados de Regiões de Articulação Urbana e 

encontram-se associadas à compreensão das transformações socioespaciais que ocorrem 

no país e também à maneira como se apreende essas transformações. Assim, todas as 

regiões identificadas são formadas a partir de uma cidade que comanda a sua região, 

estabelecendo relacionamentos entre agentes e empresas nos respectivos territórios.  

As Regiões Intermediárias de Articulação Urbana possuem a capacidade de 

polarizar um número grande de municípios no atendimento a bens e serviços de alta 

complexidade. Concentram atividades de gestão pública e privada e articulam, na escala 

regional, órgãos e empresas privadas. (Ver Figura 1) 

 



50 
 

 

Figura 2. Divisão Urbano Regional. Regiões Intermediárias de articulação Urbana. 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

4.2. Local e População de estudo 

A área de estudo corresponderá ao território Brasileiro com uma população de 

190.755.799, sendo 93.406.990 de homens e 97.348.809 de mulheres, dados do CENSO 

2010. O Brasil possui 5565 municípios em 27 Unidades da Federação divididas em 

cinco regiões administrativas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.  

Foram incluídos todos os óbitos de mulheres na faixa etária de 15 a 59 anos 

vítimas de agressão pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM-SUS) no período 

de 2000 a 2012. 
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A população de mulheres com faixa etária entre 15 e 59 anos foi assim 

determinada, pois corresponde a faixa etária na qual predominam mulheres em idade 

fértil e mais vulneráveis a sofrerem a violência contra mulher. Abaixo dos 15 anos 

poderia ser confundida com violência infantil e acima dos 60 anos com a violência 

contra o idoso, não caracterizando o perfil da população que se deseja trabalhar.  

 

4.3. Coleta de dados 

 

As variáveis explanatórias foram originadas de dados secundários do Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Ministério da Saúde/Datasus 

(SIM). 

Os dados dos óbitos de mulheres vítimas de violência (femicídios) não são 

identificados nos prontuários clínicos e declarações de óbito, não constando diretamente 

no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Assim, os dados de mulheres 

vítimas de agressão pelo fator gênero e femicídios foram considerados, respectivamente, 

como os casos registrados no SIM, compreendidos entre os códigos X85 a Y09 da 

Classificação Internacional de Doenças 10ª Revisão CID-10 (OMS 2007), com 

separação por sexo e idade – mulheres entre 15 e 59 anos. Já que de 60% a 70% dessas 

agressões e mortes são provocadas pelas desigualdades de gênero.
82,108

  Considera-se 

que isso possa compensar a subnotificação ou diagnóstico mal definido de agressão a 

mulheres, presente em algumas regiões do País, pois a cobertura do SIM para o Brasil 

foi estimada em 93%, ou seja, 7% do total dos óbitos ocorridos não estão registrados no 

sistema. Além disso, 7% dos óbitos registrados não têm causa definida, e parte dos 

óbitos por violências são classificados como “eventos cuja intenção é indeterminada”.
79

 

e esse percentual de sub-registro de óbitos pode chegar a 23% na região Norte e 24% na 

região Nordeste.
143

  

 As variáveis dependentes do estudo é o coeficiente de mortalidade de mulheres 

entre 15-59anos por agressão, calculado segundo as Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana no período de 2008 a 2012. Os coeficientes foram agrupados em 
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cinco anos para diminuir as oscilações temporais e geográficas comuns em eventos de 

pequena magnitude.  

Os dados populacionais para a construção dos denominadores foram obtidos do 

Censo de 2010 e de projeções intercensitárias, segundo faixa etária e sexo, realizados 

pelo IBGE e disponíveis no site do Ministério da Saúde/Datasus. Os coeficientes de 

mortalidade foram padronizados pelo método direto e usado como população de 

referência a população brasileira do meio do período de tempo nessa mesma faixa 

etária.  A padronização permite efetuar comparações em regiões com diferentes padrões 

demográficos e etários, como é o caso das regiões brasileiras. 

 

4.4.Variáveis 

 A variável dependente do estudo foi o coeficiente de mortalidade feminina por 

agressão. (Quadro1) As variáveis explanatórias foram agrupadas em sete blocos de 

temas: econômico, desigualdade de gênero, pobreza, desigualdade social, 

vulnerabilidade, demográficas e de violência urbana. E compreenderam indicadores, 

alguns discriminados para a população feminina e outros também para a população 

masculina. Os que não possuíam informação segundo o sexo foram considerados de 

modo global, referindo-se ao domicílio ou à população total.  

Todos os indicadores referiam-se aos municípios brasileiros e através de média 

ponderada foram transformados para as Regiões de Articulação Urbana. Essa estratégia 

foi utilizada na tentativa de reduzir as discrepâncias que poderiam surgir nesses novos 

indicadores casos cidades com porte populacionais diferentes tivessem o mesmo peso 

na determinação do indicador final. (Quadro 2) 
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Quadro 1 – Variáveis dependentes estudadas e respectivas fontes de dados.  

VARIÁVEL CONCEITUAÇÃO FONTE DE 

DADOS 

Coeficiente de mortalidade por 

agressão em mulheres (15-

59anos) (CMMA) 

Número de óbitos de mulheres (15 -59anos) por agressão em determinado período de 

tempo dividido pela população total de mulheres nesta mesma faixa etária (15-59 anos), 

padronizada ao meio do período, multiplicado por 100.000, 2008-2012 

DATASUS 

SIM 

 

Quadro 2 – Variáveis independentes estudadas segundo domínios e respectivas fontes de dados  

DOMÍNIO VARIÁVEL CONCEITUAÇÃO FONTE 

DE 

DADOS 

 

 

 

ECONÔMICAS 

IDHM Média geométrica das dimensões Renda, educação e Longevidade com 

pesos iguais, 2010. 

PNUD 

Taxa de desemprego Proporção (%) da população residente economicamente ativa de 16 anos 

e mais que se encontra sem trabalho na semana de referência, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado, 2010. 

PNUD 

Renda per capita Razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em 

domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos 

(Agosto,2010)  

PNUD 

 

DESIGUALDADE DE 

GÊNERO 

Razão de 

desigualdade de 

gênero 

Razão entre o rendimento médio mensal das mulheres e o rendimento 

médio mensal de homens que vivem no mesmo território e ano, 2010. 

IBGE 
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POBREZA 

% de extremamente 

pobres 

Proporção de indivíduos com renda per capita igual ou inferior a 70 reais 

mensais em Agosto de 2010. O universo é limitado a quem vive em 

domicílios particulares permanentes.  

PNUD 

% de pobres  Proporção de indivíduos com renda per capita igual ou inferior a 140 

reais mensais em Agosto de 2010. O universo é limitado a quem vive em 

domicílios particulares permanentes. 

PNUD 

% de vulneráveis a 

pobreza  

Proporção de indivíduos com renda per capita igual ou inferior a 255 

reais mensais em Agosto de 2010, equivalente a ½ salário mínimo nessa 

data.  O universo é limitado a quem vive em domicílios particulares 

permanentes. 

PNUD 

 

 

 

 

 

 

DESIGUALDADE 

SOCIAL 

Índice de Gini  Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor é igual a zero quando 

não há desigualdade e tende a 1 a medida em que a desigualdade 

aumenta.  O universo é limitado a quem vive em domicílios particulares 

permanentes, 2010. 

PNUD 

Razão 10% mais 

ricos / 40% mais 

pobres (2010) 

Medida do grau da desigualdade existente na distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita. Compara a renda per capita média 

dos indivíduos pertencentes ao décimo mais rico desta distribuição com a 

renda per capita média dos indivíduos pertencentes aos dois quintos mais 

pobres. O universo é limitado a quem vive em domicílios particulares 

permanentes, 2010. 

PNUD 

 

VULNERABILIDADE 

% de mulheres de 10 

a 17 anos que 

tiveram filhos 

(2010) 

Razão entre mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos e o total de 

mulheres nessa faixa etária, multiplicada por 100, 2010. 

PNUD 

% de mães chefes de Razão entre o número de mulheres que são responsáveis pelo domicílio PUND 
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família sem 

fundamental e com 

filho menor, no total 

de mães chefes de 

família (2010) 

sem ensino fundamental completo e com pelo menos um filho menor de 

15 anos que more no domicílio e o número de mulheres chefes de 

família, multiplicadas por 100. O universo é limitado a quem vive em 

domicílios particulares permanentes, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRÁFICAS 

Taxa de fecundidade 

total (2010) 

Número médio de filhos que uma mulher deverá ter antes de terminar o 

período reprodutivo (15 a 49 anos)., 2010 

PNUD 

Taxa de 

analfabetismo 

(2010)  

Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e 

escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na 

população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado, 2010. 

IBGE 

Esperança de vida ao 

nascer 

Número médio de anos que a pessoa deverá viver a partir do nascimento, 

se permanecerem constantes ao longo da vida o nível e padrão de 

mortalidade por idade prevalente no ano do censo, 2010. 

PNUD 

Probabilidade de 

sobrevivência até os 

60anos 

Probabilidade de uma criança recém-nascida viver até os 60 anos, se 

permanecerem constantes ao longo da vida o nível e padrão de 

mortalidade por idade prevalente no ano do censo, 2010. 

PNUD 

Taxa de 

envelhecimento 

Razão entre a população de 65 anos ou mais e o total da população, 

multiplicado por 100, 2010. 

PNUD 

Taxa de urbanização Porcentagem da população que vive em área urbana, 2010. IBGE 

% de população 

negra  

Porcentagem da população que se autodeclarou negra ou parda no censo 

de 2010 

IBGE 

Densidade Porcentagem da população que vive em domicílio com densidade 

superior a duas pessoas por dormitório, 2010. 

PNUD 

Casadas Percentual de mulheres casadas na população total residente, em 

determinado espaço geográfico, no ano de 2010 

IBGE 
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Solteiras Percentual de mulheres casadas na população total residente, em 

determinado espaço geográfico, no ano de 2010. 

IBGE 

Divorciadas Percentual de mulheres casadas na população total residente, em 

determinado espaço geográfico, no ano de 2010. 

IBGE 

Católicas Percentual de mulheres casadas na população total residente, em 

determinado espaço geográfico, no ano de 2010. 

IBGE 

Evangélicas Percentual de mulheres casadas na população total residente, em 

determinado espaço geográfico, no ano de 2010. 

IBGE 

 

VIOLÊNCIA URBANA 

Coeficiente de 

mortalidade por 

agressão (homens)  

Número de óbitos masculinos por agressão em um período de tempo 

dividido pela população total de homens ajustada ao meio do período, 

multiplicado por 100.00, 2008-2012. 

DATASUS 

Coeficiente de 

homicídio 

Número de homicídios por município em um ano dividido pela 

população do município nesse mesmo período, multiplicado por 100.000, 

2008-2012.  

DATASUS 
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4.5. Análise Estatística 

 

4.5.1. Análise Espacial 

Para a análise espacial, os dados foram compilados e organizados em um banco de 

dados com uso do programa Excel®. A variável dependente foi plotada no mapa do Brasil, 

confeccionado usando o programa TerraView 4.2.2 (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais; http://www.dpi.inpe.br/terraview). A base cartográfica digital do Brasil com as 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana foi obtida no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE -  http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm).  

A mortalidade de mulheres vítimas de agressão (número de casos/população 

residente na unidade de federação x 100 mil habitante/ano) foram calculadas e ajustadas 

pelo método direto usando a população padronizada brasileira na metade do período.
111

 As 

análises foram realizadas utilizando as 161 Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. 

O método estatístico utilizado foi a Análise Espacial, pois conhecer a estrutura e a 

dinâmica espacial da população é o primeiro passo para a caracterização de situações de 

saúde. A análise espacial propicia o restabelecimento do contexto no qual um evento de 

saúde ocorre, contribuindo para o entendimento dos processos socioambientais 

envolvidos.
144

  

A partir das taxas encontradas foi realizado o georreferenciamento por RAU, 

usando-se o software Terraview 4.2.2, no qual foram criados os mapas de morbidade e 

mortalidade por violência de gênero, e das variáveis sociodemográficas, de desigualdade 

social, violência urbana, pobreza e vulnerabilidade, utilizando Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) e a projeção Latlong. Nos mapas criados, a 

intensidade dos níveis de cinza está relacionada diretamente à magnitude dos coeficientes, 

ou seja, quanto mais escuro, piores são os valores. Os valores das variáveis apresentados 

nos mapas foram divididos em quintis.   

A análise de dependência espacial foi executada utilizando-se o índice de Moran 

Global que estima a autocorrelação espacial, podendo variar entre -1 e +1, além de fornecer 

a significância estatística do mesmo (valor de p). Após a análise geral foi avaliada a 

presença de clusters, por meio do Moran local (Local Indicators of Spatial Association – 
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LISA). Para tanto, foram construídos os BoxMap e MoranMap relativo às taxas de 

Mortalidade de violência de gênero. O BoxMap apresenta os clusters, independente da 

significância estatística, enquanto o MoranMap apenas aqueles com valor de p < 0,05. Para 

a validação do índice de Moran Global, foi utilizado o teste de permutação aleatória, com 

99 permutações.
145,146

  

A medida de autocorrelação espacial sintetiza o relacionamento de um conjunto de 

unidades espaciais e valores de um atributo associados. Foram avaliados os padrões 

espaciais e classificados em agregados (clusters), dispersos ou aleatórios.  Um valor de 

índice de Moran Global entre 0.1 e 1.0 indica um padrão de cluster não aleatório, entre -0.1 

e 1.0 é dispersão e entre -0.1 e 0.1 é padrão aleatório. Em situações em que o valor de 

significância (Z score) é alto (acima de >±1,96) a hipótese nula (não há padrão de cluster 

ou de dispersão nos valores) é rejeitada, admitindo-se um padrão espacial não-aleatório.  

Sendo observado um padrão de cluster não aleatório para todas as variáveis, foi investigado 

o relacionamento entre a variável de interesse e as demais variáveis.  

Com o software GeoDa 1.6.61 (Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois, 

Urbana- Champaign, Estados Unidos) foi realizada a análise bivariada LISA para avaliação 

da correlação espacial entre a variável desfecho (Taxa de Mortalidade por violência de 

gênero) e as variáveis independentes (socioeconômicas, desigualdade social, 

vulnerabilidade, violência e pobreza). Assim, pode-se visualizar a associação linear entre 

uma variável xk no local i, xk i e a lag espacial correspondente para a outra variável Wyi l 

(lkl = xk ‘Wyi/n). Para tanto, foram construídos os mapas temáticos com cada par de 

variáveis e verificado a sua significância estatística.
145

  

 

4.5.2. Análise Clássica 

 

Além da análise espacial também foi realizada a análise clássica dos dados através 

da frequência e média das variáveis. Foi realizada a análise bivariada usando o teste de 

correlação de Pearson por meio do programa SPSS, versão 22.0. As variáveis explanatórias 

com p < 0,20 foram incluídas no modelo de regressão linear múltipla. As variáveis que 

apresentarão multicolinearidade foram excluídas da análise múltipla. Foi usado o modelo 
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de regressão linear múltipla, método de backward selection, em que, partindo de um 

modelo com todas as variáveis, as que atingem p > 0,10 são progressivamente removidas.  

 

 

4.5.3. Análise Tendência  

 

Para a análise de tendência todas as mortes registradas como agressão a mulheres 

em idade de 15 a 59 anos (Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão, código 

X85-Y09) foram incluídas na análise, juntamente com os dados de população 2000-2012. 

As análises de mortalidade foram realizadas por meio do cálculo bruto e taxas ajustadas 

para o sexo feminino, e multiplicado por 100.000 habitantes por ano. As taxas de 

mortalidade ajustadas foram calculadas pelo método direto utilizando para a padronização a 

população brasileira no meio do período como referência para o Brasil e suas regiões 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).  

As taxas ajustadas para cada ano foram calculadas para estudar as tendências através 

do programa de regressão Joinpoint, que permite o ajuste de dados de uma série a partir do 

menor número possível de joinpoints (zero, ou seja, uma reta sem pontos de inflexão) e 

testa se a inclusão de mais joinpoints é estatisticamente significativa. O objetivo é 

determinar se as tendências estimadas foram estatisticamente significativas ou não. A 

análise através do Joinpoint identifica o momento em que as mudanças nas tendências 

ocorrem e calcula a variação percentual anual em cada segmento. A análise começa com 

um número mínimo de Joinpoints e compara se ≥1 é significativo para a análise período. 

Os testes de significância utilizados baseiam-se no método de permutação de Monte Carlo e 

no cálculo da variação percentual anual da taxa, utilizando o logaritmo da taxa.
147

 Foi 

realizado graficamente por divisão de dados em períodos de 10 anos. 

 

4.6. Considerações éticas  

 

Este trabalho embora utilize dados secundários extraídos de bases Nacionais de 

domínio público segue as recomendações da Resolução 466/12 da CONEP e foi submetido 
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e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da 

Universidade Federa do Rio Grande do Norte, Natal/RN sob parecer de número 1297148.   

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1. Resultados da Análise Espacial da Violência contra Mulher  

Na análise espacial exploratória das variáveis para as 161 Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana, observa-se que a taxa de mortalidade padronizada por agressão em 

mulheres entre 15 e 59 anos variou de 0,15 a 16,27 óbitos/100.000 habitantes, situando-se 

em média 5,72 óbitos/100.000 habitantes (com desvio padrão de 8,06 óbitos/100.000 

habitantes). O índice de Moran Global para o coeficiente de mortalidade por agressão de 

mulheres foi de 0,4384 (p=0,01). (Figura 3) 

As taxas de mortalidade por agressão distribuídas no mapa do Brasil demonstram uma 

maior concentração dos óbitos na região Sudeste, nas regiões de articulação urbana de 

Vitória, São Mateus, Colatina; na região Nordeste nas regiões de Teixeira de Freitas, 

Ilhéus-Itabuna, Arapiraca, Maceió e João Pessoa; na região Norte em Redenção e Marabá; 

na região Sul em Curitiba e na Região Centro-Oeste em Rio Verde. (Figura 3) 

Na análise de clusters da Taxa de Mortalidade por Agressão à Mulheres, verifica-se 

a presença de um aglomerado Baixo-Baixo (baixo risco) na região sudeste no que envolve 

regiões do estado de São Paulo (São José do Rio Preto, São José dos Campos, Campinas, 

Botucatu, Bauru, Ribeirão preto, Varginha, Alfenas, Marília, Araraquara e Ourinho) e 

regiões do estado do Piauí e Ceará (Bom Jesus, Floriano, São Raimundo Nonato, Teresina, 

Presidente Dutra, Sobral e Irecê). (Figura 4) 

Enquanto, cluster Alto-Alto (alto risco de violência contra mulher) foram formados 

na região Norte, nas proximidades do estado do Pará (Belém, Marabá, Redenção, 

Araguaina, São félix do Araguaia); Na Região Centro-Oeste (Cuiabá e Goiânia);  na região 

Nordeste em Paulo Afonso e Arapiraca e na Região do sul da Bahia com o Espirito Santo 

(Ilhéus, Teixeira de Freitas, São Mateus, Vitória, Cachoeira de Itapemirim, Manhaçu 

Colatina, governador Valadares, Teófilo Otoni. O que pode ser visualizado pelos mapas do 

BoxMap e MoranMap apresentados na Figura 4.  
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Figura 3- Distribuição espacial da taxa de mortalidade por violência contra mulher na faixa 

etária de 15-59 anos com seus respectivos valores de Moran Global e sua significância 

estatística.  

Moran Global: 0,4384 
p=0,01 
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Figura 4 - Distribuição espacial dos clusters das taxas de mortalidade violência contra 

mulher sem (BoxMap) e com LISA estatisticamente significativo (MoranMap). Brasil, 

2008-2012. 

 

 

Na análise exploratória das variáveis independentes encontramos pior valor de IDH, 

de Esperança de vida ao nascer e de desemprego nas Regiões Norte e Nordeste. Para o 

coeficiente de GINI, observa-se que a desigualdade é um fenômeno amplamente distribuído 

pelo Brasil, e que apesar de não apresentar uma padrão de distribuição definido, chama a 

atenção também para as Regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste. 

 

 

 

4b) Mortalidade por violência contra mulher (MoranMap) 4a) Mortalidade por violência contra mulher (BoxMap) 
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Figura 5 – Análise exploratória das variáveis econômicas e de desigualdade social pelas 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. Brasil, 2008-2012. 
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Já com relação as variáveis de pobreza e vulnerabilidade encontramos uma nítida 

divisão do Brasil entre Norte e Sul, onde na região Norte predominam as taxas da 

população extremamente pobre e vulneráveis a pobreza, e um pouco mais distribuído as 

taxas de mães chefes de família e as taxas de mães com 10 a 17 anos com filhos menores de 

idade, mas também com uma atenção maior para essas regiões. (Figura 6) 
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Figura 6 – Análise exploratória das variáveis de pobreza e vulnerabilidade pelas Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana. Brasil, 2008-2012.  

 Com relação as taxas de homicídio e de mortalidade por agressão em homens 

observa-se que há uma concentração de casos em áreas semelhantes à da violência contra 

mulher, com maior ênfase para as regiões do Pará, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo. Já a 

desigualdade de gênero encontra-se amplamente distribuída pelo território brasileiro, 

característica bem semelhante ao mapa da violência contra mulher. Já a taxa de urbanização 

e desigualdade de gênero apresentaram padrões diferentes. (Figura 7) 
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Figura 7 – Análise exploratória das variáveis demográfica, de desigualdade de gênero e 

violência urbana pelas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. Brasil, 2008-2012. 

As variáveis demográficas como estado civil (casada ou solteira) e a religião 

(evangélica ou católica) apresentaram mapas pouco semelhantes ao da violência contra 

mulher, não sugerindo correlação espacial entre as variáveis. (Figura 8) 
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Figura 8 – Análise exploratória de variáveis demográfica pelas Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana. Brasil, 2008-2012.  

 

Na análise espacial bivariada foram encontradas correlações fracas entre a violência 

contra a mulher e os indicadores econômico e demográficos, de desigualdade de gênero, de 

pobreza, de desigualdade social e de vulnerabilidade. Exceção, ocorreu com relação aos 

indicadores de violência urbana onde pode-se observar uma correlação positiva entre a taxa 

de mortalidade por agressão as mulheres e a violência urbana representada pela mortalidade 

de homens por agressão (I=0,373), com clusters na região do litoral do nordeste e na região 

central do Pará mostrando altas taxas de violência contra mulher e alta taxas de violência 

urbana e clusters na região do estado do Piauí e São Paulo e Santa Catarina apontando 

baixas taxas de violência contra mulher e baixas taxas de violência urbana. (Tabela 1 e 

Figura 9) 

 

 

Tabela 1. Correlações espaciais entre mortalidade feminina por agressão (2008-20012) e 

variáveis explanatórias. Brasil, 2008-2012. 

Variáveis  Moran’s I 

IDHM - 0,116 

Taxa de desemprego 0,143 

Índice de Gini  0,080 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos (2010) 0,104 

Esperança de vida ao nascer - 0,101 

Probabilidade de sobrevivência até os 60anos - 0,133 

Taxa de envelhecimento - 0,120 

Católica - 0,155 

Evangélica 0,153 

Casada - 0,102 

Coeficiente de mortalidade por agressão (homens)  0,373 

Coeficiente de homicídio 0,382 
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano 
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Figura 9- Correlação bivariada LISA (Moran’s I) entre as taxas de mortalidade de mulheres 

vítimas de agressão e o coeficiente de mortalidade masculina (proxy de violência urbana). 

Brasil, 2008-2012. 

 

5.2.Discussão dos Resultados da Análise Espacial da Violência contra mulher 

 

Caracterizada como um fenômeno histórico, cultural e social, a violência em geral 

manifesta-se de diversas formas na sociedade.
37

 Os indivíduos são vitimizados e/ou 

vitimizam dentro do seu contexto de vida e de acordo com a sua realidade cultural e 

histórica.
2,41,42

 Segundo o Relatório sobre o Peso Mundial da Violência Armada publicado 

em 2011, nos 12 maiores conflitos armados mundiais, que representam 81,4% do total de 

mortes diretas que ocorreram nos anos de 2004 a 2007 foram vitimadas 169.574 pessoas. 

Nesses mesmos 4 anos, no Brasil, país sem movimentos emancipatórios, guerras civis, 
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enfrentamentos religiosos, raciais ou étnicos, morreram mais pessoas (192.804) vítimas de 

homicídio, que nos 12 maiores conflitos armados no mundo.
14

  

De acordo com o ranking internacional publicado pelo Conselho Cidadão, ONG 

mexicana, o Brasil é o país com o maior número de cidades entre as mais violentas do 

mundo em 2015. Das 50 cidades com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes, 41 

ficam na América Latina, 21 no Brasil, 8 na Venezuela, 5 no México. Outros países com 

cidades na lista foram África do Sul, Estados Unidos e Jamaica. Dentre as cidades 

brasileiras as que mais se destacaram foram Fortaleza, Natal, Salvador e região 

metropolitana, João Pessoa e Maceió.
148

 Resultado também apresentado no Mapa da 

violência do Brasil que apresenta a Bahia como o estado brasileiro que concentra a maior 

quantidade de cidades entre as 250 mais violentas listadas, sendo Simões Filho (BA) a mais 

violenta.
13

   

Tais dados estão de acordo com o presente estudo que constatou clusters de 

violência entre as RAUs que englobam algumas cidades citadas acima. Historicamente, a 

mortalidade masculina por agressão é maior que a feminina, apresentando taxas até dez 

vezes maiores. Fato que pode conferir importância secundária as mortes femininas por 

agressão, havendo poucos estudos sobre esse tema. No Brasil, em 2010, ocorreram 44.827 

homicídios masculinos, representando um coeficiente de 45/ 100 mil homens, e 4.465 

femininos, com uma taxa de 4,6/100 mil mulheres. Com relação aos homicídios femininos, 

o Brasil ocupa o sétimo lugar entre 84 países do mundo.
14

  

A distribuição espacial das taxas de mortalidade de violência contra mulher por 

Região Intermediária de Articulação Urbana (RAU) no Brasil comprova que a violência é 

generalizada atingindo toda a sociedade, indistintamente. Nesse sentido, a violência contra 

a mulher se apresentou em todas as regiões, embora em algumas áreas houve aglomeração 

espacial significativa. Assim, apesar da violência contra a mulher ser considerada um 

fenômeno que perpassa todas as classes sociais, a prevalência do agravo pode ser elevada 

em espaços geográficos de condições sociais menos favorecidas ou de maior desigualdade 

social e/ou com maior violência urbana e/ou em regiões de conflitos de terra e migrações.  

A mortalidade por homicídios é considerada um indicador da violência social e 

urbana, relacionada a desigualdades sociais e econômicas, retratando o papel do Estado nas 
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políticas públicas e a precariedade no desempenho das medidas de segurança pública e de 

justiça.
1
 A associação entre indicador de violência urbana e violência de gênero indica que 

as sociedades de estresse desempenham papel importante na violência contra a mulher. 

Sociedades de estresse são aquelas que passam por processo de transformação, que pode ser 

chamado de modernização, com desordens civis, conflitos armados, guerra ou terrorismo e 

que geram danos aos mais frágeis em decorrência desse quadro.
111

  

Esse fato explica a forte associação entre homicídios masculinos e femininos, que 

no Brasil, acontecem, predominantemente, em territórios em que a violência é mais 

elevada. A distribuição espacial da violência homicida tem-se revelado uma fonte 

extremamente útil para a análise dos fatores que incidem em sua produção e reprodução. 

Esses territórios compreendem regiões de zona de fronteira, dominados por grandes 

estruturas dedicadas ao contrabando de armas, de produtos, de pirataria e/ou rotas de 

tráfico; ou regiões do arco do desmatamento amazônico, incentivados por interesses 

políticos e econômicos em torno de gigantescos empreendimentos agrícolas precedidos de 

madereiras ilegais, grilagem de terras, extermínio de populações indígenas e trabalho 

escravo; também regiões amazônicas, boca de absorção de biopirataria; ou regiões com 

domínio territorial, em maior ou menor medida, de quadrilhas, milícias e/ou tráfico; ou, 

tanto ou mais importante que as anteriores, regiões onde impera uma sólida cultura da 

violência: crimes chamados “de honra” e/ou crimes de proximidade.
14,111

 Acrescentam-se a 

esse quadro a impunidade, o esfacelamento do Estado e o não cumprimento da lei,
149

 uma 

vez que governos responsivos na área de segurança pública tem papel decisivo para a 

redução da violência homicida. 

Como pode ser visualizado neste estudo, na região Nordeste nas RAUs de Paulo 

Afonso e Arapiraca e na Região do sul da Bahia com o Espirito Santo (Ilhéus, Teixeira de 

Freitas, São Mateus, Vitória, Cachoeira de Itapemirim, Manhaçu Colatina, Governador 

Valadares, Teófilo Otoni e o Rio de Janeiro as quais são regiões com alto índice de 

violência urbana e também registraram elevados coeficientes de mortalidade feminina por 

agressão. Esses achados coincidem com os resultados encontrados no estudo de 

Meneguel.
80
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Em contrapartida, regiões que apresentam menor desigualdade social e maior IDH 

também por serem regiões predominantemente universitárias como as RAUs da Região 

Sudeste que envolve regiões do estado de São Paulo (São José do Rio Preto, São José dos 

Campos, Campinas, Botucatu, Bauru, Ribeirão Preto, Varginha, Alfenas, Marília, 

Araraquara e Ourinho) apresentam uma prevalência menor de violência contra mulher.  

O uso do poder dos homens sobre as mulheres encontra-se na base da violência que 

é exercida sobre as mulheres e ocorre como modo de dominá-las e controlá-las, 

principalmente nos casos delas serem sua parceira sexual.
150-153

   Nessa direção, cabe 

destacar a importância de estudos sobre a influência da desigualdade de gênero tanto como 

desigualdade histórica como quanto desigualdade socialmente construídas entre homens e 

mulheres, e que ainda hoje, século XXI, é um dos elementos fundamentais para 

compreender a complexidade da violência perpetrada contra a mulher. 

Alguns estudos,
150,154,155

 apresentam o machismo como um componente que faz 

parte da nossa sociedade e é um dos fatores que serve de base para a ocorrência da 

desigualdade entre os gêneros e para sua perpetuação.  Fato que contribui para a 

compreensão de que o homem é essencialmente mais forte e mais competente do que a 

mulher, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente mais bem preparado do que 

a mesma, ideologia esta que serve para naturalizar uma situação que é socialmente 

construída.  

Além do machismo, existe também o patriarcalismo, entendido como um modo de 

organização sociocultural que estrutura as relações sociais e a divisão de papéis entre 

homens e mulheres e que legitima o homem como o único chefe de família.
150,154,

 Apesar 

de estar desaparecendo , o patriarcado ainda serve para fomentar as desigualdades entre os 

gêneros, pois como afirma Alberdi (2005)
154

 que o uso da força como método de resolução 

de conflitos se legitima um modelo social que se apoia na supremacia masculina.  

Esses fatos fazem refletir sobre os porquês de uma região como o Piauí que 

apresenta alta desigualdade social, população com condições sociais menos favorecidas e 

sabidamente com forte cultura patriarcal ter uma prevalência baixa de violência contra 

mulher. Em relação a mulher, pode-se hipotetizar que seja em virtude do grande 

enraizamento desta cultura machista e patriarcal nessa sociedade que faz com que essas 
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mulheres não transgridam as regras socialmente impostas e assim fiquem menos 

vulneráveis a essa violência. Ou porque ainda naturalizam a violência ou por não se 

sentirem seguras de realizarem a denúncia com a crença de mudança de atitude do marido, 

ou mesmo na crença da incapacidade de viver sem o companheiro e sem um pai para os 

filhos, ou mesmo medo de que com a separação, perca a guarda dos filhos ou tenha que sair 

de casa.
151,156

  

Uma outra hipótese para as baixas taxas de violência na região do Piauí, poderia ser 

uma rede social forte, visto que são cidades de pequeno porte e, possivelmente, com 

elevado capital social.  O capital social pode estar relacionado a uma rede social bem 

articulada e desta forma contribuir para soluções pacíficas dos conflitos.
157

 Por outro lado, 

acredita-se que, em certos contextos, fortes interações sociais permitem aos indivíduos 

envolvidos em atividades criminais trocarem com mais facilidade informações e know-how 

para a diminuição dos custos do crime. Além do mais, essas interações sociais podem 

facilitar a influência de marginais sobre outros membros da comunidade, desenvolvendo a 

propensão ao crime e violência. Fato que pode estar relacionado com regiões do estudo que 

apresentaram alta violência urbana e alta violência contra a mulher como no caso das RAUs 

pertencentes aos estados do Rio de janeiro e Espirito Santos, nas quais também se 

encontram uma omissão do governo com relação a proteção dos indivíduos. De acordo com 

Glaeser, Sacerdote e Scheinkman (1996),
157

 essa interação social perversa pode ser a causa 

fundamental para a inércia das taxas de crime, observadas também nas cidades dos EUA.  

A Região do Pará (Belém, Marabá, Redenção, Araguaina e São Félix do Araguaia) 

e do Centro-Oeste (Cuiabá e Goiânia), onde algumas regiões de articulação urbana 

apresentaram altos índices de violência contra a mulher, corresponde a uma área de 

intensos conflitos agrários. Fato que corrobora com os achados de Silva (2012)
158

 que 

afirma que a problemática que envolve os conflitos e a violência no Estado do Pará se 

coloca em um contexto de ausência da gestão oficial do território, principalmente no que 

tange ao processo de ocupação das zonas de fronteira e à gravidade da questão agrária.
158

  

A formação do espaço rural brasileiro é marcada historicamente por conflitos e pela 

violência contra homens, mulheres, crianças, velhos, sejam eles índios, agricultores ou 
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trabalhadores assalariados. O fenômeno da violência atinge mais  algumas classes sociais 

do que outras, algumas raças mais do que outras.
159

  

Da mesma forma, a violência nas áreas de fronteira se apresenta de modo difuso, 

possuindo uma dimensão social, política e simbólica que afetaria, de modo determinante, as 

relações sociais produzidas nesses espaços rurais. Além disso, uma série de tecnologias 

sociais de poder, como a exploração econômica e o macropoder residente no aparato estatal 

e uma série de micropoderes capilarizados, também faria parte do campo de disputas 

objetivamente organizado em torno das lutas relacionadas à questão agrária. 

Outros estudos com populações de fronteira e em locais de conflitos armados, como 

no México e América Central, mostram que os maiores patamares de femicídios ocorrem 

nesses espaços já que apresentam relações familiares e redes sociais fragilizadas as relações 

iníquas se agudizam e são dirigidas a mulheres sem rosto às quais se impõe uma prática de 

terror.
111

 Acrescentam-se a esse quadro a impunidade, o esfacelamento do Estado e o não 

cumprimento da lei. 

Desta maneira, o contexto é aparentemente importante para o risco individual de 

uma mulher sofrer violência, porém, há necessidade de mais estudos sobre como esse 

contexto influencia os processos subjacentes que instauram ou reforçam condições para 

comportamento violento no espaço doméstico.  

 

 

5.3. Resultados da Análise Clássica da Violência contra a mulher  

 

Aproximadamente 26500 mulheres entre 15 e 59 anos foram internadas em 

hospitais com financiamento do SUS devido a agressões e 19 mil morreram por esta mesma 

causa no Brasil entre os anos de 2008 e 2012, um coeficiente de mortalidade médio 

padronizado de 5,7 óbitos/100.000 habitantes. Dessas mulheres a maioria era jovem, 

solteira e de baixa escolaridade. Mulheres pretas e pardas representaram 60,1% do total da 
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amostra para os óbitos.  Aproximadamente um terço dos óbitos ocorreu no domicílio das 

vítimas (Tabela 2 e 3). 

 

Tabela 2 – Mortes femininas por agressão. Brasil, 2008-2012.  

VARIÁVEIS  MORTALIDADE 

 Casos (N) Porcentagem (%) Coeficiente* 

GRUPO ETÁRIO    

15 – 19 anos 2891 15,3% 6,86 

20 – 29 anos 6552 34,7% 7,59 

30 – 39 anos 5001 26,5% 6,60 

40 – 49 anos  2982 15,8% 4,65 

50 – 59 anos  1434 7,6% 2,96 

TOTAL 18860   

ESCOLARIDADE    

Nenhuma 521 2,8% - 

1 -3 anos 2652 14,1% - 

4 – 7 anos 5628 29,8% - 

8 a 11 anos 3527 18,7% - 

12 ou +  928 4,9% - 

Ignorado 5604 29,7% - 

RAÇA/COR    

Branca 6557 34,8% - 

Negra/parda 11328 60,1% - 

Amarela/Indígena 103 0,5% - 

Ignorada 872 4,6% - 

ESTADO CIVIL     

Solteira 12584 66,7% - 

Casada  2781 14,7% - 

Viúva  422 2,2% - 

Separada  824 4,4% - 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS)  

*Coeficientes por 100.000 mulheres  

 

 

Outros 441 2,3% - 

Ignorada  1808 9,6% - 

LOCAL DE OCORRÊNCIA     

Estabelecimento de Saúde 4687 24,8% - 

Domicílio 5208 27,6% - 

Via Pública 6035 32,1% - 

Outros  2764 0,9% - 

Ignorado 166 14,6%  
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Tabela 3 - Caracterização das mortes femininas por grupo etário quanto a escolaridade e a 

raça/cor. Brasil, 2008-2012.  

FAIXA ETÁRIA RAÇA/COR ESCOLARIDADE N % 

15-19 anos Branca Baixa 408 20% 

  Alta 276 13,5% 

 Preta/parda Baixa 992 48,5% 

  Alta 367 18% 

20-29 anos Branca Baixa 783 17,3% 

  Alta 797 17,6% 

 Preta/parda Baixa 1990 44% 

  Alta 947 21% 

30-39 anos Branca Baixa 654 19,7% 

  Alta 503 15,2% 

 Preta/parda Baixa 1582 47,7% 

  Alta 575 17,4% 

40-49 anos  Branca Baixa 511 25,7% 

  Alta 332 16,7% 

 Preta/parda Baixa 863 43,4% 

  Alta 282 14,2% 

50-59 anos  Branca Baixa 260 28% 

  Alta 171 18,4% 

 Preta/parda Baixa 401 43,2% 

  Alta 97 10,4% 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS)  

Quanto a natureza da agressão mais de 50% das mulheres vítimas morreram por 

arma de fogo, seguida de agressão por objeto cortante, penetrante ou contundente e em 

menores proporções por enforcamento, estrangulamento ou sufocação. (Gráfico 1)  
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)  

Gráfico 1- Caracterização das mortes femininas quanto a natureza da agressão. Brasil, 

2008-2012.  
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Agressão por afogamento e submerção (X92)

Agressão por arma de fogo (X93-X95)

Agressão por material explosivo, fumaça, fogo, água quente, objetos quentes (X96-X98)

Agressão por objeto cortante, penetrante ou contundente (X99-Y00)

Agressão por meio de projeção de lugar elevado (Y01)

Agressão por meio de objeto em movimento (Y02)

Agressão por meio de impacto de veículo a motor (Y03)

Agressão por força corporal (Y04)

Agressão sexual por força física (Y05)

Outros (Y06-Y09)
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Tabela 4 - Variáveis explanatórias do estudo, fonte de obtenção, média, desvio-padrão, 

valores mínimo e máximo. Brasil, 2008-20012. 

Variáveis Fonte, ano média dp Máximo-

mínimo 

ECONÔMICAS     

IDHM PNUD,2010 0,685 0,064 0,55-0,79 

Taxa de desemprego PNUD,2010 6,88 2,15 1,91-13,16 

Renda per capita PNUD,2010 476,35 202,12 193,31-895,4 

% de extremamente pobres PNUD,2010 9,85 9,34 0,45-37,58 

% de pobres  PNUD,2010 20,45 15,31 2,01-57,80 

% de vulneráveis a pobreza  PNUD,2010 39,62 20,28 6,98-78,53 

Índice de Gini  PNUD,2010 0,522 0,416 0,41-0,63 

Razão 10% mais ricos / 40% 

mais pobres (2010) 

PNUD,2010 16,35 5,21 8,30-41,62 

% de mulheres de 10 a 17 anos 

que tiveram filhos (2010) 

PNUD,2010 3,04 1,02 1,19-6,72 

% de mães chefes de família 

sem fundamental e com filho 

menor, no total de mães chefes 

de família (2010) 

PNUD,2010 19,07 6,45 8,66-38,99 

DEMOGRÁFICAS     

Esperança de vida ao nascer PNUD,2010 73,62 2,29 68,79-77,66 

Probabilidade de sobrevivência 

até os 60anos 

PNUD,2010 83,90 1,76 79,6-88,34 

Taxa de envelhecimento PNUD,2010 7,54 1,72 3,45-11,17 

Taxa de urbanização IBGE,2010 76,49 12,77 42,76-98,63 

% de população negra  IBGE,2010 25,59 10,67 4,14-41,58 

Densidade PNUD,2010 26,82 11,96 8,43-71,34 

Católica IBGE,2010 70,93 11,82 34,88-90,68 

Evangélica IBGE,2010 19,78 7,70 6,57-40,67 

Casada IBGE,2010 17,75 3,24 7,88-22,75 

Solteira IBGE,2010 26,56 4,30 20,16-38,75 

Divorciada IBGE,2010 2,37 0,97 0,36-4,26 

VIOLÊNCIA URBANA     

Coeficiente de mortalidade por 

agressão (homens)  

DATASUS,2008-

2012 

41,49 25,96 3,08-137,14 

Coeficiente de homicídio DATASUS,2008-

2012 

22,69 13,60 1,62-74,19 
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A Tabela 5 apresenta as correlações (Pearson) entre os coeficientes de mortalidade 

feminina por agressão padronizada e as variáveis indicativas de situação econômica, 

demográfica e violência urbana. Correlações significativas (p < 0,20) foram observadas 

entre taxa de desemprego e Índice de Gini nas variáveis econômicas; porcentagem de 

mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos, sobrevivência até os 60 anos, mulheres 

negras, religião, estado civil nas variáveis demográficas; coeficiente de mortalidade 

masculina por homicídios e taxa de homicídio, nas variáveis de violência urbana.  

 

Tabela 5- Correlações entre mortalidade feminina por agressão (2008-20012) e variáveis 

explanatórias. Brasil, 2008-2012. 

Variáveis  R p 

IDHM -0,029 0,711 

Taxa de desemprego 0,259 0,001* 

Renda per capita -0,063 0,429 

% de extremamente pobres -0,089 0,264 

% de pobres  -0,033 0,679 

% de vulneráveis a pobreza  0,027 0,734 

Índice de Gini  0,199 0,012* 

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres (2010) 0,081 0,305 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos (2010) 0,251 0,001* 

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho 

menor, no total de mães chefes de família (2010) 

0,075 0,346 

Esperança de vida ao nascer -0,067 0,400 

Probabilidade de sobrevivência até os 60anos -0,047 0,553 

Taxa de envelhecimento -0,313 0,001* 

Taxa de urbanização 0,118 0,135 

% de população negra  0,245 0,002* 

Católica -0,368 0,001* 

Evangélica 0,329 0,001* 

Casada -0,188 0,017* 

Solteira 0,200 0,011* 

Divorciada -0,033 0,679 

Densidade 0,054 0,494 

Coeficiente de mortalidade por agressão (homens)  0,859 0,001* 

Coeficiente de homicídio 0,880 0,001* 
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano 
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5.4. Discussão dos Resultados da Análise Clássica  

 

É consenso, na literatura pesquisada, a multideterminação da violência exercida 

contra a mulher, tanto no sentido da diversidade de elementos de análise que nela 

convergem como em termos da diversidade de conceituações utilizadas para nomear a 

violência contra a mulher.
35,155

 A violência, no universo relacional de gênero, é um 

fenômeno universal que atinge mulheres de diferentes partes do mundo, não se limitando a 

uma classe específica, a uma área geográfica, ou a um determinado jeito de ser mulher. 

Contudo, ela assume particularidades de acordo com certos contextos sociais e culturais e 

de seus entrelaçamentos com classe, raça, etnia e geração.
20

  

As características dos indivíduos (sexo, raça, idade) e condições socioeconômicas 

influenciam o risco da população sofrer violência.
59,77

 Neste estudo, nas mulheres vítimas 

de violência observou-se maior proporção de ocorrência em mulheres negras na faixa etária 

de 20 a 29 anos e com baixa escolaridade (menos de 8 anos de estudo). Essas mesmas 

características foram relatadas em estudo desenvolvido na cidade de Recife
160

  e no estudo 

de Rodrigues.
77

 Dados do VIVA nos biênios 2006/2007
161

 e 2008/2009
162

 também 

confirmam essa diferença.  

Embora as estatísticas da violência contra a mulher sejam alarmantes e apesar de ter 

aumentado o número de denúncias, principalmente, após a promulgação da Lei Maria da 

Penha (Lei nº 11340/06) que facilitou a proteção das mulheres para que realizassem a 

denúncia e o atendimento ao agressor e com a criação do Disque 180, dificilmente é 

possível obter um número real de mulheres que são agredidas diariamente.  

Tal fato ocorre, justamente, porque muitas mulheres são agredidas dentro das 

próprias casas, pelo pai, pelo irmão e posteriormente pelo marido/companheiro.
163-165

 com 

medo de sofrerem uma agressão ainda maior e mais grave, que culmina, muitas vezes, no 

óbito
166

 e somado a crença de que o marido/companheiro mudará de atitude, ou porque não 

acredita ser capaz de viver sem o marido/companheiro e sem um pai para os filhos ou 

mesmo por medo de que, com a separação, perca a guarda dos filhos ou tenha que sair de 

casa,
151,156

 essas mulheres se calam.
166

 Amor e Bohórquez (2002)
167

 asseveram que as 
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instituições mais ou menos “fechadas”, como é o caso da família, podem se constituir em 

um fator de risco para agressões repetidas e prolongadas, justamente por seu caráter 

privado.   

Alguns estudos
84,156

 apontam o domicílio  como o ambiente onde mais acontecem as 

agressões (compreendendo até 90% dos casos). O presente estudo verificou que cerca de 

30% dos óbitos de mulheres também ocorrem no ambiente doméstico. O domicílio é o local 

mais escolhido, pois é resguardado da interferência de outras pessoas, graças à 

cumplicidade e indiferença da sociedade para com a violência que ocorre no interior da 

família. Essa naturalização e privatização da violência, muitas vezes legitimada por uma 

ordem patriarcal de organização familiar, dificulta uma atitude de resistência e ruptura por 

parte da mulher nessa situação.
84,156

 O fato de um terço dos óbitos de mulheres ter ocorrido 

em ambiente domiciliar reforça o pensamento de ser femicídios, ou mortes provocadas por 

parceiros ou familiares, ao contrário das mortes masculinas que na sua maioria ocorrem em 

ambientes públicos.
80

  

Além disso, estudos
53,154,

 que apresentam dados a respeito do grau de instrução de 

mulheres que são agredidas, evidenciam que normalmente elas possuem o ensino 

fundamental ou médio, como corrobora o nosso estudo, no qual quase 45% das mulheres 

vítimas de agressão possuíam menos de 8 anos de estudo. Fato que limita as possibilidades 

de escolha profissional das mesmas, além de fazer com que optem por profissões pouco 

valorizadas socialmente e de baixa remuneração. Tal situação converge na situação de 

manter a mulher dependente do homem.  

Quanto a raça das mulheres vítimas de agressão é verídico inferir que mulheres 

negras no Brasil possuem uma história de violação de direitos, com várias manifestações de 

violência vivenciadas por estas a datar do período colonial e que se perpetuam ainda nos 

dias atuais. Desta forma, mesmo que a violência contra as mulheres venha sendo 

qualificada de “perversamente democrática”, por ocorrer nas diferentes camadas da 

sociedade e atingir mulheres de todas as idades e classes sociais, de diferentes grupos 

raciais e variado grau de escolaridade, é necessário refletir que se as pessoas e os contextos 

são diferentes. Tal fenômeno pode não atingir todas as mulheres da mesma forma, 
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especialmente, na sociedade brasileira, em que as relações sociais foram construídas com 

base em um patriarcalismo sexista e racista.
168 

 

Todavia, deve-se salientar que a maioria dos estudos de violência contra mulheres 

envolvem mulheres que utilizam o serviço de saúde pública. Reproduz-se, assim, o perfil da 

maioria das usuárias deste serviço que possuem baixa escolaridade e são negras ou pardas. 

Fato que sugere a falta de informações com relação a mulheres de escolaridade mais alta, 

que são minoria nesse serviço.
169 

 

 Neste estudo pode-se verificar que a maioria das mortes de mulheres agredidas foi 

através de armas de fogo, objetos cortantes, penetrantes ou contundentes e por 

estrangulamento ou sufocamento. A violência física é a mais identificada pelas mulheres.
84

 

E encontra-se envolta em brigas, empurrões, ofensas, humilhações e vergonha.
23

  Há uma 

constatação factual de que as marcas físicas são, principalmente, as mais encontradas.
84

 

Entretanto, deixam transparecer também efeitos negativos na saúde mental dessas 

mulheres, sobretudo pela humilhação, sofrimento e vergonha que afetam sua autoestima e 

definem sua relação para com o outro.
23 

 

  Outro fator que poderia ser relacionado é a mudança de papéis socialmente 

determinados, que pode ser visualizada no aumento do número de famílias em que a mulher 

está no mercado de trabalho e o companheiro, desempregado. Homens desempregados 

podem usar a violência contra as mulheres para impor autoridade
170

 tornando-se o 

desemprego masculino um dos maiores fatores de risco para o femicídio.
171  

Essa mudança, que vem ocorrendo principalmente nos grandes centros urbanos. E 

pode ser um dos fatores relacionados às menores incidências de homicídios femininos na 

maioria dos Estados do Nordeste brasileiro, mais conservadores, em que os papéis de 

gênero têm se mantido e as taxas de ocupação da população feminina são menores que nas 

outras regiões do País. Porém, esse fato não indica a ocorrência de menos atos de violência 

nesses locais; ao contrário, os óbitos violentos podem estar sendo subnotificados ou 

incluídos em outras categorias, como suicídios ou acidentes.  

Em nosso estudo este fato que pode ser visualizado na região do Piauí, região que 

tem como característica ainda uma forte cultura patriarcal e que apresentou baixos 
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coeficientes de violência contra a mulher. Embora pareça contraditório, em muitas 

situações e em sociedades de hierarquias de gênero mais cristalizadas, as mulheres podem 

estar preservando as próprias vidas ao ocultarem as agressões sofridas e ao não enfrentarem 

diretamente a violência doméstica.
172

 Já as regiões de Pernambuco e Alagoas apresentaram-

se como exceção, com alta prevalência de violência urbana e de gênero, padrão evidenciado 

em estudos como o de  Schraiber e col. (2007)
53

  que apontou elevadas prevalências de 

todos os tipos de violência entre as mulheres.  

Com relação ao estilo de vida dessas mulheres, a hipótese inicial do estudo era que 

as mulheres solteiras e evangélicas estivessem mais vulneráveis à violência. Fato que foi 

constatado no estudo e corrobora com estudo realizado no Canadá que encontrou taxas oito 

vezes maiores para mulheres em co-habitação do que para as casadas
173

 e nos Estados 

Unidos, onde mulheres casadas apresentam menor risco de homicídio do que as solteiras.
171

 

Desta forma, conhecer a situação conjugal é importante como medida de proteção, pois o 

período em que a mulher está tentando obter a separação do marido, companheiro ou 

namorado configura-se como uma situação de risco para femicídio.
173

  

A distribuição religiosa da população brasileira foi incluída no estudo e o percentual 

de evangélicos indicou correlação positiva entre elevada presença de evangélicos e 

femicídios, o que corrobora com achados do estudo de Meneghuel. As religiões, de forma 

geral, veiculam como ideal o modelo de família patriarcal em que as mulheres submetem-se 

à autoridade dos maridos, fato que pode estimular comportamentos masculinos violentos. 

Contudo, na religião evangélica isso fica ainda mais enraizado, as mulheres são educadas 

para serem servidoras e subordinadas aos maridos e/ou companheiros, com pouco acesso às 

esferas de decisões. Isso naturaliza a violência e dificulta a resistência e a denúncia.
174

  Esta 

correlação encontrada entre os evangélicos e os femicídios pode levar a questionar também 

a associação com a pobreza, já que o crescimento do número de evangélicos no Brasil é 

explicado pela desigualdade econômica do País, com forte presença de igrejas em locais de 

exclusão social. Assim, os evangélicos, além de possuírem membros entre as camadas 

sociais menos favorecidas, têm penetrado em áreas inalcançáveis para outros segmentos 

religiosos e em espaços geográficos que, por sua precariedade de condições, revelam a mais 

completa ausência do poder público.
175
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 Já hipótese inicial do estudo, com relação as variáveis demográficas, sociais e de 

violência urbana, era a de que populações com maior índice de pobreza, com menor IDH, 

maiores desigualdades sociais e maior índice de violência urbana estariam mais expostas à 

violência. Porém, não encontrou-se relação entre os femicídios e a pobreza, mas uma 

correlação positiva entre as regiões de maiores desigualdades sociais, medidas no presente 

estudo, pelo índice de Gini. Assim, em todas as sociedades as situações de risco, os 

comportamentos relacionados a saúde e aos estado físico e mental tendem a variar entre 

grupos sociais, em decorrência das desigualdades e enfatiza o modo de vida que engloba 

além do espaço geográfico, aspectos materiais relacionados aos mecanismos de acumulação 

do capital, distribuição de poder, reprodução social e aspectos simbólicos, de modo que tais 

mecanismos indicam a posição de classe e a reprodução social como os principais 

determinantes do perfil de saúde e doença.
176

  

A variável que apresentou a associação mais importante e o maior nível de 

significância foi a mortalidade masculina por agressão, considerada um indicador de 

violência urbana, enquanto o homicídio feminino é um indicador de violência interpessoal. 

No presente estudo, os dois tipos de violência estiveram fortemente associados, o que 

corrobora com o estudo de Meneguhel.
80 

A mortalidade por homicídios é considerada um indicador da violência social e 

urbana, relacionada a desigualdades sociais e econômicas, retração do papel do Estado nas 

políticas públicas e precariedade no desempenho das medidas de segurança pública e de 

justiça, fatores que levam ao predomínio da impunidade, à organização de grupos de 

extermínio e do narcotráfico.
177

 A associação entre um indicador de violência urbana e 

outro de violência de gênero indica que as sociedades de estresse desempenham papel 

importante na violência contra a mulher. Sociedades de estresse são aquelas que passam por 

processo de transformação, que pode ser chamado de modernização, com desordens civis, 

conflitos armados, guerra ou terrorismo e que geram danos aos mais frágeis em decorrência 

desse quadro.
110  

Esse fato explica a forte associação entre homicídios masculinos e femininos, que 

no Brasil acontecem predominantemente em territórios em que a violência é mais elevada. 

Esses territórios compreendem o espaço urbano disputado pelo tráfico e as regiões de 
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fronteira, onde ocorrem conflitos de terras, grilagem, migração intensa, prostituição e 

exploração sexual. Estudos com populações de fronteira e em locais de conflitos armados, 

como no México e América Central, mostram que os maiores patamares de femicídios 

ocorrem nesses espaços. A fronteira é um lugar de passagem, de chegada de migrantes, em 

que as relações familiares se esgarçam, as redes se rompem e as relações iníquas se 

agudizam e são dirigidas a mulheres sem rosto às quais se impõe uma prática de terror.
17

 

Acrescentam-se a esse quadro a impunidade, o esfacelamento do Estado e o não 

cumprimento da lei.  

Uma limitação ao se trabalhar com dados sobre violência contra a mulher é a 

elevada subnotificação da incidência de agressões a mulheres nos sistemas de informação 

em saúde (Sistema de Informação Hospitalar- SIH ou Sistema de Informação sobre 

Agravos Notificáveis – SINAN), restringindo a análise aos casos fatais.  Uma das 

limitações deste estudo é o uso de dados secundários, que pode significar diversidade na 

qualidade da informação, sub-registro de óbitos, problemas no diagnóstico e no 

preenchimento das declarações, já que muitos homicídios são considerados acidentes ou 

suicídios. Esse fato não é homogêneo nas Unidades da Federação e ocorre principalmente 

nas regiões Norte e Nordeste do País. Outra limitação decorre do próprio delineamento do 

estudo, que pode levar às falácias ecológicas. Porém, apesar dessas limitações, acredita-se 

que os resultados sinalizaram correlações significantes, principalmente entre a violência 

estrutural e a violência de gênero, mostrando a importância de enfrentar a violência com 

intervenções globais.  

 

5.5. Resultados da Análise de Tendência da Violência contra a mulher no 

período de 2000-2012 

 

Com relação a análise de tendência da violência contra mulher entre os anos de 

2000 e 2012, foram registradas 18860 mortes por agressão de mulheres na faixa etária de 

15 a 59 anos no Brasil. Pela análise Joinpoint, pode-se visualizar inicialmente para o Brasil 

uma tendência decrescente e a partir de 2007 uma tendência crescente significativa, 
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podendo ser observado mesmo efeito na região Centro-Oeste. Já as regiões Norte, Nordeste 

e Sul apresentaram tendência crescente significativa em todo o período estudado. Apenas a 

Região Sudeste apresentou comportamento diferente, em oposição ao aumento considerável 

que foi registrado em outras regiões, inicialmente, apresentou tendência decrescente 

significativa e a partir de 2007 apresentou tendência a estabilidade.  (Gráfico 2 e Quadro 3) 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Tendência da mortalidade por agressão em mulheres na faixa etária de 15-

59anos no Brasil e regiões, 2000-2012. 
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Quadro 3 - Número de mortes, APCs, 95% IC, e ano do Joinpoint em mulheres vítimas de 

violência. 

 Nº de mortes APC1 95% IC Joinpoint APC2 95% IC 

Norte 3421 4,2* 2,7-5,7 - - - 

Nordeste 11579 5,0* 4,0-5,9 - - - 

Centro-oeste 4275 -2,5 -5,0-0,0 2007 6,6* 2,1-11,3 

Sudeste 19918 -4,9* -6,2-(-3,5) 2008 -1,0* -5,1-(-3,3) 

Sul 5953 2,8* 2,3-5,3 - - - 

Brasil 45146 -1,4* -2,0-(-0,7) 2007 3,3* 2,2-4,5 

APC = variação percentual anual; APC1 = variação percentual anual para o primeiro período; APC2 = 

variação percentual anual para o segundo período; -, Nenhuma mudança foi verificada na tendência. *, Os 

dados são estatisticamente significativos. 

  

Com um total de 555128 mortes masculinas por agressão no período de 2000 a 

2012, a tendência da mortalidade masculina apresentou aspecto semelhante a encontrada 

para a mortalidade de mulheres. No Brasil, apresenta uma tendência decrescente 

significativa de 2002 a 207 e a posteriori um aumento significativo, muito semelhante a 

tendência da região Centro-Oeste. As regiões Norte, Nordeste e Sul apresentaram tendência 

crescente significativa em todo período de tempo estudado, sendo a exceção a região 

Sudeste que apresentou tendência decrescente significativa até o ano de 2010 e depois uma 

estabilidade. 
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Gráfico 3- Tendência da mortalidade de homens por agressão no Brasil e regiões, 2000-

2012. 

Quadro 4 - Número de mortes, APCs, 95% IC, e ano do Joinpoint em homens vítimas de 

violência. 

 Nº de 

mortes 

APC1 95% 

IC 

Joinpoint1 APC2 95% 

IC 

Joinpoint2 APC3 95% IC 

Norte 46606 5,4* 4,5-6.4 - - - - - - 

Nordeste 167304 5,1* 4,6-5,7 - - - - - - 

Centro-

oeste 

43870 -0,5 -2,3-

1,4 

2007 4,6* 1,4-7,9 - - - 

Sudeste 235587 -7,2* -8,8-(-

5,6) 

2010 2,3 -17,7-

27,2 

- - - 

Sul 61721 3,3* 2,3-4,4 - - - - - - 

Brasil 555128 3,8 -5,3-

14,1 

2002 -2,9* -5,7-0,0  2007 2,2* 0,1-4,3 

APC = variação percentual anual; APC1 = variação percentual anual para o primeiro período; APC2 = 

variação percentual anual para o segundo período;APC3 = variação percentual anual para o terceiro período -, 

Nenhuma mudança foi verificada na tendência. *, Os dados são estatisticamente significativos. 
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5.6.  Discussão dos Resultados da Análise de Tendência da Violência contra 

mulher no período de 2000-2012 

 

Caracterizada como um fenômeno histórico, cultural e social, a violência em geral 

manifesta-se de diversas formas na sociedade.
37

 Os costumes e as tradições encobrem 

certas práticas de violência que, em determinados locais, são considerados normais.
38

 Os 

indivíduos são vitimizados e/ou vitimizam dentro do seu contexto de vida e de acordo com 

a sua realidade cultural e histórica. No espaço público, homens jovens, negros e pobres 

tendem a serem os protagonistas das ocorrências violentas, enquanto no âmbito doméstico 

ou privado, as mulheres “assumem” este papel.
2,41,42

  

Através do estudo dos registros de óbitos, foi possível identificar mudanças no 

padrão de mortalidade por violência no Brasil em ambos os sexos, dependendo da área 

geográfica considerada. Com relação a violência contra a mulher foi observado em todas as 

regiões, com exceção para a região Sudeste, um aumento significativo nas taxas de 

homicídios femininos ao longo, principalmente, dos últimos anos estudados. Alguns fatores 

que poderiam explicar as mudanças nas taxas de mortalidade por violência contra mulher 

no Brasil como a violência estrutural da sociedade e a melhoria na qualidade dos sistemas 

de informação em saúde.  

Com relação a violência estrutural da sociedade pode-se perceber a semelhança nas 

tendências de crescimento das taxas de mortalidade por violência contra a mulher e a 

violência contra homens, neste estudo, considerada proxy de violência urbana/estrutural. A 

mortalidade por homicídios é considerada um indicador da violência social e urbana, 

relacionada a desigualdades sociais e econômicas, retratando o papel do Estado nas 

políticas públicas e a precariedade no desempenho das medidas de segurança pública e de 

justiça.
1
  Fato que sugere que não é a violência contra mulher relacionada ao gênero que 

está aumentando, mas esse crescimento observado, principalmente após o ano de 207, deve 

ser avaliado como uma tendência de crescimento da violência estrutural da sociedade como 

um todo e, desta forma, reflete na violência sofrida pelas mulheres.  
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 Nesta perspectiva deve-se referir-se a “violências”, o que denota uma 

pluricausalidade, pois a sociedade com toda a sua diversidade, desvela uma multiplicidade 

de desejos, prazeres e personagens, quase nunca acessíveis à maioria da população 

brasileira.
106

 Na América Latina, o envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas preocupa 

de forma particular. A desigualdade social em nosso país é uma das maiores do mundo e 

conjuntamente com a exclusão social marca o cotidiano de muitos jovens que vem em 

práticas de risco uma oportunidade de serem incluídos em um mundo apresentado como 

desejável. A esse quadro acrescentam-se a impunidade, o esfacelamento do Estado e o não 

cumprimento da lei.
80

  

Sob esse olhar é possível pensar a violência estrutural como processos sociais, 

políticos e econômicos que reproduzem e cronificam a fome, a miséria e as desigualdades 

sociais, de gênero, de etnia e mantêm o domínio adultocêntrico sobre crianças e 

adolescentes. Difícil de ser quantificado, aparentemente, sem sujeitos, a violência estrutural 

se perpetua nos processos históricos, se repete e se naturaliza na cultura e é responsável por 

privilégios e formas de dominação.
129

 Essa forma de violência é na verdade o protótipo de 

todas as outras configurações da violência e, justamente por ser exercida nas ações diárias 

de instituições consagradas por sua tradição e poder, na maioria das vezes, não é 

contestada. O senso comum, nem chega a considerá-la como manifestação de violência, 

mas sim como incompetência de governantes e responsáveis.
178

  

A associação entre indicador de violência urbana e violência contra mulher indica 

que as sociedades de estresse desempenham papel importante na violência contra a mulher. 

Esse fato explica a forte associação entre homicídios masculinos e femininos, que no Brasil 

acontecem predominantemente em territórios em que a violência é mais elevada. Esses 

territórios compreendem o espaço urbano disputado pelo tráfico e as regiões de fronteira, 

onde ocorrem conflitos de terras, grilagem, migração intensa, prostituição e exploração 

sexual.
111

  

Com relação aos Sistema de Informação em Saúde tem-se no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) o principal banco de dados para o monitoramento das 

causas externas, com possibilidade de comparação entre as regiões do país e com outros 

países, apesar de representar apenas os casos fatais.
128

 Todavia, ainda é um problema a 
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incompletude das declarações de óbitos com relação a dados sociodemográficas como: 

sexo, raça ou cor, ocupação e nível de escolaridade das vítimas, e principalmente, quanto as 

causas básicas que provocaram o óbito. Fato que impossibilita, em muitos casos, 

caracterizar o evento como acidente, lesão auto infligida ou ainda como agressão.
128

  

Entretanto, ao longo da última década, a qualidade da informação dos dados do 

SIM, lenta e gradativamente, vem sendo aprimorada. As variáveis com elevada presença de 

informações ignoradas, ou não preenchidas, estão, também, em menor número, sendo 

possível constatar que suas proporções correspondem, cada vez mais, a menores valores.
130

 

Um estudo de tendência realizado pela RIPSA constata que até meados da década de 80, 

20% das mortes captadas pelo SIM apresentavam-se classificadas como “Sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte”, 

causas pertencentes ao Capítulo XVIII da CID-10. No Brasil, isso ocorre, porque diversos 

locais não possuem serviços de referência para esclarecimento de mortes por causas 

externas
133

 e somado a isso está a forte burocratização, com atribuições, objetivos e funções 

sociais distintas das Secretarias de Segurança Pública e as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde onde a tarefa de informar está deslocada de sua função social, não 

sendo, portanto, considerada importante.
134

 Além disso, os peritos do Instituto de Medicina 

Legal (IML) ao preencherem a DO, muitas vezes só especificam a natureza da lesão, sem 

registrar as informações que permitem identificar a causa básica da morte,
133

  O que 

prejudica os serviços de saúde conhecer o início do processo que levou ao óbito, o ponto de 

intervenção por excelência.
134

  

Graças aos esforços das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em investigar 

esses óbitos essa proporção vem declinando. Na década de 90 já apresentava-se em torno 

de 16%, chegando a 13% em 2003 e 8,3% em 2006. Entretanto, ainda com acentuadas 

diferenças regionais, mostrando a existência de proporções elevadas em alguns estados das 

regiões norte e Nordeste.
126

 Assim, a melhoria das informações do SIM, principalmente 

com relação ao melhor esclarecimento das causas dos óbitos podem estar contribuindo para 

esse aumento na tendência da violência contra a mulher.   

Um ponto contraditório nessa discussão, é a promulgação da Lei nº 11.340, a Lei 

Maria que ocorreu em 2006 e que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 
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mulher, tendo como principal objetivo punir com mais rigor os agressores e proporcionar 

ainda uma maior proteção as vítimas das agressões, com a participação efetiva do Estado na 

tentativa de tornar a redução da violência uma realidade possível e palpável para essas 

mulheres que por vezes eram esquecidas por estes mesmos entes.
16

  

Na hipótese inicial esperava-se que após a implementação da LMP ocorresse uma 

redução na tendência da violência contra a mulher, fato que não foi observado em nosso 

estudo e que pode estar relacionado com os fatos já relacionados anteriormente. Entretanto 

um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2015 observou que 

a referida lei foi responsável pela redução em 10% das taxas de homicídios femininos 

praticados dentro das residências das vítimas, embora que essa efetividade não tenha 

ocorrido de maneira uniforme em todo o país em virtude dos diferentes graus de 

institucionalização dos serviços protetivos às vítimas de violência contra a mulher.
179

  

O efeito da LMP na redução ou contenção do crescimento dos índices de homicídios 

cometidos contra mulheres pode ser pressuposto, entendendo que a violência contra a 

mulher ocorre em ciclos, onde, muitas vezes, há o acirramento no grau de agressividade e 

que, eventualmente, redunda na morte do cônjuge. Então é razoável supor que a lei ao fazer 

cessar ou diminuir os ciclos de agressões gere também um efeito de segunda ordem para 

fazer reduzir os homicídios ocasionados por questões domésticas ou de gênero.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Entre as variáveis associadas ao evento, destaca-se a mortalidade masculina por 

agressão, indicando a importância da redução da violência estrutural como proteção das 

mulheres contra a violência. A mortalidade por violência contra mulher não se mostrou 

relacionada às demais características do entorno, o que se faz pensar que realmente 

perpassa fatores de classe, raça, escolaridade, religião e estado civil.  

No Brasil há uma tendência de crescimento tanto da mortalidade por violência 

contra mulher como da violência estrutural no país, principalmente a partir do ano de 2007 

fato que nos faz refletir se a mortalidade das mulheres por violência estar relacionada 

realmente a questão de gênero ou estar diretamente correlacionada ao aumento da violência 

estrutural do país como um todo.   

Este estudo evidencia a extensão dos assassinatos femininos no País, muitas vezes 

subestimada. Sugere-se a realização de outras investigações acerca das mortes de mulheres 

por agressão, tanto nas localidades que apresentam ocorrências elevadas como nas que 

apresentaram baixas ocorrências ao longo da série histórica para aprofundar as 

investigações sobre a violência contra a mulher em todo território Nacional.  
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