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A violência contra a mulher é um problema de saúde pública. A baixa notificação, despreparo dos profissionais de saúde 
para assistência, bem como sua falta de tempo e interesse na realização de uma escuta qualificada, comprometem a 
assistência das vítimas. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos casos de violência contra a mulher no Nordeste, 
durante o período de 2009 a 2017. Metodologia:  Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo e 
retrospectivo, com análise secundária de dados. Foi utilizado como fonte de dados, o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Resultados e Discussão: Foram obtidas 
172.737 fichas de notificação/investigação e a partir delas, percebeu-se que as vítimas possuíam, no geral, faixa etária dos 
20-59 anos (59,03%), eram pardas (71,12%) e de baixa escolaridade (63,23%). A maior parte das agressões ocorreu em suas 
residências (74,93%), por cônjuges ou ex-cônjuges (34,143%), por meio de força corporal/espancamento (46,33%). Sendo a 
física (50,65%) a principal natureza da agressão, seguida da psicológico/moral (22,46%). Das capitais as que apresentaram 
maior incidência foi Recife, João Pessoa e Teresina. E entre os estados: Pernambuco, Alagoas e Piauí. Verificou-se que a 
taxa de incidência média no Nordeste, de 2009 a 2017, foi de 67,90 casos/100.000 mulheres. Conclusão: Portanto, entende-
se que há a necessidade de uma mobilização da sociedade civil, em conjunto, com os órgãos governamentais, visando a 
elaboração de políticas de saúde, voltadas a fiscalização, vigilância, promoção, prevenção e assistência à saúde da mulher. 

Palavras-Chave: Saúde da mulher; Saúde pública; Violência contra a mulher. 
 

Violence against women is a public health problem, with no simple solution. The low notification, unpreparedness of 
health professionals for assistance, as well as their lack of time and interest in carrying out qualified listening, 
compromise the assistance of victims. Objective: To trace the epidemiological profile of cases of violence against women, 
in the Northeast, during the period from 2009 to 2017. Methodology: This is a descriptive and retrospective 
epidemiological study, with secondary data analysis. The Notifiable Diseases Information System (Sinan) and the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) were used as data sources. Results and Discussion: 172,737 
notification / investigation forms were obtained and from them, it was noticed that the victims were, in general, aged 20-
59 years (59.03%), were brown (71.12%) and low education (63.23%). Most of the aggressions occurred in their homes 
(74.93%), by spouses or ex-spouses (34.143%), through body strength / beatings (46.33%). Thus, the main nature of the 
aggression was physical (50.65%), followed by psychological / moral (22.46%). The capitals with the highest incidence 
were Recife, João Pessoa and Teresina. And the states Pernambuco, Alagoas and Piauí. It was found that the average 
incidence rate in the Northeast, from 2009 to 2017, was 67.90 cases / 100,000 inhabitants. Conclusion: Therefore, it is 
understood that there is a need for mobilization of civil society, together with government agencies, aiming at the 
elaboration of health policies, aimed at inspection, surveillance, promotion, prevention and assistance to women's health. 

Keywords: Public health; Women’s health; Violence against women. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A violência contra mulher está pautada 
por atos de agressão, motivados por uma 
desigualdade entre os sexos e/ou gêneros. Essa 
desigualdade é construída no imaginário desde a 
infância de meninos e meninas, dentro dos seus 
próprios lares. Assim, uma hierarquização e 
distanciamento é criado e tende-se a perpetuar 
entre as gerações, desencadeando uma série de 
consequências para a saúde pública 
(SOHRABIZADEH, 2016). 

A maior parte das agressões constituem-se 
de natureza física, sexual ou psicológica e 
acarretam danos irreparáveis as vítimas, desde 
transtornos de ansiedade, como o estresse pós-
traumático, até patologias orgânicas, como o 
aumento do câncer de colo uterino (GONZALEZ 
et al., 2018). Assim, esses eventos possuem uma 
série de repercussões na vida social, pessoal, 
cultural, afetiva, política e econômica dessas 
mulheres (SATYANARAYAN et al., 2015; ADJAH 
& AGBEMAFLE, 2016). 

Apesar desses eventos serem bastante 
recorrentes nos núcleos familiares no Brasil, 
observa-se uma subnotificação e despreocupação 
dos profissionais de saúde em investigar, cuidar e 
acompanhar essas vítimas.  

É importante salientar que, para além de 
tratar os danos físicos e psíquicos dessas 
mulheres, o profissional de saúde deve buscar 
compreender as relações afetivas, os laços 
familiares, objetivando cuidar de forma ampliada, 
atuando diretamente nos determinantes de saúde.  

Na Espanha, foi detectado que cerca de 
27,6% das mulheres relataram alguma história de 
abuso. Destes casos, 42,7% dos agressores eram 
parceiros, 41,1% eram familiares (47,5%), amigos 
(17,2%), colegas (36,9%), vizinhos (6,6%), chefes 
(13,1%) e desconhecidos (11,5%) (BAENA et al., 
2015). E no Brasil, quinto país com maior índice de 
violência, cerca de 15 a 71% das mulheres sofrem 
um a dois tipos de violência ao mesmo tempo 
(LEITE et al., 2017). 

O presente tema é relevante, uma vez que 
há um imenso histórico de casos, assim como alta 
repercussão em todos os meios de comunicação, 
sejam impressos ou eletrônicos.  

Além disso, observa-se a insuficiência de 
estudos nessa área, em detrimento à importante 
demanda de pesquisadores e gestores de saúde 
para elaborarem e organizarem ações de 
promoção à saúde, prevenção desse agravo, oferta 
de assistência e reabilitação físico-psicológica 
dessas vítimas. 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A violência contra a mulher e as políticas 
públicas 

As políticas públicas voltadas à violência 
contra a mulher, muitas vezes, existem apenas a 
nível estadual, nacional e supranacional. A falta 
de compromisso, de vários municípios brasileiros, 
em elaborar uma agenda local visando uma 
corresponsabilização, de forma, articulada com os 
demais municípios e esferas governamentais, 
impede a efetividade e capilarização das políticas, 
acarretando na manutenção de um estado de 
vulnerabilidade para várias mulheres (GROSSI e 
COUTINHO, 2017). 

Um dos maiores marcos para o combate a 
esses agravos, foi a promulgação da Lei 
n°11340/06 (Lei Maria da Penha) que desenvolveu 
mecanismos de coibição da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, assim como instituiu 
penas mais rígidas para os agressores (BRASIL, 
2006). 

É importante evidenciar também, a Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres que através de programas em âmbito 
nacional articulados em todas as esferas, e ações 
nos diversos setores, visou amparar todas as 
mulheres vítimas de violência (BRASIL, 2011). 

Ademais, quando se enfoca as ações no 
setor de saúde, sobressalta-se a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que 
recomenda modificações e atuações adequadas 
para o atendimento das mulheres em 
estabelecimentos de saúde, objetivando uma 
atenção integral, humanizada e eficaz (BRASIL, 
2004). 
 
2.2 Violência contra a mulher e o sistema de 
vigilância 

Evidencia-se também que a falta de tempo 
para uma escuta qualificada, o despreparo dos 
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profissionais de saúde e seu desinteresse, acarreta 
não apenas na alta taxa de subnotificação, como 
também na perpetuação e recorrência desses 
agravos (RABELO et al., 2019); bem como, o 
desconhecimento dos médicos acerca de recursos 
disponíveis.  

Além disso, profissionais de saúde tem 
receio de notificar sigilosamente, pelo risco de 
judicialização, acreditando estar invadindo a vida 
íntima de sua paciente (LEITE & FONTANELA, 
2019). 
 Sendo assim, o profissional de saúde deve 
acolher e empoderar a vítima, uma vez que é seu 
dever, enquanto cidadão e profissional, garantir o 
direito e proteção social a esse usuário. Além 
disso, deve ser feita a notificação compulsória 
através das fichas de notificação/investigação do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan), deste modo, não apenas se demonstra a 
preocupação e vigilância ativa acerca desse agravo 
e caso, como também fornece informações cruciais 
aos gestores em saúde para elaborarem e 
organizarem programas e políticas em saúde. 
 Muitos profissionais de saúde não 
realizam a notificação, uma vez que acreditam em 
seu caráter facultativo, sendo necessário o desejo 
da vítima. Adicionalmente, culpabiliza-se, 
também, o excesso de burocracia na atividade 
profissional, sendo relatada a importância de uma 
capacitação específica (LEITE & FONTANELA, 
2019). 
 O Sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes (Viva) foi desenvolvido visando 
determinar a magnitude e a gravidade dos casos 
de violência no Brasil. Esse sistema foi criado em 
23 de junho de 2006, pela Portaria MS/GM 
n°1356, sendo, posteriormente, incorporado ao 
Sinan (BRASIL, 2006). 
 Em 2011, as notificações de violência 
tornaram-se compulsórias em todo os serviços de 
saúde, e em 2014, foi determinado um caráter 
imediato, isto é, o registro no sistema em até 24 
horas (BRASIL, 2011; BRASIL, 2014). 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo Geral 

Descrever um perfil sociodemográfico das 
mulheres vítimas de violência no Nordeste, 
durante o período de 2009 a 2017. 

 
3.2 objetivos Específicos 

 Delinear as circunstâncias desse evento, 
como o local de ocorrência, o meio 
utilizado para agressão, o vínculo do 
agressor com a vítima, a natureza da 
agressão.  

 Analisar a incidência dessas afecções em 
capitais, estados e região Nordeste, 
visando averiguar as localidades mais 
preocupantes. 

 Identificar uma tendência temporal de 
aumento ou diminuição. 

 

4. METODOLOGIA 
 
4.1 Delineamento do Estudo 

Esse trabalho trata-se de um estudo 
epidemiológico de caráter descritivo e 
retrospectivo, com análise de dados secundários 
do Sinan e IBGE. 
 
4.2 Campo de Amostragem 

Foi utilizado como campo de estudo, o 
Nordeste, uma das regiões mais subdesenvolvidas 
do Brasil, com características sociodemográficas e 
culturais bastante peculiares, sobretudo, em 
estudos de gênero. Essa região é subdividida em 
nove estados e possui um território de 1.561.177,8 
km2, que abarca uma população de 57.254.159 
habitantes (BRASIL, 2017). 
 
4.3 Fonte de Dados 

Os dados secundários foram retirados de 
bases de dados oficiais do Ministério da Saúde e 
Governo Federal. Deste modo, foram utilizadas 
para a coleta da amostra, as informações do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Os dados foram obtidos por meio do 
sistema de tabulação TABWIN da plataforma do 
Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (Datasus). 
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4.4 Amostragem 

A população incluída foram os casos do 
sexo feminino de violência do Nordeste, durante o 
período de 2009 a 2017, cadastrados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 
Foram excluídos para fins de análise, os 
preenchimentos “em branco” ou genéricos, como 
“outros”. 
 
4.5 Procedimentos da Pesquisa 

Inicialmente, as fichas de notificação foram 
coletadas a partir da plataforma do Datasus, 
sendo obtidas 172.737 notificações. Bem como as 
estimativas demográficas do IBGE para o Tribunal 
de Contas da União (TCU), das capitais, estados e 
região Nordeste, por ano de 2009 a 2017. 
 Os registros do Sinan acerca dos casos de 
violência, abarcam dados desde o perfil 
sociodemográfico da vítima até o local de 
ocorrência, o meio usado pelo agressor e a 
natureza da agressão. 
 Posteriormente, a coleta de dados, os 
registros foram organizados em cinco tabelas. A 
primeira tabela compilava as informações 
referentes ao perfil sociodemográfico (ciclo de 
vida, cor de pele/raça, escolaridade), a segunda 
sintetizava a evolução do caso, encaminhamento a 
setor de saúde e violência repetida. A terceira 
tabela continha os dados referentes ao local de 
ocorrência, o vínculo da vítima com o agressor, o 
meio usado na agressão, assim como a natureza 
da agressão. A quarta tabela organizava o número 
de notificações por capital, estado e região 
Nordeste, em cada ano de 2009 a 2017. E a quinta 
tabela, os dados demográficos da população 
residente do sexo feminino, de cada capital, estado 
e região Nordeste, por ano de 2009 a 2017.  
 Por fim, os dados organizados em tabelas, 
foram realocados para o programa de software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 22.0, para serem realizadas as análises 
descritivas. 
 
4.6 Variáveis 

As variáveis utilizadas foram divididas em 
quatro grupos. O primeiro avaliava o perfil 
sociodemográfico da vítima: ciclo de vida (<10 
anos, 10-19 anos, 20-59 anos, 60 anos ou mais), cor 

de pele/raça (branca, preta, parda, indígena, 
amarela); escolaridade (analfabeto, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino superior). O 
segundo grupo se referia a evolução dos casos 
(alta, evasão/fuga, óbito por violência e óbito por 
outras causas), encaminhamento a setor de saúde 
(ambulatorial e internação hospitalar) e violência 
repetida (sim e não). O terceiro grupo avaliava as 
informações relativas ao agressor e as 
circunstâncias do ato, como local de ocorrência 
(residência, habitação coletiva, escola, local de 
prática esportiva, bar ou similar, via pública, 
comércio/serviços, indústrias/construção), 
vínculo com o agressor (pai, mãe, padrasto, 
madrasta, cônjuge, ex-cônjuge, namorado(a), ex-
namorado(a), filho(a), irmão(a), desconhecido, 
cuidador, patrão-chefe, pessoas com relação 
institucional, policial/agente da lei e própria 
pessoa), meio usado na agressão (força 
corporal/espancamento, enforcamento, objeto 
contundente, objeto perfurocortante, 
substancia/objeto quente, envenenamento, arma 
de fogo, ameaça) e natureza da agressão (física, 
psicológica/moral, sexual, tortura, 
financeira/econômica, negligência/abandono, 
intervenção legal). O quarto grupo eram as 
capitais (São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João 
Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador), estados 
(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia), 
região Nordeste. 
 
4.7 Análise Estatística 
 Foram calculadas as frequências absolutas 
e relativas das variáveis categóricas. Assim como, 
a incidência dividindo o número de notificações 
pela população residente do sexo feminino, no 
respectivo ano ou período. Para tanto, foi 
empregado o programa de software Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), versão 22.0. 
 
4.8 Considerações Éticas 

Compreende-se que o presente estudo se 
utilizou de dados secundários, de domínio 
público. E os registros fornecidos pelo Datasus, 
preservam o sigilo, não contendo nomes ou dados 
pessoais das vítimas ou agressores. Ademais, a 
pesquisa não abarcou estudos em humanos ou 
animais. Dessa forma, não é necessário a 
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submissão da pesquisa em Comitê de Ética e 
Pesquisa (CEP) para apreciação. 
 

5. RESULTADOS 

 
A partir dos critérios de inclusão e 

exclusão, o Sinan forneceu 172.737 fichas de 
notificação. Observou-se que as principais vítimas 
de violência do Nordeste, durante o período de 
2009 a 2017, eram mulheres pardas (71,12%), de 
baixa escolaridade (63,23%) e da faixa etária dos 
20-59 anos (59,03%) (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Distribuição dos casos de violência contra a 
mulher, no Nordeste, do período de 2009 a 2017, 
segundo o ciclo de vida, cor de pele/raça e 
escolaridade. 

Variáveis N % 

Ciclo de Vida   

< 10 anos 

10-19 anos 

20-59 anos 

60 anos ou mais 

20.470 
42.112 

101.755 
8.035 

11,88 
24,43 
59,03 
4,66 

Cor de pele/Raça   

Branca 

Preta 

Amarela 

Parda 

Indígena 

20.390 
13.998 
1.401 
90.202 

832 

16,08 
11,04 

1,1 
71,12 
0,66 

Escolaridade   

Analfabeta 

Ensino fundamental 
Ensino médio 

Ensino superior 

3.184 
46.786 
23.420 
5.644 

4,03 
59,2 

29,63 
7,14 

Fonte: SINAN, 2017.  

 
A maior parte dos casos evoluiu para alta 

(96,3%) ou evasão/fuga (2,24%), ocorrendo 
poucos óbitos. Percebeu-se um alto índice de 
internações hospitalares (33,16%) por esses 
eventos, além disso 29,06% delas aconteceram de 
forma repetida (Tabela 2). 
 Verificou-se que a maioria dos casos 
ocorreu nas residências (74,93%) e, geralmente, o 
agressor é um familiar ou conhecido, sendo os 
cônjuges e ex-cônjuges (34,143%) os principais 
agressores. 
 
 
 
 

Tabela 2 – Distribuição dos casos de violência contra 
mulher, no Nordeste, durante o período de 2009 a 2017, 
segundo a evolução do caso, encaminhamento a setor 
de saúde e violência repetida. 

Variáveis      N % 

Evolução do caso   

Alta 

Evasão/Fuga 

Óbito por violência 

Óbito por outras causas 

65.959 
1.537 
894 
101 

96,3 
2,24 
1,31 
0,15 

Encaminhamento a setor de saúde   

Ambulatorial 
Internação Hospitalar 

33.236 
16.490 

66,84 
33,16 

Violência repetida 50.200 29,06 

Fonte: SINAN, 2017. 

 
Tabela 3: Distribuição dos casos de violência contra 
mulher, no Nordeste, durante o período de 2009 a 2017, 
segundo o local de ocorrência e o vínculo com o 
agressor. 

Variáveis N % 

Local de ocorrência   

Residência 

Habitação coletiva 

Escola 

Local de prática esportiva 

Bar ou similar 

Via pública 

Comércio/serviços 

Indústrias/construção 

92.101 
721 
1.453 
315 
2.915 
23.761 
1.446 
200 

74,93 
0,59 
1,18 
0,26 
2,37 
19,33 
1,18 
0,16 

Vínculo com o agressor   

Pai 
Mãe 

Padrasto 

Madrasta 

Cônjuge 

Ex-cônjuge 

Namorado(a) 
Ex-namorado(a) 
Filho(a) 
Irmão(a) 
Desconhecido 

Cuidador 

Patrão-chefe 

Pessoas com relação institucional 
Policial/Agente da lei 
Própria pessoa 

7.737 
10.438 
2.909 
205 
27.330 
11.601 
5.775 
2.667 
4.257 
3.750 
16.396 
652 
265 
665 
480 
18.912 

6,78 
9,153 
2,551 
0,18 
23,97 
10,173 
5,064 
2,34 
3,733 
3,29 
14,38 
0,572 
0,23 
0,583 
0,421 
16,58 

Fonte: SINAN, 2017.  

 
 
 

O principal meio de agressão foi a força 
corporal ou espancamento (46,33%), seguido da 
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ameaça (18,55%) e objeto perfurocortante 
(10,85%). Ademais, a maioria das agressões 
ocorreu de forma física (50,65%), 
psicológica/moral (22,46%) ou sexual (14,21%). 
 
Tabela 4:  Distribuição dos casos de violência contra a 
mulher, no Nordeste, 2009 a 2017, segundo o meio 
usado na agressão e a natureza da agressão. 

Variáveis N % 

Meio usado na agressão   

Força corporal/Espancamento 

Enforcamento 

Objeto contundente 

Objeto perfurocortante 

Substância/Objeto quente 

Envenenamento 

Arma de fogo 

Ameaça 

77.600 
5.458 
8.298 

18.173 
2.396 

14.761 
9.740 

31.073 

46,33 
3,26 
4,95 

10,85 
1,43 
8,81 
5,82 

18,55 

Natureza da agressão   

Física 

Psicológica/Moral 
Sexual 
Tortura 

Financeira/Econômica 

Negligência/Abandono 

Intervenção legal 

113.854 
50.485 
31.953 
6.056 
4.700 

17.460 
296 

50,65 
22,46 
14,21 
2,69 
2,09 
7,77 
0,13 

Fonte: SINAN, 2017.  

 
As capitais com maior incidência foram 

Recife (244,11 casos/100.000 habitantes), João 
Pessoa (227,09 casos/100.000 mulheres) e Teresina 
(170,2 casos/100.000 mulheres). E os estados 
foram Pernambuco (132,48 casos/100.000 
mulheres), Alagoas (100.84 casos/100.000 
mulheres) e Piauí (87,17 casos/100.000 mulheres).  
 Averiguou-se também que as capitais, em 
média, possuem 83,18% maior incidência do que 
os estados. Além disso, as capitais de Aracaju, 
João Pessoa e Natal possuem 84,1%, 69,68% e 
50,55% do número de casos dos seus estados, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5: – Distribuição dos casos de violência contra 
mulher, no Nordeste, durante o período de 2009 a 2017, 
segundo as capitais e estados. 

Variáveis N % I 

São Luís 

Maranhão 

3.135 
10.512 

1,815 
6,086 

61,55 
33,89 

Teresina 

Piauí 
6.892 
12.906 

3,989 
7,471 

170,2 
87,17 

Fortaleza 

Ceará 

4.787 
13.166 

2,771 
7,622 

39,19 
32,47 

Natal 
Rio Grande do Norte 

4.290 
8.487 

2,484 
4,913 

106,81 
55,40 

João Pessoa 

Paraíba 

8.286 
11.892 

4,797 
6,884 

227,09 
77,62 

Recife 

Pernambuco 

18.911 
56.811 

10,948 
32,889 

244,11 
132,48 

Maceió 

Alagoas 

6.676 
15.202 

3,865 
8,801 

142,49 
100,84 

Aracaju 

Sergipe 

4.068 
4.837 

2,355 
2,800 

139,05 
48,10 

Salvador 

Bahia 

14.793 
38.924 

8,564 
22,534 

110,60 
58,44 

Todas as capitais 

Todos os estados 

71.838 
172.737 

41,588 
100 

124,38 
67,90 

Fonte: SINAN, 2017.  

 
Percebeu-se um crescimento do número de 

notificações de violência contra mulher na região 
Nordeste, durante esse período. Passando de 16,86 
casos/100.000 mulheres em 2009 para 110,95 
casos/100.000 mulheres, em 2017, isto é, um 
crescimento de 558%. Em todos os anos, observou-
se um crescimento, exceto, o ano de 2013-2014. 
 
Figura 1: Taxa de incidência da violência contra 
mulher, no Nordeste, durante o período de 2009 a 2017, 
segundo 100.000 mulheres. 

 

 
 
Fonte: SINAN, 2017.  
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6. DISCUSSÃO 
A faixa etária mais identificada entre as 

vítimas, foi no ciclo de vida dos 20-59 anos (66,9-
71,5%) (BERNARDINO et al., 2016; SILVA et al., 
2019). Ademais, é importante salientar a variação 
da idade, segundo a natureza da agressão, haja 
vista que violências psicológicas predominam 
entre mulheres de 30-39 anos, no entanto, a 
violência física, incide mais, proporcionalmente, 
em adultas jovens dos 20-29 anos e a violência 
sexual, em mulheres de 50-59 anos (LEITE et al., 
2017).  

Entretanto é importante evidenciar a 
existência de violência contra mulheres de todas 
as idades, desde crianças até idosas. Verificou-se 
em município da região Norte, que 83,18% dos 
casos de violência sexual, eram infligidos contra 
mulheres de 10-19 anos (SOUZA et al., 2019; 
MOREIRA et al., 2020). 

A cor de pele mais identificada entre as 
vítimas, foi a parda (25-52,5%) (SILVA & 
OLIVEIRA, 2016; LEITE et al., 2017; MOREIRA et 
al., 2020), contudo observou-se estudos com 
maioria pela cor de pele branca (ARDIUM et al., 
2018; SILVA et al., 2019). Compreende-se que a 
maioria das vítimas ser branca nesse estudo, está 
associado à característica populacional da região 
estudada. 

A baixa escolaridade entre as vítimas 
também foi demonstrada em diversos estudos 
nacionais e internacionais (BERNARDINO et al., 
2016; DURAN & ERASLAN, 2019; SILVA et al., 
2019; MOREIRA et al., 2020). Apesar de existirem 
pesquisas associando a violência psicológica a 
mulheres de alta escolaridade, em detrimento, a 
violência física e sexual, que infligiriam mais nas 
vítimas de baixa escolaridade (LEITE et al., 2017).  

Segundo Ardium et al. (2018) e Silva et al. 
(2019), a maior parte das mulheres é solteira, 
porém quando avaliado, relativamente, percebe-se 
que mulheres casadas sofrem mais de violência 
psicológica, em comparação as 
separadas/divorciadas, em que são mais abusadas 
sexualmente e fisicamente (LEITE et al., 2017). 

A maior parte das vítimas possuía uma 
renda familiar de um salário mínimo (498%), 
seguida de dois ou três (24,5%). Bem como, 

87,66% das vítimas tinham filhos (SCOTT & 
OLIVEIRA, 2018). 

Em revisão sistemática com meta-análise, 
foram identificados como possíveis fatores de 
riscos sociodemográficos, ser jovem, de baixa 
escolaridade, da zona rural, desempregada e de 
baixa renda. Enquanto fatores relativos ao bem-
estar, foi observado passado de violência, história 
familiar de violência, problemas psiquiátricos ou 
gineco-sexuais. Por fim, as características 
referentes ao casamento, foram casamentos 
indesejados, insatisfação com o casamento, 
primeiro ano de casamento, casar jovem, ter 
muitos filhos, muitas pessoas vivendo na mesma 
casa e violência contra seus filhos (OZCAN et al., 
2016). Em outra revisão, evidenciou-se os fatores 
protetores, como o casamento e a faixa etária mais 
avançada (YAKUBOVICH et al., 2018). 

As regiões do corpo mais afetadas, 
geralmente, são os membros superiores (48,4%) e 
a face e a cabeça (36,4%). Essas regiões possuem 
maior visibilidade, em detrimento, ao restante do 
corpo. Assim como são áreas de enorme 
valorização social, dessa forma, lesões, sobretudo, 
na face causam repercussões psíquicas e sociais 
nas vítimas (ARDUIM et al., 2018). Porém, foi 
percebido também uma alta presença de lesões em 
órgãos genitais (SILVA & OLIVEIRA, 2016). 

Outros estudos corroboraram com os 
dados apresentados em relação à natureza da 
agressão. A agressão física foi a mais prevalente, 
46,4-65% dos casos, seguido pela ameaça (29,9%) e 
agressão verbal (20,53%) (BERNARDINO et al., 
2016; VASCONCELOS et al., 2016; LEAL et al. 
2019). Todavia, também foi identificada alta taxa 
de violência psicológica (SILVA et al., 2013; LEITE 
et al., 2017), e quando avaliado físico/psicológico, 
esta torna-se preponderante (SILVA et al., 2019). 

O agressor, geralmente, é um companheiro 
ou familiar (SILVA et al., 2013). Entre os motivos 
apresentados pelas mulheres, destacaram-se 
ciúmes, problemas financeiros, ataques súbitos de 
raiva, transtornos mentais e maus hábitos de seus 
parceiros (BERNARDINO et al., 2016; DURAN & 
ERASLAN, 2019). E a maior parte dos atos de 
violência ocorre nas residências (SILVA et al., 
2019; MOREIRA et al., 2020). 

Além de danos físicos, as vítimas sofrem 
de distúrbios psicossomáticos, gastrointestinais, 
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depressão, distúrbios do sono, transtornos de 
ansiedade. Necessitando de ações complexas, 
interdisciplinares e multiprofissionais para 
abarcar todas as demandas dessas mulheres, uma 
vez que apenas tratar condições momentâneas, 
acarretaria na recorrência e perpetuação desses 
eventos. Assim como, compreende-se que a 
violência contra mulher serve para mantê-la como 
subordinada (VYAS & JANSEN, 2018). 

Em outros estudos, a forma mais utilizada 
para agressão foi o contundente (ARDUIM et al., 
2018) ou ameaça (SILVA et al., 2019). No entanto, 
a maioria das pesquisas, verificou a agressão por 
força corporal/espancamento (SILVA & 
OLIVEIRA, 2016; DURAN & ERASLAN, 2019; 
LEAL et al., 2019). 

Os casos de agressão domiciliar são 
extremamente complexos, dado que, muitas 
vezes, observa-se uma dependência econômica ou 
afetiva, em relação, ao agressor. Ademais, muitas 
referem também que não abandonam seus lares, 
para que seus filhos não cresçam sem pai (DURA 
& ERASLAN, 2019). 

É muito importante que o profissional de 
saúde, ofereça para as vítimas de abuso sexual, 
quando necessário, testes rápidos, medicações 
para prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e anticoncepção de emergência. 
Entretanto nem sempre os profissionais de saúde 
oferecem todo amparo, assim como verificou-se 
também a falta de estrutura do serviço de saúde 
e/ou despreparo do profissional de saúde 
(MOREIRA et al., 2020). 

A taxa de incidência verificada, em cidade 
do Sul, entre mulheres de 12 a 44 anos, foi de 1 a 
cada 100 mulheres (ARDUIM et al., 2018). Uma 
incidência quase quinze vezes maior do que a 
apresentada pelos dados do Sinan, o que 
demonstra a alta taxa de subnotificação. 

A crescente taxa de incidência apresentada 
nesse período, pode ser explicada pela 
consolidação do sistema de vigilância e 
fiscalização desses agravos. Deste modo, 
profissionais de saúde cada vez mais notificam e 
buscam ativamente os casos de agressão, devido à 
alta relevância desse agravo à saúde pública. 

Como limitação do estudo, evidencia-se a 
alta taxa de subnotificação do Sinan, devido à 
baixa realização de notificação dos casos pelos 

profissionais de saúde, assim como as 
dificuldades apresentadas para a detecção dos 
casos. 

Compreende-se que as fichas de 
notificação do Sinan não permitem delinear 
fatores socioeconômicos importantes, como a 
peculiarização em estudante, do lar, trabalhadora 
rural, renda familiar mensal. 

Ademais, há uma baixa qualidade das 
notificações realizadas, uma vez que apresentam 
vários espaços sem preenchimento ou 
preenchidos de forma genérica, deteriorando a 
caracterização desses casos (DELZIOVO et al., 
2018). 
 

7. CONCLUSÃO 
 Dessa forma, entende-se que o perfil 
sociodemográfico das vítimas de violência no 
Nordeste, são mulheres da 20-59 anos, pardas, de 
baixa escolaridade, solteiras e de baixa renda. 
 Observa-se que a maioria das mulheres 
evoluem para alta, contudo, o número de 
mulheres que evoluem a óbito é significativo, 
ainda mais quando se sabe que esses agravos são 
evitáveis. Além disso, verificou-se uma alta taxa 
de internação hospitalar, bem como de recidiva 
desses eventos. 
 A maior parte desses eventos ocorrem em 
residência e são ocasionados por pessoas 
conhecidas, sobretudo, cônjuges e ex-cônjuges. O 
principal meio de agressão é a força 
corporal/espancamento e a natureza da agressão, 
a física e psicológica/moral. 
 As capitais possuem incidência maior do 
que os estados, sendo Recife, João Pessoa e 
Teresina, as mais impactadas. E entre os estados, 
os que possuem a maior quantidade de casos é 
Pernambuco, Alagoas e Piauí. 
 A incidência no Nordeste aumentou, 
durante o período estudado, possivelmente, pelo 
aumento das notificações. Contudo, entende-se 
que há uma imensa subnotificação desse agravo, 
bem como uma baixa qualidade dessas. 
 Compreende-se também que há a 
necessidade de incorporar novas variáveis à ficha 
de preenchimento, tendo em vista, melhor 
compreender as peculiaridades socioeconômicas 
dessas vítimas. 



Lima, et al.  ISSN 1983-6708 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.14, n.1, Pub.1, fevereiro 2021 - Pág.  9 

 

 Ademais, percebe-se a necessidade de uma 
mobilização da sociedade civil, em conjunto, com 
os órgãos governamentais, visando elaborar 
políticas e programas de saúde para fornecer 
promoção, prevenção, assistência e reabilitação 
adequada às mulheres. 
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