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RESUMO 

A violência contra a mulher é considerada mundialmente como um problema de saúde 
pública e acomete mulheres de todas as idades, classes sociais, raças, religiões e níveis 
de escolaridade. Constitui-se em um problema social que impacta de maneira 
significativa o modo de viver, adoecer e morrer das mulheres. Considerando-se sua 
transcendência e magnitude, foi criado o Sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes (Viva), implantado em 2006 com o objetivo de coletar dados e gerar 
informações sobre violências e acidentes para subsidiar políticas em saúde pública 
direcionadas a estes agravos, buscando preveni-los. Os dados sobre a violência contra 
mulheres no âmbito da saúde são registrados no Sistema de Informações sobre Agravos 
de Notificação (SINAN), via Ficha de Notificação para Violência Doméstica, Sexual 
e/ou outras Violências. O estudo objetivou caracterizar o perfil sociodemográfico de 
mulheres residentes do estado do Rio de Janeiro vítimas de violência notificadas ao 
SINAN NET, no período de 2009 a 2012.Metodologia:Trata-se de um estudo 
epidemiológico, descritivo e de abordagem quantitativa, onde foram analisados os 
dados disponíveis na base de dados do DATASUS e IBGE, utilizando as variáveis: 
ciclo de vida, cor/raça, escolaridade e local de ocorrência em todos os tipos de 
violência. Resultados: Ao analisar os dados, identificamos uma maior frequência de 
violência física na faixa etária de 10 a 59 anos, indígenas, com menos de 8 anos de 
estudo, seguida da violência psicológica. Quanto a incidência segundo o local de 
ocorrência, a residência e via pública foram onde as mulheres mais sofreram violências 
física e psicológica. Discussão: Nos dados apresentados a ocorrência da violência em 
mulheres são maiores na fase do final da adolescência e final da idade adulta, 
principalmente em mulheres indígenas, com níveis de escolaridade muito baixo e em 
residências. Associa-se esses casos a diferença sociocultural, históricas, econômicas, 
políticas, explicando o motivo de haver um grupo especifico que são vulneráveis a 
sofrer a violência. Conclusão: observa-se que esse estudo a violência contra mulher vai 
além de um problema de saúde pública, como também um problema sociocultural, 
afetando mulheres de um determinado grupo. Para saber a magnitude da violência é 
necessário ter profissionais de saúde qualificados a atender a essas mulheres e saber a 
forma de como agir diante dessa problemática.  
Descritores: Violência contra mulher; epidemiologia; vigilância epidemiológica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Violence against women is considered worldwide as a public health problem and affects 
women of all ages, social classes, races, religions and schooling levels. It is a social 
problem that has a significant impact on the way women live, get sick and die. 
Considering its transcendence and magnitude, the Violence and Accident Surveillance 
System (or VIVA in Portuguese) was created in 2006 with the objective of collecting 
data and generating information on violence and accidents to subsidize public health 
policies aimed at these diseases, Seeking to prevent them. Data on violence against 
women in health are recorded in the Notification of Injury Information System (or 
SINAN in Portuguese), through a Notification Form for Domestic Violence, Sexual and 
/ or other Violence. The study aimed to characterize the socio-demographic profile of 
women living in the state of Rio de Janeiro, victims of violence notified to SINAN 
NET, from 2009 to 2012. Methodology: This is an epidemiological, descriptive and 
quantitative approach, where they were analyzed The data available in the DATASUS 
and IBGE database, using the following variables: life cycle, color / race, schooling and 
place of occurrence in all types of violence. Results: When analyzing the data, we 
identified a higher frequency of physical violence in the age group of 10 to 59 years, 
indigenous, with less than 8 years of schooling, followed by psychological violence. 
Regarding the incidence according to the place of occurrence, the residence and public 
road were where the women suffered the most physical and psychological 
violence. Discussion: In the data presented the occurrence of violence in women are 
higher in the late adolescence and late adulthood, especially in indigenous women, with 
very low levels of schooling and in homes. These cases are associated with socio-
cultural, historical, economic and political differences, explaining why there is a 
specific group that are vulnerable to suffering violence. Conclusion: it is observed that 
this study on violence against women goes beyond a public health problem, as well as a 
sociocultural problem, affecting women of a certain group. To know the magnitude of 
the violence, it is necessary to have qualified health professionals to attend these women 
and to know how to deal with this problem. 
 
Descriptors: Violence against women; epidemiology; epidemiological surveillance 
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I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A violência contra a mulher é um problema mundial que acomete mulheres de 

todas as idades, classes sociais, raças, religiões e níveis de escolaridade, podendo-se 

relacionar ao domínio masculino, desigualdade econômica, problema mental e aspectos 

culturais. Manifesta-se como doméstica e familiar, abrangendo violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral, ou na forma de exploração/assédio sexual no 

trabalho, assédio moral, tráfico de mulheres, ou ainda, no plano institucional (BRASIL¹, 

2007 apud COSTA, et al, 2015). 

Considerada um problema de saúde pública, a violência contra a mulher também 

é uma triste violação dos direitos humanos. Historicamente, os movimentos sociais 

femininos lutaram pelo fortalecimento da sua classe, em busca dos direitos e benefícios 

de forma igualitária no que se refere as diferenças sociais entre os sexos. Estes 

movimentos sociais feministas fundamentavam as diferenças sociais relacionadas ao 

sexo, ganhando força na década de 60 com a questão da desigualdade de poder entre o 

masculino e feminino, que deixou de ser considerado o sexo frágil, oprimido, submisso 

e excluído da sociedade profissional e política (SPIZZIRRI, et al 2014). 

Segundo Costa 2012, diz que o reconhecimento da violência contra as mulheres, 

como problema do campo de Saúde Pública e não apenas da “moral e dos bons 

costumes” e da segurança pública (polícia), surgiu a partir da preocupação com os 

aspectos relacionados à violência e as suas consequências físicas. Como Mota, et al 

2007 nos traz: 

 
 

“Entre as consequências na saúde da mulher estão relatados dores de cabeça, 
distúrbios gastrintestinais, náuseas, distúrbios de sono, transtornos de humor, 
depressão, ansiedade e doenças sexualmente transmissíveis (Mota, et al. 
2007)”. 

 

 
Com a conquista dos direitos das mulheres que enfrentaram a violência, os 

movimentos feministas ganharam força em diversos países, como no Brasil, que ganhou 

uma maior visibilidade após a criação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que 

responde a proteção às mulheres em situação de violência. Diante do problema, o setor 

da saúde não deveria somente acolher as vítimas como também realizar a vigilância do 
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problema, implementando medidas preventivas e assistenciais às vítimas (SILVA, et al. 

2016). 

Com a criação da Central de Atendimento à Mulher em 2005, foi possível ter 

uma magnitude do problema gerado pela violência contra mulher, pois através dessa 

central é possível orientar mulheres em sua situação de risco. Portanto, mesmo que lhe 

não ofereça dados o suficiente para diagnosticar o ato de violência contra a mulher a 

central oferece uma visão geral da característica desse fenômeno e magnitude. Com 

isso, em 2011 de janeiro a outubro foram registrados cerca de 530.542 ligações com 

relatos de violência. Sendo 35.891foram de violência física; 14.015 de violência 

psicológica; 6.369 de violência moral; 959 de violência patrimonial; 1.014 de violência 

sexual; 264 de cárcere privado; e 31 de tráfico de mulheres (BRASIL, 2011). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) em 2011 foram registrados 107.530 

notificações de violência em unidades de saúde, sendo as maiores proporções entre as 

mulheres com 75.033 (69,8%), na faixa etária de 20 a 29 anos (24,4%) e 30 a 39 anos 

(18,9%). Quando analisamos estes dados segundo categorias de cor ou raça, os brancos 

apresentaram a maior prevalência com 41,3%, seguidos de pardos (29,0%) e pretos 

(7,8%), porém um alto percentual de indivíduos com cor ou raça não informando. O 

local de maior frequência da ocorrência dos episódio de violência predominam na 

residência (57,3%) e via pública (14,7%). Entre os tipos de violência, a sexual ficou em 

3º lugar com cerca de 19,7%, sendo que a violência física e psicológicas, vindo 

disparadas antes da violência sexual, com cerca de 67,6% e 32,4% (BRASIL, 2013). 

Conforme o Mapa da Violência 2015, os registros do Sistema de Informação 

de Mortalidade (SIM) no 1980 e 2013, revela que houve um aumento de cerca de 252% 

de mulheres vítimas de homicídios entre esses anos. Mostrando que antigamente a taxa 

era de 2,3 vítimas por 100 mil e no ano de 2013 passa para 4,8 por 100 mil, devido a 

visibilidade da violência contra a mulher, após a lei 11.340 ser sancionada no Brasil. 

Representando em 2013, o número de vítimas de homicídios do sexo feminino era de 13 

homicídios femininos diários, como consequência da violência contra mulher. 

O alto índice de episódios de violência contra mulheres criou a necessidade da 

formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a vigilância e controle 

das violências. Então, após a criação a Secretaria de Políticas para as Mulheres em 

2003, foi fortalecido meios de elaboração de conceitos, diretrizes, normas, ações e 

estratégias em relação a violência contra a mulher (BRASIL. 2011). 
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A notificação da violência contra a mulher, veio como uma forte maneira de se 

saber o tipo de agressor que a mulher está sendo violentada, sendo um fenômeno 

recente no Brasil, instituído pela Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, que 

estabelece a notificação compulsória dos casos atendidos em serviços públicos e 

privados de saúde. Com esta lei, o Ministério da Saúde (MS) pretende dimensionar a 

magnitude do problema, caracterizar as circunstâncias da violência, o perfil das vítimas 

e dos agressores, além de contribuir para a produção de evidências para o 

desenvolvimento das políticas e atuações governamentais (OKABE, et al, 2009). 

Uma das estratégias criadas para a melhoria das informações, foi a implantação 

do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), após políticas públicas 

formuladas para a prevenção e diminuição de causas externas que interferem na 

qualidade de vida da população. Então em 2006, foi implantado, com o objetivo de 

coletar dados e gerar informações sobre violências e acidentes para subsidiar políticas 

em saúde pública direcionadas a estes agravos, buscando preveni-los e diminuindo o 

perfil de morbimortalidade (BRASIL, 2013). 

A identificação e a notificação de uma violência constituem um caminho de 

proteção à vítima, que se sente mais acolhida e pronta para expor seu sofrimento. 

Emprega-se ao conhecimento dos instrumentos necessários para o atendimento das 

vítimas de violência contra mulher proporciona ao profissional de saúde segurança e 

habilidade na condução dos casos, possibilitando melhorias na rede de atendimento e na 

saúde pública como um todo (SANTINON, 2010). 

Estudos apontam como principais obstáculos para o reconhecimento da violência 

contra a mulher pelos profissionais de saúde tal como a ausência de treinamento, falta 

de conhecimento sobre como lidar com os casos, falta de segurança e pouco apoio para 

as vítimas. E os mesmos tendem a compreender a violência contra a mulher como 

problemática que diz respeito apenas à esfera da segurança pública e da justiça 

(BARALDI; et al, 2012). 

A notificação compulsória possibilita o mapeamento das formas de violência, 

dos agentes e das proporções, sendo possível assim o desenvolvimento de ações 

voltadas à prevenção, assistência e avaliação dos resultados, pois cabe ao Estado o 

combate à violência, independentemente de seu tipo e através da legislação é possível 

tipificar, coibir e punir estas condutas (ibid). 
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A motivação e o interesse do aprofundamento no tema proposto, partiu após o 

cursar das disciplinas de Saúde da Mulher I e II; e vivenciado durante um mês no 

estágio curricular no Hospital Maternidade São Domingos Sávio em Oriximiná, onde 

pude ter contato com mulheres. Então senti a necessidade de pesquisa-las de uma forma 

integral, não somente em um momento da vida e sim no seu cotidiano, onde somente a 

saúde pode intervir, pois é ela que está no alcance para a mulher reconhecer que pode 

ser muito mais que uma reprodutora. 

Além da matéria de Gerenciamento de Enfermagem I, que despertou o grande 

interesse em estudar mais a parte que aborda vigilância epidemiológica, onde mostra a 

importância de quão preciosa é a informação, e quão é importante coleta-las de uma 

forma que possa gerar através delas, meios estratégicos para que a realidade daquela 

situação possa ser mudada, além da mesma ser estudada para que possamos conhecer a 

população de tal área de atendimento e como podemos alcança-las para a qualidade de 

vida.  

No ensino teórico prático vi a grande importância que esse setor tem na população, 

através de busca ativa aos pacientes que não devidamente notificados corretamente e 

assim não realizando estratégias para que essa situação pudesse ser mudada de uma 

forma que todos tivessem uma melhor cobertura de atendimento e afetando a saúde da 

população, conseguindo então implementar algumas atribuições do SUS. 

Com a motivação dessas três disciplinas, por meio dos seus ensinamentos, o 

objetivo destes estudo foi caracterizar o perfil da mulher que sofreu violência no estado 

do Rio de Janeiro e buscar os possíveis fatores associados. 

1.2 . OBJETO DE ESTUDO  

Violência contra mulher. 

1.3.QUESTÕES NORTEADORAS 

• Qual a caracterização sociodemográfica das vítimas de violência contra em 

mulheres no Estado do Rio de Janeiro?  

• Quais possíveis fatores associados a violência no Estado do Rio de Janeiro.

1.4.OBJETIVOS 
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Objetivo Geral: 

• Caracterizar o perfil sociodemográficode mulheres residentes do Estado do Rio 

de Janeiro vítimas de violência notificadas ao SINAN NET, no período de 2009 

a 2012. 

Objetivo Específico: 

• Estimar a incidência de episódios de violência contra a mulher no Estado do Rio 

de Janeiro no período de 2009 a 2012. 

• Descrever quais as características epidemiológicas dos episódios de violência 

contra a mulher residente no Estado do Rio de Janeiro. 

• Realizar revisão bibliográfica sobre a epidemiologia da violência contra a 

mulher. 

 

1.5.JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Por muito tempo a violência contra a mulher foi vista de forma silenciosa e 

individualizada, garantida pelos princípios da inviolabilidade do mundo privado. Por 

meio de denúncias e lutas contra as formas institucionais e não institucionais de 

dominação masculina, o movimento feminista vem sendo responsável por denúncias a 

violência de gênero como algo de dimensão pública e coletiva (SILVEIRA, et al. 2014).  

O principal intuito é a investigação dos casos notificados de violência contra 

mulher ao sistema de informação que o Ministério da Saúde.O SINAN é o sistema de 

informação em saúde responsável por organizar os dados sobre agravos notificados, 

incluindo casos de violência. Estes dados, quando notificados, são organizados e 

disponibilizados no site do DATASUS para que sejam observados e analisados. Apesar 

de ainda termos uma baixa frequência de casos de violência notificados, é importante 

descrever como os casos que foram notificados são apresentados, buscando identificar o 

perfil das mulheres que sofrem violência. 

Esse estudo apresenta relevância para a saúde pública no Rio de Janeiro, pois 

apresenta uma questão que deve ser debatida, auxiliando no combate aos fatores 

associados e caracterização das possíveis violências que existem. Além de constituir e 

difundir conhecimento não apenas para o meio científico mas para toda a sociedade. As 

abordagens epidemiológicas e estatística do tema, podem favorecer a articulação de 

ações de proteção dos direitos da mulher e de controle da violência, auxiliando na 

integralização do atendimento à mulher agredida. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

 

A violência contra mulher, consiste em atos que resultem ou tenham 

possibilidade de resultar em dano físico, sexual, psicológico ou sofrimento para a 

mulher, incluindo a ameaça da prática, a coerção ou privação arbitrária da liberdade em 

ambiente público ou privado. Esse fenômeno que atinge mulheres em todas as partes do 

mundo e tem suas raízes na inter-relação de fatores biológicos, econômicos, culturais, 

políticos e sociais, sendo uma importante causa de morbimortalidade em mulheres 

(SILVA; et al, 2015). 

Sendo uma das principais formas de violação dos direitos humanos, refletindo 

em sua liberdade à vida, à saúde e à integridade física. Ocorrendo em grande parte das 

mulheres em diversas partes do mundo (BRASIL,2008). Dessa forma reflete em 

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

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no ambiente público como no privado" 

(BRASIL, 2004). 

O ato violento contra mulher não pode ser entendida sem se considerar a 

dimensão de gênero, ou seja, a construção social, política e cultural da(s) 

masculinidade(s) e da(s) feminilidade(s), assim como as relações entre homens e 

mulheres. Esse fenômeno multifacetado, tem raízes histórico-culturais, permeado por 

questões étnico-raciais, social, requerendo mudanças culturais, educativas e sociais para 

seu enfrentamento (BRASIL, 2011). 

O conceito de violência de gênero designa um tipo especifico de violência que 

visa à preservação da organização social de gênero, fundada na hierarquia e 

desigualdade de lugares sociais sexuais (ARAÚJO, 2002). Podendo ser confundida e 

utilizada como sinônimo de sexo masculino e feminino, portanto, o sexo indica uma 

diferença anatômica inscrita no corpo e gênero indica a construção social, material e 

simbólica (LEAL, 2010). 

Na antiguidade, a mulher era tida como uma pessoa que não possuía vontade 

própria dentro do ambiente familiar, não podendo sequer expor seus pensamentos e 

obrigada a acatar ordens, que primeiramente vinha do seu pai, e após o casamento, de 

seu marido (RITT, et al. 2007). Com diversos contextos vividos pela mulher, as 
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políticas de saúde nas primeiras décadas do século XX eram direcionadas à gravidez e 

ao parto. No âmbito do movimento feminista brasileiro, esses programas eram 

criticados por tratar a mulher em apenas um ciclo da vida. Porém, após a Organização 

Pan-Americana de saúde (OPAS) realizar uma conferência internacional em 1994, sobre 

violência, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a estimular e 

desenvolver pesquisas sobre a temática. E ano de 2002, pela publicação do Relatório 

Mundial sobre Saúde e Violência a OMS, foi contextualizou, definiu e classificou a 

violência contra a mulher como um problema de saúde pública e não somente como um 

problema de segurança pública (BRASIL, 2004; OMS,2002). 

Mundialmente a violência tem sido apontada como uma das principais causas de 

morte de pessoas na faixa etária de 15 a 44 anos e dentre os tipos de violência, podemos 

destacara violência doméstica como maior causa de ferimentos femininos e principal 

causa de morte de mulheres entre 14 a 44 anos. Através desse quadro, motivou a 49ª 

Assembleia Mundial de Saúde, realizada em 1996, a declarar a violência como um dos 

principais problemas mundiais de saúde pública(VELOSO et al., 2013). 

A análise dos dados do VIVA de 2011 e 2012, identifica que, entre os adultos, 

80% das vítimas atendidas pelos serviços de referência eram do sexo feminino.  Dentre 

os casos notificados, 76% foram por agressões físicas, seguidas pelas violências 

psicológica (57%), sexual (18%), negligência ou abandono (6%) e violência financeira 

ou patrimonial (3%). Parte delas sofreu mais de um tipo de violência e 48% relataram já 

ter passado por outro ato violento anteriormente, ou seja, violência de repetição. A 

maioria dessas violências (63%) aconteceu na residência da vítima e 16% em vias 

públicas (BRASIL, 2016). 

Conforme a Política Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as 

mulheres, 2011, o Estado de São Paulo é o líder do ranking nacional com um terço dos 

atendimentos (77.189), que é seguido pelo Estado da Bahia, com (53.850). Em terceiro 

lugar está o Rio de Janeiro (44.345) (BRASIL, 2011). 

Entretanto, pode entender-se que mulheres sofrem cotidianamente violência em 

seus próprios lares e na maioria o agressor é seu (ex) cônjuge. Reconhecendo a 

importância de políticas públicas voltadas a mulher e que englobe as diferentes 

modalidades de violência, sendo difícil não entrar na questão de relações de gênero, ou 

seja, relações entre homens e mulheres, construção social, política e cultural (BRASIL, 

2011). 
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2.1.1 - Formas de violência contra mulher 

No Instrutivo de Notificação de Violência doméstica, sexual e outras violências, 

há três grandes grupos de quem comete o ato violento, como a violência contra si 

(autoprovocada ou autoinfligida), violência interpessoal (intrafamiliar, doméstica e 

comunitária) e violência coletiva (grupos políticos, organizações terroristas, milícias) 

(BRASIL, 2011). 

E conforme a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, no art 7 conhecida como Lei 

Maria da Penha, nos traz as diversas formas de violência contra a mulher, sendo elas 

violentadas em âmbitos residências ao local de trabalho, que seja qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que possa lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e podendo ser dano moral ou patrimonial. Sendo no âmbito da unidade 

doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 

sem vínculo familiar, inclusive as agregadas; no âmbito da família, que é compreendida 

como a comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; dando-nos que 

violência doméstica e família contra a mulher constituiu uma das formas da violação 

dos direitos humanos (BRASIL, 2006). 

Portanto, cada tipo de violência há um significado para que possa ser conhecido 

as formas que podem ser violentadas, como a violência física, que é qualquer conduta 

que ofenda sua integridade ou saúde corporal; violência psicológica, ação e/ou omissão 

que cause danos a autoestima, identidade e/ou desenvolvimento pessoal; violência 

sexual, que são condutas que possa levar ao constrangimento da vítima, que faça com 

que participe da relação sexual não desejada, sendo ela ameaça, intimidada, sendo 

utilizado a força. Dentre esses três tipos de violências, as mais cometidas contra a 

mulher (BRASIL, 2006).  

Entretanto, os tipos de violências não só delimita essas apresentadas acima, há 

também outras formas de violência, como a violência patrimonial que configura o ato 

ou ação exercida pelo(a) agressor(a) com o propósito de reter consigo os bens, 

documentos ou patrimônios; e a violência moral que trata da conduta que configura 

calúnia, difamação ou injúria (ibid).  
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Conforme o instrutivo de notificação de violência doméstica do MS de 2011, 

além dessas retratadas há mais outras que podem ser entendidas e/ou interpretadas nos 

tipos de violência: financeira/econômica,que representa ato ou omissão que afeta a 

saúde emocional e/ou sobrevivência da vítima; tráfico de pessoas, que inclui o 

recrutamento, transporte, transferência que recorrem a ameaça ou rapto da vítima para 

exercer prostituição ou trabalho sem remuneração; a negligência/abandono que é a 

omissão de prover as necessidades e cuidados básicos para o desenvolvimento físico, 

emocional e social da pessoa; tortura,é o ato de constranger alguém com emprego de 

força ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental; violência de intervenção, 

que é a intervenção por agente legal público, ou seja, agente da lei no uso da sua função; 

e o trabalho infantil, que são ações e atividades desempenhas por crianças inibindo-as 

de viver plenamente sua condição de infância ou adolescência (BRASIL, 2011). 

 
 

2.2 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são ferramentas importantes para 

estudos epidemiológicos, e possuem o objetivo de fornecer informações para análise e 

para a melhor compreensão dos importantes problemas de saúde, pois através deles é 

possível diagnosticar situações de saúde para intervenções mais aproximadas do quadro 

de necessidade de uma determinada população (MEDEIROS, et al. 2005). 

Os primeiros sistemas de informação em saúde (SIS) surgiram em 1970, sendo 

utilizados para controlar o faturamento apresentado por prestadores de saúde 

credenciados ao Instituto Nacional de Previdência Social (INAMPS), porém atualmente 

usa-se para construir informações sobre a saúde, pelo estabelecimento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) (Oliveira, et al 1989 apud Fornazin 2015²). 

A Lei 8.080/90 contemplou a elaboração dos SIS e estabeleceu suas 

competências e organização, sendo normatizada sua operacionalização em 1993, com a 

edição da Norma Operacional Básica NOB-1/93, que dentre suas situações de gestão 

incluiu a descentralização do SIS como um mecanismo para o gerenciamento nos níveis 

estadual e municipal (BRASIL, 1990). 
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Em novembro de 2003, o Ministério da Saúde disponibilizou um documento 

referente a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS).Esta 

política tem como princípios e diretrizes norteadores a melhoria do acesso e da 

qualidade no SUS; a transparência e segurança das informações; o suporte da 

informação para tomada de decisão por parte do gestor e profissional de saúde 

(BRASIL.2013). 

Por meio de fragmentação do SIS, há sistemas que são utilizados para diversas 

funções, dentre os quais destacamos alguns: Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), que contém dados sobre a mortalidade no país, de uma forma confiável que 

possibilitou a captação de dados; o Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

(SINASC), que tem como objetivo reunir informações referente ao nascimento 

informados em território nacional; O Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações (SI-PNI), que o objetivo é possibilitar o registro dos imunos aplicados e do 

quantitativo populacional vacinado. 

 

2.2.1 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), foi 

implementado no Brasil de 1990 até 1993, com a implantação do aplicativo Sinan-DOS 

que era um teste piloto realizado em dois Estados brasileiros, Santa Catarina e 

Pernambuco.Porém não havia regularidade oficial do MS, que poderia definir normas 

especificas sobre o manuseio e manutenção do sistema para ser utilizado por outros 

Estado e Municípios para notificação dos casos de doenças de notificação compulsória 

nacional (IBGE.2016; LAGUARDIA, et al.2004). 

Em 1998 o Sinan foi regularizado através da Portaria nº 1.882, de 18 de 

Dezembro de 1997, que traz a normas e diretrizes do Piso de Atenção Básica, tornando 

obrigatório a alimentação dos dados nacionais pelas três esferas. Tendo como objetivo 

registrar e processar os dados sobre agravos de notificações em todo o território 

nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e contribuições 

para a tomada de decisões em nível municipal, estadual e federal. 

Suas funções são coletar, transmitir e disseminar dados gerados pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica por meio das três esferas, sendo composto por pequenos 
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módulos, flexível de uma rede informatizada para apoiar o processo de investigação e 

subsidiar a análise de das informações das doenças que são notificadas. 

Existem documentos básicos, que complementam entre si as informaçõs sobre 

cada caso notificado. O primeiro é a ficha individual de notificação (FIN), que 

conforme a portaria MS/GM nº5 de 21 de fevereiro de 2006; deve ser preenchida pelas 

unidades assistenciais a partir da suspeita clínica da ocorrência de algum agravo de 

notificação compulsória ou outro agravo sob vigilância. E a ficha individual de 

investigação (FII), que engloba campos específicos de orientação para a investigação do 

caso.  Consecutivamente, as secretarias estaduais ou municipais de saúde são 

responsáveis pela impressão, numeração e distribuição dos formulários (BRASIL.2008). 

2.2.2 Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) 

O VIVA surgiu em 2006, devido à grande incidência de óbitos e internações por 

violência e acidentes analisados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), devido às 

limitações desses sistemas em descrever as características apenas dos casos violentos 

tendo somente o desfecho, com o óbito ou internação, visto a necessidade da criação 

Políticas Públicas para a prevenção do problema, atenção integral às vítimas e 

promoção da saúde e cultura de paz (BRASIL, 2009). 

Com a finalidade de viabilizar a obtenção de dados e divulgação de informações 

sobre violências e acidentes, o que poderá conhecer a magnitude desses agravos. O 

VIVA foi constituído em dois componentes: Vigilância de Violências e 

Acidentes/VIVA, constituído por dois componentes: I – Vigilância das violências 

sexual, doméstica e/ou outras violências interpessoais (Viva/Sinan) e II – Vigilância de 

violências e acidentes em unidades sentinelas de urgência e emergência (Viva 

inquérito). Por meio desses, possuem sistemas de informação próprios, que permitem a 

entrada e análise dos dados obtido (ibid). 

Em 2009 o componente VIVA Contínuo foi implantado, inicialmente, em 

serviços de referência para violências (centros de referência para violências, centros de 

referência para DST/AIDS, ambulatórios especializados, maternidades, dentre outros) a 

partir de 01 de agosto de 2006. Essa vigilância tem como objetivo descrever o perfil dos 

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

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

e integrar a Rede de Atenção e de Proteção Social às Vítimas de Violências, garantindo-
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se assim atenção integral e humanizada, a proteção e garantia dos direitos humanos 

(BRASIL, 2009). 

A notificação de violências deve ser entendida para além de um instrumento de 

coleta para obtenção de informações epidemiológicas, mas como um instrumento de 

garantia de direitos, de preservação da saúde e da vida e de articulação e integração com 

a rede de proteção social e com a rede de atenção integral à saúde, seguindo a linha do 

cuidado em saúde (BRASIL, 2009). 

Monitorar através da vigilância epidemiológica a violência, é uma forma de 

complementar as análises epidemiológicas já realizadas com os dados dos sistemas de 

mortalidade e de morbidade hospitalar. Até o ano de 2006 era possível reconhecer o 

perfil de violência através da declaração de óbito, além das autorizações de internação 

hospitalar e a implementação desse sistema, nos permite detalhar sobre as características 

da vítima, circunstâncias do evento e do provável autor da agressão tornando uma 

estratégia útil para detalhar os casos menos graves e sobre os quais não existiam dados, 

pois se refere aos casos que não seriam registrados pelos tradicionais sistemas de 

informação em saúde do país (BRASIL, 2013). 
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III. METODOLOGIA 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e de abordagem quantitativa. 

Segundo Sousa 2007: 

“...a pesquisa quantitativa, o pesquisador envolve a análise dos números para 

a obtenção da resposta à pergunta ou hipótese da pesquisa, enquanto que a 

pesquisa qualitativa envolve a análise das palavras.” 

A pesquisa quantitativa atua em níveis de realidade onde existe a necessidade de 

extrair e evidenciar indicadores e tendências a partir de grande quantidade de dados. A 

investigação desenhada na abordagem quantitativa trabalha a partir de dados e das 

evidências coletadas. Os dados são filtrados, organizados e tabulados para depois serem 

submetidos a técnicas de organização e classificação bem como testes estatísticos para 

transforma-los em informações a serem analisadas e discutidas à luz do de um 

referencial teórico, bem como de outras pesquisas correlatas (MARTINS.2013). 

O estudo descritivo tem intento a apresentação das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Neste estudo possibilitou caracterizar o perfil socioeconômico da mulher vítima da 

violência em relação aos aspectos demográficos. 

A partir disso, compreende-se que este método é importante para conhecer os 

fatores que cercam o indivíduo e suas influencias as quais compõe a realidade do 

mesmo, mensurando os fatos, assim norteando a investigação. 

3-2 COLETAS DE DADOS 

Foram utilizados os dados de violência contra a mulher residente do estado do 

Rio de Janeiro notificados por meio do SINAN no período de 2009 a 2012 e disponíveis 

no site do DATASUS. Este período foi selecionado pois compreende o início da 

notificação desses agravos por um SIS.Este banco de dados foi baseado nas informações 

obtidas a partir da Ficha de Notificação/Investigação Pessoal de Violência Doméstica, 

Sexual e/ou Outras Violências Interpessoais (Anexo I). 

Para as informações demográficas e populacionais, foram utilizados dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, disponíveis na internet. Para 
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tanto, foram utilizadas as informações obtidas a partir do último censo populacional, 

realizado no ano de 2010. 

As frequências absolutas de cada variável foram dispostas em planilhas 

individuais do programa Excel 2013. As frequências referente a dado “ignorado”, 

“branco” e/ou “não se aplica” não foram incluídas para serem avaliadas pelo 

numerador. 

 
3.3 -  VARIÁVEIS DA PESQUISA  
 

Foram analisados cinco tipos de violência notificados contra a mulher, sendo 

eles financeira, física, negligência/abandono, psicológica/moral, sexual, segundo 

variáveis que caracterizaram o perfil da vítima que sofreu a violência, a saber: ciclo da 

vida, raça/cor, escolaridade e local de ocorrência. No caso da violência sexual, 

consideramos a violência de forma ampla contemplando todos os subconjuntos assédio 

sexual, estupro, pornografia infantil, exploração sexual. 

As variáveis apresentadas nesse estudo, compreendem em ciclo da vida que 

descrever da faixa etária de 10 a 19 anos, 20 a 59 anos e 60 anos e mais. Raça/cor que 

abrange as raças: branca, preta, amarela, parda e indígena. Escolaridade que retratada da 

mulher analfabeta, no ensino fundamental incompleto e completo, no ensino médio 

incompleto e completo, no ensino superior incompleto e completo. Os locais de 

ocorrência apontam residência, habitação, escola, local de prática esportiva, bar ou 

similar, via pública, comércio e industrias. 

A ficha contém 71 variáveis distribuídas em vários campos que contém dados 

sobre a vítima, a ocorrência e evolução do agravo e o desfecho do caso, além de 

informações complementares. 

As variáveis estudadas foram selecionadas a partir do objetivo do estudo e suas 

questões norteadoras, que engloba mulher na idade adulta. Qual era o perfil de 

escolaridade que a mulher tem sido mais violentada e qual o ato violento que mais 

ocorre.  

 

3.4- ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS 

Não foi necessário submeter o presente trabalho a um Comitê de Ética em 

Pesquisa, pois este não provoca intervenção nas pessoas estudadas, tendo utilizado 

banco de dados secundários de livre acesso ao público, sem identificação das mulheres 
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que sofreram agressão, com garantia de total sigilo das informações constantes no 

banco.

3.5 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Para todas as variáveis foram calculadas as frequências relativas das violências 

financeira, física, negligência, psicológica e sexual em mulheres. Para a tabulação e 

cálculo dos indicadores foi utilizado o Software Microsoft Excel 2013. 
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IV. RESULTADOS 

A partir da análise de dados, identificamos uma maior frequência de violência 

física, com uma taxa estimada em 71,48/100000 mulheres entre os anos de 2009 a 2012, 

com predominância na faixa etária de 10 a 19 anos. Em seguida, a violência psicológica 

apresentou uma taxa de 26,10/100000 mulheres. 

A tabela 1 apresenta as taxas de incidência dos tipos de violência segundo ciclos 

da vida. Observa-se que para todos os tipos de violência estudados, a taxa foi maior no 

primeiro ciclo de vida, que contempla a faixa etária de 10 a 19 anos. A violência física 

apresenta as maiores taxas para todas as faixas etárias quando comparadas aos outros 

tipos de violência, seguida da violência por negligência, quando consideramos o 

primeiro ciclo de vida. Destaca-se que a violência psicológica/moral apresenta a 

segunda maior taxa para a faixa etária de 20 a 59 anos. 

 
Tabela 1: Índice de notificações de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra a mulher, segundo 

ciclo da vida. Estado do Rio de Janeiro, 2009-2012. 

Fonte: Sinan e IBGE 

 

No ano de 2010, as taxas de incidência das violências mais acometidas contra a 

mulher foi a violência física, em todas as faixas etárias, seguida da violência 

psicológica/moral. Porém, observa-se que a violência sexual, juntamente com a 

  2009 2010 

Violência/ Raça cor 10 a 19 anos  20 a 59 anos  60 anos e mais 10 a 19 anos  20 a 59 anos  60 anos e mais 

Financeira 0,41 0,06 0,25 1,02 0,68 0,98 

Física 15,42 9,07 1,78 38,69 26,04 7,20 

Negligência  7,55 0,08 0,59 16,48 0,43 3,11 

Psicológica/moral  4,18 2,66 0,85 14,44 12,08 4,50 

Sexual 7,22 2,16 0,34 17,58 3,32 0,41 

 
2011 2012 

 
10 a 19 anos  20 a 59 anos  60 anos e mais 10 a 19 anos  20 a 59 anos  60 anos e mais 

Financeira 1,95 1,66 3,49 1,24 1,49 2,90 

Física 90,55 63,57 15,18 141,27 101,46 26,70 

Negligência  40,25 1,35 11,45 46,60 1,16 14,28 

Psicológica/moral  34,34 25,72 8,69 51,47 43,01 12,66 

Sexual 26,47 5,82 0,57 42,35 8,79 1,45 
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violência por negligência, estão entre umas das maiores frequências de casos de 

violência contra mulher na faixa etária que compreende a idade jovem, de 10 a 19 anos. 

Nota-se que os casos na faixa etária de 20 a 59 anos, 60 anos e mais, a violência 

psicológica/moral apresenta a segunda maior taxa de violência contra mulher nessas 

idades. 

Em comparação com o ano de 2011, as violências que mais ocorreram na faixa 

etária de 10 a 19 anos, foram também a violência física e por negligência, o mesmo não 

ocorre na idade de 20 a 59 anos, quando a violência psicológica/moral torna a segunda 

maior taxa de violência em mulheres. Porém, na faixa etária de 60 anos e mais, torna-se 

diferente por ter a violência por negligência, sendo a segunda maior violência acometida 

nessa idade. 

No ano de 2012, os tipos de violências mais ocorridas não se modificaram, em 

comparação com os anos anteriores, apenas diferencia na faixa etária de 60 anos e mais 

que nos anos de 2009 e 2010. A violência por negligência era a segunda maior e no ano 

de 2012, segue a alteração do ano de 2011. 

Observa-se um aumento nas taxas das violências em todas as faixas etárias, 

principalmente entre 10 a 19 anos e 20 a 59 anos, sendo a menos acometida a idade de 

60 anos e mais. A violência menos impugnada nesses anos foi a financeira, que manteve 

seu percentual na mesma proporção. 

A partir da análise de dados da tabela 2, identificamos uma maior frequência de 

violência física, como uma taxa estimada em 88,97/100000 mulheres entre os anos de 

2009 a 2012, com predominância na cor/raça indígena. Em seguida, violência 

psicológica apresentou uma taxa de 31,77. 

A   tabela 2 apresenta as taxas de incidência dos tipos de violência segundo 

cor/raça entre os anos de 2009 a 2012. Percebe-se que para todos os tipos de violência 

mostrado, a taxa foi maior na raça indígena e preta. Em 2009, a violência física 

sobressai como a maior taxa de frequência de violência na raça indígena, seguida das 

violências por negligência e sexual que obtém a mesma proporção nesse ano. Atenta-se 

para a violência psicológica/moral que demonstra ser a segunda maior taxa em todas as 

raças em comparação aos outros tipos de violência. 

No ano de 2010, a violência física contempla a predominância em todas as raças, 

que merece destaque a raça indígena que mostrou a maior taxa dentre as outras. Seguida 

da violência psicológica que demonstra ser a segunda maior violência mais acometida 

entre as raças preta e parda. Contrapondo a violência física em relação a raça indígena, a 
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violência psicológica não houve nenhum caso notificado, como também nas violências 

financeira e sexual. 

 
Tabela 2: Índice de notificações de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra a mulher, segundo 

cor/raça. Estado do Rio de Janeiro, 2009-2012. 

Fonte: Sinan e IBGE 

 

 Logo, no ano de 2011, não diferencia dos anos de 2009 e 2010 que a violência 

física é a que mais ocorre em comparação com os outros tipos. Diverge-se do ano 

anterior, que as violências psicológica, sexual e financeira que não haviam tido 

agressões na raça indígena, porém nesse ano ocorreram as maiores taxas de violência 

em relação as outras raças e violência. A segunda maior frequência de violência 

ocorrida em 2011 (não considerando a raça indígena), foi na raça preta através da 

violência psicológica/moral. 

No ano de 2012, não modifica as violências mais ocorridas segundo raça/cor, 

tendo a violência física a mais frequente na raça indígena, como nas outras. Seguida da 

violência psicológica que obteve as maiores taxas de ocorrência em relação a raça, 

merecendo destaque amarela e preta, não considerando a raça amarela da violência 

física, que a mesma apresentou a segunda maior taxa de violência segundo raça/cor. 

Nota-se um aumento na frequência ao longo dos anos, principalmente na 

raça/cor, indígena, preta e parda, sendo a menos acometida a raça branca e amarela. A 

violência que obteve menos casos de violência contra a mulher, foi a financeira, como 

na tabela 1.  

  2009 2010 

Violência/ cor raça Branca Preta Amarela Parda Indígena Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Financeira 0,14 0,22 1,63 0,04 0 0,7 1,35 0 0,86 0 

Física 4,83 2,21 1,63 4,86 12,71 18,3 8,41 14,63 21,4 63,55 

Negligência 1,09 1,46 1,63 1,5 12,71 4,47 10,23 3,25 7,72 12,71 

Psicológica/moral 2,01 3,15 1,63 2,29 0 9,5 19,33 6,5 10,47 0 

Sexual 2,24 3,15 3,25 1,96 12,71 5,62 11,01 6,5 6,64 0 

  2011 2012 

Financeira 1,4 3,37 0 1,54 12,71 1,54 2,92 0 1,46 0 

Física 35,6 18,55 39,02 39,36 101,68 60,72 32,75 89,43 69,37 177,94 

Negligência 9,28 28,89 14,63 17,22 63,55 11,9 43,5 17,89 24,15 50,84 

Psicológica/moral 17,99 40,35 24,39 19,61 88,97 26,8 60,58 61,79 31,83 38,13 

Sexual 7,43 17,08 8,13 9,5 38,13 12,55 28,1 16,26 15,93 25,42 
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A partir da análise de dados da tabela 3, identificamos uma maior frequência de 

violência física, como uma taxa estimada em 22,58/100000 mulheres entre os anos de 

2009 a 2012, com predominância na escolaridade de mulheres sem instrução e/ou 

ensino fundamental incompleto. Em seguida, violência psicológica apresentou uma taxa 

de 14,23. 

A tabela 3 apresenta as taxas de incidência dos tipos de violência segundo a 

escolaridade entre os anos de 2009 a 2012. Compreende-se que para todos os tipos de 

violência mostrado, a taxa foi maior na escolaridade de mulheres sem instrução e/ou 

com ensino fundamental incompleto. Em 2009, a violência física destaca com a maior 

taxa de frequência de violência em todos os níveis de escolaridade, porém mulheres que 

tem escolaridade com o ensino fundamental completo e/ou ensino médio incompleto 

apresentaram uma maior taxa, seguida da violência psicológica.  

 
Tabela 3: Índice de notificações de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra a mulher, segundo 

escolaridade. Estado do Rio de Janeiro, 2009-2012. 

  2009 2010 

Violência/ 
Escolaridade S.I e FI FC e MI MC e SI SC   S.I e FI FC e MI MC e SI SC   

Financeira 0,03 0,07 0,05 0 0,63 0,36 0,43 0,24 
Física 2,97 4,34 1,64 0,47 12,13 13,59 6,85 3,3 
Negligência  0,27 0,07 0 0 2,21 0,51 0,1 0 
Psicológica/moral  1,7 2,17 1,3 0,35 9,02 8,82 5,25 2,36 
Sexual 1,57 2,96 1,69 0,59 5,11 3,69 2,12 1,06 

 
2011 2012 

Financeira 1,17 1,01 0,96 0,47 1,3 0,87 0,92 0,71 
Física 27,5 24 14,13 5,89 47,71 45,03 25,45 8,84 
Negligência  5,48 1,59 0,34 0,24 10,22 3,32 0,39 0 
Psicológica/moral  17,67 15,32 10,7 3,65 28,53 27,18 17,84 7,07 
Sexual 6,92 5,93 3,33 1,53 12,5 9,47 6,6 3,06 
Nota: SI:  Sem instrução; FI: Fundamental Incompleto; FC: Fundamental Completo; MI: Médio Incompleto; 
MC: Médio Completo; SI: Superior Incompleto; SC: Superior Completo.Fonte: Sinan e IBGE. 
 
  

No ano de 2010, o nível de escolaridade mais afetado com a violência foram as 

mulheres que possuíam o ensino fundamental incompleto e/ou o ensino médio 

completo, sofrendo violência física, seguida da violência psicológica, que demonstra o 

segundo tipo de violência que mais ocorre nesse ano, com maior taxa de frequência de 

violência em mulheres sem instrução e/ou ensino fundamental incompleto. 
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Em comparação com o ano de 2011, a frequência de violência em mulheres sem 

instrução e/ou ensino fundamental incompleto aumenta e torna o nível de escolaridade 

que sofreu mais violência em todos os outros tipos estudados, sendo a violência física 

prevalecendo. A segunda maior taxa de violência ocorrida, foi a violência psicológica, 

com a mesmo nível de escolaridade prevalecido em relação ao ano de 2010.  

No ano de 2012, os tipos de violências mais ocorridas não diferencia do ano 

anterior, com os níveis de escolaridade de mulheres sem instrução e/ou ensino 

fundamental incompleto e ensino fundamental completo e/ou ensino médio incompleto 

tendo uma taxa de frequência mais elevadas em todos os tipos violência, sendo as 

violências física e psicológicas a mais frequentes.  

Entre esses anos estudados, percebe-se que as violências financeira, negligência 

e sexual, foram as que menos ocorreram entre as mulheres, porém dentre essas, a 

violência sexual prevalece com todos os níveis de escolaridade, destacando mulheres 

sem instrução e/ou com ensino fundamental incompleto.  O nível de escolaridade que 

menos obteve casos de violência contra mulheres foi o nível superior completo. 

A partir da análise de dados da tabela 4, nota-se que as taxas foram maiores em 

residências e via pública em todos os tipos de violências, predominando a violência 

física, seguida da violência psicológica.  

Tabela 4: Distribuição da frequência notificações de violência doméstica, sexual e/ou outras 
violências contra a mulher, segundo local de ocorrência. Estado do Rio de Janeiro, 2009-2012. 
Violência/ Local de ocorrência Financeira Física Negligência Psicológica/moral Sexual 

  n % n % n % n % n % 

Residência 259 83,8 6173 65,1 869 63,6 3652 74,9 933 56,0 

Habitação Coletiva 4 1,3 74 0,8 7 0,5 31 0,6 12 0,7 

Escola - 
 

190 2,0 23 1,7 77 1,6 22 1,3 

Local de pratica esportiva - 
 

51 0,5 5 0,4 16 0,3 9 0,5 

Bar ou Similar 7 2,3 283 3,0 36 2,6 86 1,8 31 1,9 

Via pública 31 10,0 2517 26,5 378 27,7 911 18,7 594 35,6 

Comércio/Serviços 6 1,9 176 1,9 46 3,4 90 1,8 58 3,5 

Indústrias/construção 2 0,6 21 0,2 3 0,2 11 0,2 8 0,5 

Fonte: Sinan e IBGE 

Na tabela 4, são apresentadas as distribuições das frequências dos tipos de 

violência segundo o local de ocorrência nos anos de 2009 a 2012.  Nota-se que as taxas 
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foram maiores em residências e via pública em todos os tipos de violências, 

predominando a violência física, seguida da violência psicológica. 

Os locais onde menos ocorreram violência foram em escolas, lugares de prática 

esportiva, industrias, habitação coletivo. A violência financeira, não obtive nenhum caso 

ocorrido nesses locais citados. 
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V. DISCUSSÃO 

Pode-se notar nos anos apresentados que as ocorrências de violências contra 

mulheres são maiores na fase adulta e na adolescência com agressões físicas. Estes 

dados corroboram com os apresentados por Deslandes (2000), por meio de pesquisa 

realizada nos Hospitais Municipais Miguel Couto e Salgado Filho, situados no Rio de 

Janeiro, analisaram que a maioria dos casos atendidos de violência, eram do sexo 

feminino com idade de 15 anos ou mais, sendo o homem o principal agressor, mesmo 

tendo um certo grau de afinidade.   

Dentro desse grupo de faixa etária, que abrange o final da infância e entra na 

fase da adolescência, a violência física destaca-se como a mais acometida entre a idade 

que engloba 14 a 17 anos, podendo incluir para a faixa etária de 10 a 19 anos. A maioria 

dos locais onde ocorreram os casos em 2015, foi em residências e/ou via 

pública.(SOARES, 2016) 

A violência por negligência, apresenta-se como a segunda maior estimativa, 

quando analisada segundo a faixa etária de 10 a 19 anos, exceto o ano de 2010. Alguns 

autores discutem que esse tipo de violência não é caracterizada apenas pela ação dos 

agressores, mas sim pela omissão de cuidado, pois ela se caracteriza quando seus pais 

ou responsáveis pelo indivíduo não agem no sentido de suprir as necessidades físicas, 

de saúde, educacionais e higiênicas (Azevedo 1998, apud, Azevedo 2005³). 

No entanto, a violência não se restringe somente a idade jovem, no período 

reprodutivo, pelo contrário, diz que inicia na infância, continua ao longo da vida adulta 

e assume novas formas na velhice (RAIMONDO, 2013). 

Conforme o estudo de 2013 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) sobre mortalidade de mulheres por agressões, as principais vítimas foram de 

mulheres jovens na faixa etária de 20 a 39 anos, tendo mais da metade dos óbitos. 

Sendo o tipo de violência mais observada nessa faixa etária, o estudo relata que a 

violência é causada, na maior parte das vezes, pelo próprio companheiro (GARCIA, 

2013). 

O estudo de Barros, et al (2016), contraria os resultados encontrados, onde a 

demonstração de que a violência mais sofrida pelas mulheres foi a emocional e/ou 

psicológica, seguida da violência física. Na pesquisa de Barros, et al, quando as 

mulheres eram indagadas sobre a violência praticada pelo parceiro, elas afirmavam que 

sofriam somente a violência psicológica, pois muitas tinham medo de serem agredidas 

mais vezes e ou vergonha de falar sobre o assunto. Nos remetendo que a mulher pode 
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sofrer mais de um tipo de violência ao mesmo tempo, que acabará interferindo também 

em aspectos emocionais. Os resultados deste trabalho demonstraram que a violência 

contra a mulher está presente em várias fases da vida, com maior expressão na 

adolescência e no início da idade adulta. Isto pode estar associado a aspectos culturais 

que consideram mulheres que possuam uma vida social mais ativa e independente, pode 

torna-las mais vulneráveis a certos tipos de violência. (AUGUSTO, et al. 2015). 

A violência voltada para faixa etária mais idosa, a partir de 60 anos, está 

associada a formas de discriminação como, sendo esta considerada em alguns casos 

como “algo descartável e um peso social” por na maioria das vezes dependerem de 

alguém para exercer suas atividades básicas. A negligência é umas das formas de 

violências mais presente no nível doméstico e este resultado foi demonstrado neste 

estudo, onde entre os anos de 2009 e 2012 a faixa etária de 60 anos e mais, foi a 

segunda faixa etária que mais sofreu com esse tipo de violência (MINAYO, 2003). 

A Violência financeira e sexual foram as menos frequentes neste estudo, quando 

consideramos a faixa etária de 60 anos e mais, o que pode ser explicado por sua maior 

dificuldade de detecção, corroborando com o baixo número de notificações 

(Mascarenhas 2012, Minayo 1994 apud, Silva 2013). 

A baixa notificação de casos de violência contra idosos demonstra uma 

necessidade de sensibilização e conscientização da população e dos profissionais acerca 

da importância da identificação dos casos, como também no preenchimento da 

notificação, a fim de serem utilizados na construção de indicadores de saúde utilizados 

para subsidiar políticas públicas de proteção desta população. 

Sabemos que a violência é um problema da esfera da Segurança Pública de 

responsabilidade jurídica, mas está intimamente associado a saúde pública, ocasionando 

problemas físicos e psicológicos naqueles que a sofreram. Ocorre uma resistência por 

parte dos profissionais em saúde em assumir parte da responsabilidade pelo problema, 

diante a sobrecarga de trabalho e à incompreensão da importância da notificação 

(ANDRADE, et al. 2016). 

Ao analisar os dados de violência segundo variáveis de cor/raça, verificamos que 

as mulheres que estão mais propensas a sofrer agressões, são aquelas da raça indígena. 

Ao considerarmos mulheres da raça preta e parda como uma única categoria, 

denominada raça negra por muitos autores, prevaleceria todas as outras raças 

apresentadas e com alto índice de violência física, seguida da violência psicológica. 
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Portanto, a raça indígena ainda assim sendo mais vulnerável as agressões e 

principalmente tendo agressão física (PEREIRA, R.G.C. 2013).   

As maiores taxas de violência foram observados entre indivíduos que pertencem 

a categorias raciais com um histórico cultural influenciado pela forma de colonização do 

Brasil. Contrapondo esta situação, observamos que as categorias com maior 

reconhecimento cultural, como a branca, tiveram melhores indicadores de violência. 

A predominância de violência contra mulheres das categorias de cor/raça parda, 

preta e indígena está associada a aspectos sociais e de vulnerabilidade, além de aspectos 

históricos e culturais do país. Sabe-se que, historicamente, estas categorias foram 

submetidas a exploração econômica, migratória e sexual e o preconceito racial 

(CARVALHÃES, et al.2014). 

Algumas políticas brasileiras foram elaborados no intuito de reduzir este tipo de 

violência, tal como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres, que objetiva redução dos índices de violência contra mulheres e promover 

mudança cultural com atitudes igualitárias e de valores éticos, protegendo os direitos 

das mulheres em situação de violência, em especial as mulheres negras, indígenas, 

trabalhadoras do campo e aquelas que estão no limite ou abaixo da linha de pobreza. 

Esta política, visa ainda, o fortalecimento da Lei Maria da Penha (SILVA, S.G. 2010). 

Observamos que os maiores índices de violência, foram a física e psicológica, 

estimadas para as mulheres de cor/raça Indígena, seguidas de preta e parda. Este 

resultado foi semelhante ao resultado encontrado no estudo de Garcia, et al (2016), onde 

as taxas de violência contra a mulher aconteceram também com mulheres classificadas 

nas categorias de cor/raça indígenas, pretas e pardas, estando associadas a situação 

socioeconômica desfavorável (GARCIA, et al, 2016). 

De acordo com a escolaridade das mulheres que sofreram violência no período 

estudado, podemos observar que mulheres sem escolaridade ou com o ensino 

fundamental incompleto foram as mais agredidas, principalmente por violências física e 

psicológica. Estas estimativas assemelham-se as apresentadas pelo IPEA, onde os 

resultados demonstram que a maior parte das vítimas de violência física e psicológica 

tem até 8 anos de estudo (GARCIA, et al, 2013).  

A violência física foi o tipo mais frequente de violência observado entre as 

mulheres com o nível de escolaridade acima de 8 anos, seguido da violência 

psicológica, semelhante as outras categorias de escolaridade aqui apresentadas, mas 
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com menores taxas. Segundo estudo realizado pelo DataSenado no Brasil, de cinco 

brasileiras, uma reconhece ter sido agredida por um homem. Esse percentual é ainda 

mais elevado quando estas mulheres não tem escolaridade ou recebem até dois salários 

mínimos, e aquelas que tem idades entre 40 a 49 anos. Segundo os autores esta 

diferença associa-se a dificuldade de relatar violência por mulheres com maior nível de 

escolaridade (DataSenado.2013). 

O estudos de Vieira, et al em 2013, apontam que tanto no Brasil como em outros 

países, o baixo nível educacional das mulheres, é um dos fatores a torna-las vítimas de 

violência. Entretanto, em países da Ásia meridional, os níveis mais altos de escolaridade 

são fatores de proteção contra as formas de violência contra a mulher. Sendo assim, as 

que são mais esclarecidas teriam maior autonomia pessoal, diminuindo a tolerância às 

agressões. Dessa forma, pode-se associar as situações de violência contra a mulher à 

pobreza (VIEIRA, et al. 2013) 

Quantos aos locais de ocorrência, em todas as violências, a residência foi a mais 

incidente como mostrado nos estudos de Leôncio 2008, sendo o lugar mais escolhido 

por ser resguardado da interferência de outras pessoas, além do agressor contar com o 

medo e a vergonha da mulher denunciá-lo. Graças a cumplicidade e indiferença da 

sociedade com a violência que ocorre no interior da família, esse ato naturalista da 

violência, muitas vezes dificulta uma atitude de resistência e ruptura por parte da mulher 

(LEÔNCIO, et al, 2008). 

No estudo de Veloso em 2013, é constatado que os locais de maior incidência de 

ocorrência de violências, é em suas próprias residências na maioria dos casos, e um 

aumento nas agressões físicas em vias públicas. Neste mesmo trabalho, entre os anos de 

2010 é o de 2011, houve um aumento dos casos notificados de agressões físicas e 

psicológicas nas vias públicas (VELOSO, et al, 2013). 

Através desse estudo, nos remetemos ao principal motivo da criação da Lei 

Maria da Penha, que coíbe e previne a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres. Neste contexto, a necessidade da implementação da Lei é de suma 

importância, principalmente, após uma mulher sofrer danos irreparáveis por meio da 

agressão física do seu cônjuge, sendo ela também psicológica, como é mostrado através 

dos dados coletados, sendo a segunda com mais ocorrência entre as mulheres em suas 

residências (BRASIL, 2006). 
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Diante desse contexto, ainda é apontado que a dependência financeira dos 

parceiros, é um dos fatores que faz com que a mulher sofra mais violência psicológica 

do seu próprio cônjuge, sendo um motivo para que a mulher não procure uma unidade 

de saúde e/ou uma delegacia de mulheres, para que o agressor não seja identificado. 

Dessa forma, o estudo nos remete a outros locais, com menos incidência de violência, 

como em indústrias, onde se pratica esporte, lugares de lazer e escolas. Esses locais são 

lugares onde o empoderamento masculino não afeta a mulher, como acontece em suas 

residências, onde a maioria não tem voz (VELOSO, et al, 2013). 

Sendo assim, uma dificuldade muito grande do profissional de saúde, é 

identificar o local que ocorre a violência, pois a partir do momento que a mulher diz o 

local da agressão, dá-se liberdade para que haja investigação, pois este ato afeta a saúde 

da mulher, trazendo transtornos mentais, síndrome de dor crônica, dificuldade de 

socialização, uso abusivo de drogas ilícitas e lícitas, podendo desencadear doenças 

sexualmente transmissíveis, até mesmo o suicídio. Pois, a exposição do problema vai 

além de um problema de saúde e sim como um problema social de difícil aceitação para 

sociedade e para si mesmo, devido a vergonha de ter sido violentada (BARROS, et al. 

2016). 

 Assim, a capacitação dos profissionais de saúde é bastante fragilizada para a 

identificação do problema existente, pois muitos não sabem como lidar com as vítimas 

que procuram atendimento em unidades de saúde. Além da ausência de mecanismos 

legais de proteção aos profissionais encarregados de notificar. Entretanto, através da 

notificação dos casos, a violência contra mulher ganha maior visibilidade, de modo a ser 

feito um perfil epidemiológico do problema em conjunto as políticas públicas voltadas 

para essas mulheres que ainda sofrem com atos violentos (SALIBA, et al. 2007).
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observamos que o presente estudo sobre a violência de uma forma geral 

destacando-se a violência contra mulher, é um problema de grande proporção no Estado 

do Rio de Janeiro, sendo que o maior índice de ocorrência contempla a faixa etária da 

adolescência e idade adulta. Nota-se que a idade acima de 60 anos tem poucos casos 

notificados em estudos quantitativos, no entanto nos estudos qualitativos 

especificamente as mulheres, são as mais vitimizadas. 

Nas violências mais ocorridas, evidenciaram-se a física e a psicológica, em 

muitas variáveis analisadas, atentando para a violência sexual, já que em muitas 

literaturas e na própria mídia, relatam casos ocorridos de violência sexual contra a 

mulher e os resultados nos mostram que há uma baixa notificação, porém o assunto é de 

uma dimensão muito ampla. 

As discussões anteriores, demonstram um perfil da mulher vítima de violência, 

de origem domiciliar, seguida das vias públicas, mulheres de idade jovem. Portanto, 

segundo algumas literaturas apresentadas na discussão, esse ato violento na maioria das 

vezes veem do companheiro/cônjuge/marido/namorado, residente na mesma casa, 

dificultando assim a busca de ajuda, para que o problema seja solucionado, já que a 

dependência financeira entra em quesito na denúncia do ato. 

As mulheres mais vitimizadas, são aquelas que não apresentam o nível de 

escolaridade completo, boa parte caracterizam-se analfabetas, consequentemente, 

afetando a busca de autonomia, tendo níveis de conhecimentos mais baixos para a busca 

de empregos que exijam uma qualificação e submetendo-se a empregos que ao olhar da 

sociedade são desvalorizados, tornando-se vulneráveis as agressões não somente de 

homens, mas sim da própria sociedade brasileira. 

Nota-se que mulheres com os níveis de escolaridade incompleto, são da cor/raça 

preta, parda e indígena, e sofrem muitos preconceitos devido ao histórico sociocultural. 

Portanto, essa questão torna-se um problema de grande relevância, pois em sua história 

muitas se ocupavam em serviços caseiros e não conquistavam sua própria autonomia, 

refletindo assim na saúde.  

A violência contra a mulher é um problema sociocultural antigo, enraizado na 

sociedade e agravado pela negligência dos diversos setores e instituições.Diante desse 

contexto nota-se que a violência de gênero impera, pois os locais onde menos ocorreram 
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agressões, foram onde a figura masculina tende a ser menos incisiva, para não receber 

critica externa  

Diante dessa dificuldade de identificar a mulher que está sendo agredida, é 

preciso que os profissionais de saúde, estejam preparados para poder atender a qualquer 

tipo de violência acometida contra mulher. Conhecendo o perfil daquelas que mais 

sofrem com os atos violentos, para que seja possível ter uma abordagem qualificada 

diante desse problema. 

Uma das maneiras dos profissionais conhecerem a magnitude do problema, é a 

notificação compulsória de violência doméstica que se tornou obrigatória em todos os 

estados brasileiros, para que seja possível ter uma abordagem diferenciada. Através dos 

dados coletados, é possível analisar o perfil da mulher que está sofrendo violência, a fim 

de serem identificados os vários tipos de ocorrências, para que haja solução do 

problema, que afeta a saúde da mulher, não só fisicamente ou psicologicamente, mas 

também fisiologicamente, de modo a não tornar-se uma geração que tem receio.  

Diante de todos os entraves, o estudo teve como principal objetivo descrever a 

realidade das violências contra as mulheres no Estado do Rio de janeiro de modo a 

promover mudanças no embate da problemática. 
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