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Resumo 

 

A violência contra a mulher é um problema histórico, social e constitui um grave problema de 

saúde pública, devido as inúmeras consequências que pode provocar para a saúde física e 

mental da mulher. A agressão física repetida pode causar traumatismos, como fraturas, 

hemorragias e deformidades físicas, dor e estresse psicológico crônicos. Este trabalho teve 

como objetivo estabelecer a associação entre a prevalência de agressão física repetida (duas 

ou mais) sofrida pelas mulheres de 18 anos ou mais de idade e suas características 

demográficas, socioeconômicas, relacionais e comunitárias, no Brasil, em 2009. Essa 

associação foi realizada por meio do modelo log-linear de Poisson, usando os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009. Observou-se maior prevalência de 

agressão física repetida entre mulheres menos escolarizadas, que moram sozinhas (RP=1,435; 

p-valor=0,001) e que reportaram ter sofrido a última agressão no ambiente doméstico 

(RP=1,749; p-valor<0,001), por cônjuge ou parente (RP=1,686; p-valor=0,001), e que não 

procuraram apoio policial, comparativamente as que procuraram apoio e fizeram registro 

(RP=1,156; p-valor=0,027). Desse modo, torna-se necessário desenvolver programas sociais 

voltados para o acesso da população a educação e maior capacitação dos policiais e dos 

profissionais de saúde no atendimento da mulher vítima de violência, que são medidas 

essenciais para a redução da violência contra a mulher. 

 

Palavras-chaves: Violência contra a mulher, Agressão física repetida, Razão de prevalência, 

Modelo log-linear de Poisson. 
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Dedico este trabalho a todas as mulheres brasileiras que 

em algum momento de suas vidas sofreram violência, em 

qualquer uma de suas nuances. Que essas mulheres 

possam transformar essa dor, não em sofrimento, mas 

em força para lutarem por seus direitos, por sua 

liberdade, por sua autonomia financeira, por sua 

educação, por sua escolha religiosa, pelo seu amor e por 

suas vidas. 

 

“Há uma verdade universal, aplicável a todos os países, 

culturas e comunidades: a violência contra a mulher 

nunca é aceitável, nunca desculpável, nunca tolerável” 

Secretário das Nações Unidas, Ban ki-Moon (2008) 
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1. Introdução 

 

1.1. Violência contra a mulher 

 

A violência contra a mulher é um problema mundial e histórico ligado às relações de 

poder, privilégio e controle masculinos (SMS, 2007). A mulher era considerada uma pessoa 

sem vontade própria dentro do ambiente familiar, que não podia expor o seu pensamento e era 

obrigada a acatar ordens. Essa cultura patriarcal ocorre até os dias atuais, mesmo diante dos 

avanços aos direitos da mulher (RITT et al., 2009). 

No Brasil, a violência contra a mulher não está apenas ligada à pobreza e as 

desigualdades sociais e culturais, mas também ao preconceito, à discriminação e ao abuso de 

poder dos agressores com relação às suas vítimas. A mulher está mais vulnerável na relação 

social devido a sua estrutura física mais frágil, idade e dependência financeira (RITT et al., 

2009). 

Entre os múltiplos efeitos da violência, destaca-se o seu efeito social, por comprometer 

o bem-estar, a segurança, a autoestima e o desenvolvimento pessoal e profissional das 

mulheres vítimas de violência (SMS, 2007). 

 

1.1.1 Origem da violência contra a mulher e avanços nos 

direitos da mulher  

 

A violência contra a mulher é um fenômeno histórico que tem suas raízes na relação 

hierárquica entre os sexos, consolidada ao longo dos anos pela diferença dos papeis sociais 

atribuídos a homens e mulheres na sociedade, gerada por uma educação diferenciada (RITT et 

al., 2009). Para as mulheres eram atribuídos os papeis de procriação, cuidados do lar, dos 

filhos e do marido, enquanto para os homens eram atribuídos os papeis de donos do saber e 

ocupação do espaço público.  

Essa visão não igualitária entre homens e mulheres existente no século XVII e que 

predominou até o final do século XVIII, por ressaltar uma imagem de inferioridade feminina, 

foi responsável pela criação de uma sociedade patriarcal nos séculos seguintes.  

No século XIX, houve a consolidação do capitalismo, que gerou mudanças na 

sociedade, fazendo com que o modo de produção afetasse o trabalho feminino, quando muitas 
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mulheres foram trabalhar nas fábricas. Assim, neste século, tiveram início as reflexões sobre 

as mulheres em termos de direito, igualdade e emancipação
1
, mas que foram ampliadas 

somente no século XX, com a formação de movimentos feministas, cujos principais objetivos 

são eliminar as descriminações sociais, econômicas, políticas e culturais contra a mulher. 

Estes movimentos, ao questionar a construção social da diferença entre os sexos, criaram o 

conceito de gênero, propiciando as discussões sobre a temática dominação-exploração 

construído ao longo da história, em que os homens tinham o direito de dominar e controlar 

suas mulheres (sistema patriarcal) (PINAFI, 2007).  

No Brasil, a década de 70 foi marcada pelo aparecimento dos primeiros movimentos 

feministas voltados para a defesa dos direitos da mulher contra o sistema patriarcal 

(PINAFI, 2007), mas somente no final desta década ocorreram pela primeira vez 

manifestações feministas contra a impunidade em casos de assassinatos de mulheres por seus 

maridos (GROSSI, 1994). Segundo Ritt et al. (2009), estudos da Organização Mundial da 

Saúde indicam que “quase a metade das mulheres vítimas de homicídio são assassinadas pelo 

marido ou namorado, tanto pelo ex como também pelo atual (RITT et al., 2009:5)”. 

No contexto brasileiro, em 1980 surgiram os SOS Mulher no Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre, que são grupos feministas que prestam serviços a sociedade, atendendo 

mulheres vítimas de violência e ajudando-as na promoção de melhorias das suas condições de 

vida. Em julho deste ano, foi criado o Dia Nacional de Luta contra a violência dirigida à 

mulher que é comemorado anualmente no dia 10 de outubro (GROSSI, 1994). 

Em São Paulo, no ano de 1983, foi fundado o Conselho Estadual da Condição 

Feminina para fazer frente às demandas de igualdade de gênero (BLAY, 2003). Em 1985, 

houve a implantação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e a criação da primeira 

Delegacia de Defesa da Mulher, na cidade de São Paulo, contando com a assistência 

profissional realizada por policiais, assistentes sociais e psicólogos (GROSSI, 1994). As 

Delegacias da Mulher são órgãos que tem como objetivos primordiais prestar atendimento às 

mulheres vítimas de violência, bem como prevenir e reprimir a violência doméstica. O 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por sua vez, é um órgão autônomo vinculado ao 

Ministério da Justiça, com a função de promover políticas de abrangência nacional voltadas 

para combater a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades 

políticas, econômicas e culturais da nação (BRASIL, Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985).  

                                                             
1
 Estado daquele que, livre de toda e qualquer tutela, pode administrar os seus bens livremente. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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Ao longo do Século XX, diversas Conferências ou Convenções Internacionais foram 

realizadas a fim de discutir e definir um conjunto de direitos humanos mínimos para todos os 

indivíduos, em particular para as mulheres. 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) designou o Ano Internacional da 

Mulher e realizou a 1ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, na Cidade do México, com o 

objetivo principal de promover a participação das mulheres em condições de igualdade em 

todos os ramos da vida (educação, trabalho, saúde, etc.). Nesta 1ª Conferência Mundial sobre 

as Mulheres, ficou reconhecido o direito da mulher à integridade física, a autonomia de 

decisão sobre o seu próprio corpo e o direito à maternidade opcional. Além disso, tendo em 

vista que o desenvolvimento integral da mulher como ser humano depende de suas funções 

maternas, trabalhistas e civis, foi salientado que as políticas devem levar em consideração 

essas diferentes funções para promover o seu avanço social. Durante esta Conferência foi 

aprovado um plano de ação que continha um conjunto de diretrizes a serem cumpridas pelos 

governos e comunidade internacional para o período de 1975 a 1985, ficando este período 

conhecido como Decênio das Nações Unidas para a Mulher.  

Outras Convenções foram realizadas com o objetivo de promover melhorias nos 

direitos das mulheres, combater as formas de discriminação contra as mulheres e buscar a 

igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Entre elas destaca-se a Convenção Para 

Eliminar Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW, 1979) ou 

Convenção da Mulher; e a 2ª Conferência Mundial sobre as Mulheres (1980) e 

3ª Conferência Mundial sobre as Mulheres (1985), realizadas em Copenhague (Dinamarca) e 

Nairóbi (Quênia), respectivamente. Além dessas destaca-se a Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos (1993), realizada em Viena (Áustria), destacando a necessidade de 

eliminação de todas as formas de discriminação, e sobretudo de violência, através da 

aplicação de medidas legislativas e da ação conjunta dos governos, das instituições e das 

organizações intergovernamentais e não governamentais. 

Em 1994, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra Mulher, também chamada de Convenção de Belém do Pará, a violência contra as 

mulheres é reconhecida como uma violação dos direitos humanos e reafirmada como uma 

questão de Estado, cabendo assim aos países membros da Organização dos Estados 

Americanos o dever de criar mecanismos eficazes, proteger e garantir os direitos humanos e 

agir efetivamente para combater a violência contra a mulher. Desse modo, cabe aos estados 

membros: 1) prestar atendimentos especializados as mulheres vítimas de violência, por meio 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9nia
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de entidades dos setores público e privado, inclusive abrigos, serviços de orientação para toda 

a família, quando for o caso, e cuidado e custódia dos menores afetados; 2) oferecer as 

mulheres vítimas de violência o acesso a programas de reabilitação e capacitação que lhe 

permitam participar da vida pública, privada e social; 3) avaliar a eficácia das medidas para 

prevenir, punir e eliminar a violência contra a mulher, através da produção de estatísticas e 

demais informações pertinentes sobre as causas, consequências e frequência da violência 

contra a mulher. 

Em 1995, na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing (China), 

intitulada “Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz”, salientou que para os 

objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz serem alcançados é fundamental a existência 

de igualdade entre mulheres e homens, sendo esta reconhecida como uma questão de direitos 

humanos e de justiça social, e apontou a violência contra a mulher como um entrave para 

atingir os objetivos desejados. 

 No que se refere ao cenário da violência contra a mulher, a violência doméstica e 

familiar ocupa lugar de destaque. Em 2006, foi criada a Lei 11.340/2006, conhecida 

popularmente como Lei Maria da Penha
2
, considerada um marco na luta da violência contra 

mulher, pois criou: 

 

“(...) mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
 do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de 

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 

Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e 

proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar 

(BRASIL, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). 

 

Esta lei é reconhecida pela ONU como uma das melhores legislações do mundo no 

enfrentamento da violência contra a mulher, sendo a sua criação o resultado de uma luta 

histórica de movimentos feministas e de mulheres para combater a impunidade relativa à 

                                                             
2 Essa lei tem o nome de uma personagem emblemática da situação de violência sofrida pelas mulheres: Maria 

da Penha Maia Fernandes foi recorrentemente agredida pelo marido por vários anos e sofreu duas tentativas de 

assassinato, até ficar paraplégica em consequência das agressões físicas sofridas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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violência doméstica e familiar contra a mulher no contexto brasileiro. Com a promulgação da 

lei, o Estado ao reconhecer a situação de fragilidade e de sério perigo que a vítima se 

encontra, tem a responsabilidade de prevenir a violência, proteger as mulheres vítimas de 

agressão e ajudar na reconstrução de suas vidas, além de punir os agressores (BRASIL, 2012). 

Exceção na responsabilidade civil do Estado que nesta questão adota a teoria subjetiva 

enquanto a regra adota a teoria objetiva. 

Com relação à proteção da mulher, a lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de 

urgência após o requerimento na delegacia de polícia ou ao juiz, onde terão um prazo de 

48 horas para efetuar a análise da concessão da proteção requerida pela vítima.  

Quanto à reconstrução da vida das mulheres vítimas de agressão, a lei prevê 

assistência social, atendimento médico especializado para a promoção da saúde e manutenção 

do vínculo trabalhista. Essas medidas são realizadas através da inserção da mulher em 

programas assistenciais do governo, da promoção de sua integridade física e psicológica, e da 

garantia do afastamento da mulher das atividades laborais caso haja necessidade. 

Com relação à punição ao agressor, a Lei Maria da Penha trouxe maior rigidez no 

tratamento dos crimes de violência contra mulher proibindo tanto as punições dos agressores 

com penas pecuniárias (multa e cesta básica) quanto à aplicação de institutos 

despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95
3
. Além disso, com criação da Lei Maria da 

Penha, os crimes contra as mulheres são julgados nos juizados especializados de violência 

doméstica e familiar com competência civil e criminal. Reconhecendo que a violência contra 

a mulher é um fenômeno multidimensional, esses juizados contam ainda com uma equipe 

multiprofissional composta por profissionais especializados não somente na área jurídica, mas 

também nas áreas psicossocial e de saúde, para atender a vítima numa abordagem totalizante e 

humanizada (BRASIL, 2012). 

Embora tenham ocorrido profundas transformações na sociedade, ainda hoje existem 

famílias em que a autoridade masculina sobrepõe à autoridade feminina, configurando um 

modelo familiar de relação de subordinação e obediência da mulher às vontades do homem 

(RITT et al., 2009). 

 

 

 

 

                                                             
3 Dispõe sobre os juizados especiais e criminais, e dá outras providências. 



18 

 

1.1.2 Formas de violência contra a mulher 

 

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

Mulher, realizada em 1994, a violência contra a mulher foi definida como “qualquer ação ou 

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

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado” (CONVENÇÃO DE 

BELÉM DO PARÁ, 1994). 

A partir da definição estabelecida na Convenção, apreende-se que existem três formas 

distintas de violência contra a mulher, denominadas de violência física, psicológica e sexual. 

De acordo com Art.7º da Lei nº 11.340/2006
4
, que incorporou a definição de violência contra 

a mulher estabelecida na Convenção, a violência física é considerada como qualquer tipo de 

conduta que ofenda a integridade ou a saúde do indivíduo. 

A violência é classificada como psicológica quando a conduta afetar o emocional, a 

autoestima e o pleno desenvolvimento individual. Além disso, a violência psicológica ocorre 

em caso de ameaça ou qualquer outro meio que gere efeitos nocivos para a saúde psicológica 

e autodeterminação. 

Uma terceira forma de violência contra mulher é a sexual que ocorre quando a mulher 

é obrigada a presenciar ou manter relação sexual; que a force a utilizar ou comercializar a sua 

sexualidade e que a iniba de usar métodos contraceptivos. 

Além dessas três formas de violência, a Lei nº 11.340/2006 inclui ainda mais duas 

outras formas de violência contra a mulher: a violência patrimonial e a violência moral. A 

violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de seus objetos ou materiais de trabalho, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A violência 

moral, nos casos em que a violência contra a mulher é fruto de calúnia, difamação ou injúria. 

 

1.1.2.1 Violência física contra a mulher 

 

A violência física é a mais frequente forma de violência contra mulher, quando 

comparada a outras formas de violência. Em geral, a violência física perpetrada por parceiros 

íntimos é normalmente acompanhada por violência psicológica e por violência sexual (SMS, 

                                                             
4 Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar.  
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2007). Na PNAD 2009, considerou-se como violência física, agressões como tapas no rosto, 

empurrões, espancamento, socos, bem como ferimentos provocados pelo uso de armas de 

fogo ou uso da força do corpo do agressor ou de objetos como facas, pedras e/ou tocos de 

madeira (IBGE, 2010). 

No Brasil, no período de 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil mortes 

de mulheres vítimas de violência, o que equivale a cerca de 5.000 mortes por ano, sendo um 

terço dessas mortes ocorridas no ambiente domiciliar (GARCIA et al., 2013). 

No estudo desenvolvido em dois hospitais públicos de referência situados no município 

do Rio de Janeiro, verificaram que a maioria das mulheres (cerca de 70%) foram agredidas 

pelo marido, companheiro ou namorado, tendo sofrido agressões por espancamentos, em 

particular nas áreas da face e cabeça (DESLANDES et al., 2000). 

Outro estudo, no município de São Paulo, entre mulheres usuárias de uma unidade 

básica de saúde, verificou-se que as mulheres são mais afetadas pela violência física e sexual, 

e que os companheiros e familiares são os principais responsáveis pelos atos de agressão 

contra as mulheres, sendo os casos de violência marcados por sua repetitividade e austeridade 

(SCHRAIBER et al.,2002).  

Um estudo realizado em São Paulo e na Zona da Mata de Pernambuco, regiões mais 

tradicionais de gênero, encontra-se prevalências de violência física e/ou sexual por parceiro 

íntimo de 28,9% e 36,9% nas respectivas regiões. Entre os fatores associados à violência, em 

ambos os locais, por parceiro íntimo estão a baixa escolaridade da mulher (de 0 a 8 anos de 

estudo), ter ocorrido violência física conjugal entre os pais da mulher, ter sofrido abuso sexual 

na infância, ter cinco ou mais gestações e problemas com bebida. 

 Além disso, na Zona da Mata, os autores verificaram ainda que fatores como 

autonomia financeira da mulher, união informal, idade e consentimento na primeira relação, 

estão associados com uma maior chance da mulher sofrer violência física e/ou sexual 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

O modelo conceitual de violência (Figura 1) mostra que a violência é uma função das 

influências de quatro níveis, sendo o primeiro nível constituído por fatores individuais; o 

segundo por fatores relacionais; o terceiro por fatores comunitários e o quarto nível por 

fatores contextuais mais gerais, no nível da sociedade. Desse modo, existe uma 

multiplicidade de fatores que podem propiciar a ocorrência de violência (DAHLBERG & 

KRUG, 2007). 
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Figura 1: Modelo Conceitual para Violência 

Fonte: Extraído de Dahlberg & Krug (2007) 

 

Os fatores individuais (1º nível) são constituídos por fatores biológicos (como a 

história individual de comportamento), fatores demográficos, entre outros fatores como 

impulsividade, baixo nível de escolaridade, uso de drogas e história passada de violência 

(DAHLBERG & KRUG, 2007). Além desses, o estresse e o cansaço quando acompanhados 

com descontrole emocional, são fatores que podem gerar a agressão (AZEVEDO, 1985). 

Os fatores relacionais (2º nível) no modelo conceitual mostram a importância dos 

aspectos da relação social para a explicação do fenômeno da violência, incluindo as relações 

sociais próximas, como as relações conjugais e as relações com os membros da família 

(DAHLBERG & KRUG, 2007). Quanto às relações conjugais, a violência é dependente da 

natureza da relação construída pelo casal, onde a qualidade da relação pode ser afetada em 

função de uma série de experiências vividas pelo casal ao longo da união, como a falta de 

cuidado e atenção, desprezo, traição, o que pode gerar sentimento de frustração, raiva e de 

impossibilidade de uma vida conjunta, propiciando situações de violência (TOROSSIAN et 

al., 2009). 

No caso de violência praticada no ambiente familiar e domiciliar, a vitimização pode 

ser persistente caso não seja tomada alguma medida eficaz contra o agressor. Essa violência, 

em geral, é praticada pelo pai ou irmão, ou então, pelo marido ou namorado (BEDONE & 

FAUNDES, 2007). Muitas vezes, as mulheres não denunciam o agressor, por temer uma 

agressão ainda mais severa e repetida do parceiro, incluindo o homicídio. Não é apenas após a 

denúncia que pode aumentar a violência contra a mulher, mas também pode ser aumentada 

consideravelmente depois que a mulher decide deixar a relação conjugal (FERRARI & 

VECINA, 2002). 

Sociedade Comunidade Relações Indivíduos 
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Os fatores comunitários (3º nível) referem-se às variáveis de contexto que expressam 

as características físicas e sociais do local em que as pessoas vivem ou trabalham, que podem 

aumentar ou reduzir o risco de violência. Entre os fatores comunitários associados à violência, 

pode-se citar o baixo tempo de residência, a falta de coesão social e a alta densidade 

populacional. Assim, locais onde não existe coesão social, isto é, níveis de confiança 

interpessoal, normas de reciprocidade e auxílio mútuo, são locais com maior risco de 

violência. Locais com elevado índice de pobreza, de desemprego, tráfico de drogas também 

são mais propensos a condutas violentas (DAHLBERG & KRUG, 2007).  

Os fatores contextuais mais gerais (4º nível), atuantes no nível da sociedade, 

desempenham significativa influência no cenário da violência. Esses fatores estão 

relacionados à existência ou não de normas voltadas para a promoção de uma cultura de paz e 

solidariedade na sociedade, com redução das disparidades de renda/riqueza, de raça, de 

gênero, etc. Normas que defendem o uso da força policial como meio de resolver os conflitos, 

que privilegiam os direitos dos homens, em relação ao das mulheres, e que defendem o 

conflito político são alguns desses fatores que contribuem para o aumento da violência na 

sociedade (DAHLBERG & KRUG, 2007).  

A violência pode ser evitada através da modificação de fatores de ordem social, 

econômica, política e cultural (DAHLBERG & KRUG, 2007). Para a mudança de 

comportamentos de risco é necessário mudar as normas culturais que influenciam tais 

comportamentos. Estes autores ressaltam ainda que a promoção de mudanças de 

comportamentos é possível através da aplicação de políticas de abrangência populacional, 

como programas educativos, comunicação social, a construção de espaços públicos para 

aumentar a prática de exercícios físicos e a convivência interpessoal, bem como de políticas 

direcionadas para o controle do consumo de álcool e de drogas (BUSS & FILHO, 2007).  

Os principais fatores que induzem situações de violência contra a mulher são as 

condições econômicas, o alcoolismo, os antecedentes familiares de violência e o 

patriarcalismo (MOREIRA et al.,  2008). Sendo este último fator definido como crença de 

superioridade dos homens em relação às mulheres, e que os homens merecem ser respeitados 

e obedecidos e, do contrário, sentem-se no direito de agredir as mulheres (SILVA, 2003). 
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1.1.2.2 Saúde da mulher vítima de violência física 

 

A violência contra a mulher não é apenas um grave problema social, mas também 

constitui um grave problema de saúde pública, tendo em vista as inúmeras consequências que 

a violência física, muitas vezes acompanhada de outras formas de violência, traz para a saúde 

e o desenvolvimento da mulher. Entre as consequências da violência, está a adoção de 

comportamentos nocivos à saúde, que pode variar desde o uso de drogas e de álcool, até a 

decisão de cometer o suicídio, como também a ocorrência de uma série de problemas de 

saúde física, mental e reprodutiva. 

Com relação aos problemas de saúde física, destaca-se que a violência está associada à 

ocorrência de várias doenças graves, como artrite, hipertensão, doenças cardíacas e câncer, 

cefaleias, distúrbios gastrointestinais, abuso de álcool, tabaco e drogas e, distúrbio do sono, 

anorexia, doenças imunológicas, alergias e mudanças no funcionamento hormonal 

(OLIVEIRA et al, 2003; MOREIRA et al., 2008; MARI et al., 2009). 

Quanto aos problemas de saúde mental, destacam-se os sintomas de angústia, 

ansiedade, depressão e estresse (MARI et al., 2009; OLIVEIRA et al, 2003). 

Com relação aos problemas de saúde reprodutiva da mulher, estão a gravidez 

indesejada, dor pélvica crônica, doença infamatória pélvica, a AIDS e doenças sexualmente 

transmissíveis (SCHRAIBER et al., 2002). 

Além desses graves problemas de saúde da mulher, destaca-se ainda o sofrimento 

crônico causado pela dificuldade ou incapacidade da mulher em lidar com a situação de 

violência. Este sofrimento pode debilitar as possibilidades da mulher de cuidar de si mesma e 

de outras pessoas, não procurando os serviços de saúde de forma adequada (SCHRAIBER et 

al, 2002). 

 “A relativa invisibilidade é reforçada pela complexidade da violência, tornando-a um 

agravo de difícil intervenção (MOREIRA et al., 2008:1055)”. Esse problema da inviabilidade 

da violência é gerado, por um lado, devido à falta de capacitação dos profissionais de saúde 

para detectar situações de violência nas queixas apresentadas pelas mulheres e das próprias 

limitações estruturais dos serviços de saúde, falta tempo e condições para ouvir as mulheres. 

A falta de capacitação faz com que os profissionais de saúde só considerem os sintomas 

físicos, com forte tendência à medicalização, ignorando os aspectos psicossociais 

(REICHENHEIM et al. 2006). Por outro lado, essa invisibilidade da violência deve-se a não 

procura das mulheres vítimas de violência pelos serviços de saúde ou a dificuldade delas 
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relatarem a origem dos agravos físicos aos profissionais de saúde. A dificuldade em relatar 

que foram vítimas de violência pode ser atribuída a uma série de fatores, tais como medo, 

vergonha, insegurança e sentimento de culpa, assim como a falta de confiança nos serviços de 

saúde (SMS, 2007).  

Para que os serviços de saúde sejam capazes de atuar como mediadores, precisa-se 

ampliar e aprofundar as ações voltadas para o enfrentamento da violência familiar, tendo a 

identificação precoce como uma das preocupações basilares (REICHENHEIM et al. 1999). 

Para tanto, ressalta-se a necessidade dos serviços de saúde terem uma cultura institucional de 

respeito aos usuários, possibilitando aos profissionais de saúde capacitação adequada para 

fazerem o diagnóstico do problema e oferecerem alternativas assistenciais para as mulheres 

vítimas de violência doméstica. Além disso, julga-se necessário que as mulheres tenham 

conhecimento de que os serviços de saúde também se preocupam com as questões de 

violência, podendo oferecer amparo sem recriminar as mulheres pelas suas escolhas e situação 

de vida (SMS, 2007). 

 

1.1.2.3 Violência psicológica contra a mulher 

 

A violência psicológica ocorre quando uma pessoa submete a outra a agressão verbal, 

humilhação ou intimidação com o objetivo de aterrorizar, rejeitar e causar dano à autoestima, 

à identidade e ao desenvolvimento da pessoa (IBGE, 2010; SMS, 2007) 

A violência psicológica é a forma mais difícil de ser identificada, podendo levar ao 

isolamento social com afastamento dos amigos e familiares, ou impedir que a vítima faça uso 

de seu próprio dinheiro. Seus efeitos são graves e podem levar ao adoecimento e, em casos 

mais sérios, ao suicídio (BRASIL, 2001). 

 

1.1.2.4 Violência sexual contra a mulher 

 

A violência sexual é considerada toda a ação na qual uma pessoa em relação de poder 

obriga a outra à realização de práticas sexuais contra a sua vontade, por meio de força física, 

coerção ou intimidação psicológica, uso de armas e outros meios (IBGE, 2010; SMS, 2007). 

A Violência sexual pode ser definida não somente quanto ao ato sexual em si, mas também se 

refere às tentativas de obtenção do ato sexual, ou mesmo comentários ou insinuações sexuais 
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não desejados, ou seja, a violência sexual não é caracterizada apenas pela ocorrência da 

penetração da vulva ou ânus com o pênis, outra parte do corpo ou objeto (HEISE & 

GARCIA-MORENO, 2002). 

No que se refere aos fatores de risco da violência sexual perpetrada por parceiro 

íntimo, pode-se destacar a baixa escolaridade, a pobreza, vários parceiros sexuais, maus tratos 

na infância e o uso nocivo do álcool tanto para a vítima quanto para o autor da agressão 

(ROSA et al., 2013).   

A violência sexual contra a mulher tem grande impacto não somente na vida das 

vítimas, mas também nas famílias, comunidades e na sociedade. Entre as consequências da 

violência sexual praticada por parceiro íntimo, estão os efeitos negativos a saúde física e 

mental das mulheres e de suas crianças. As mulheres vítimas apresentam sofrimento 

emocional e comportamentos nocivos a sua própria saúde, e as crianças tendem a ter 

desfechos de saúde e educacionais mais precários (OMS, 2012).  

Um outro tema que vem sendo estudado se refere a violência sexual praticada por 

parceiro íntimo durante a gravidez, tendo consequências: o aumento da probabilidade de 

ocorrência de aborto, de aborto espontâneo, de natimortalidade, de bebê prematuro e de baixo 

peso ao nascer. Em termos gerais, a violência sexual pode levar a gravidez indesejada e a 

doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV (OMS, 2012; HEISE & GARCIA-

MORENO, 2002). 

 

1.1.3 Ciclo da Violência 

 

Em geral, o ciclo de repetitividade da violência, ocorre principalmente no âmbito 

doméstico ou familiar, mas também pode ocorrer em outros ambientes, por exemplo, o 

ambiente ocupacional ou escolar. As vítimas de agressão física repetida são em geral alvo de 

ameaça para não registrarem as denúncias contra o seu agressor. 

A violência doméstica pode funcionar como um sistema circular, isto é, como um 

ciclo repetitivo que apresenta três fases distintas, que varia desde acumulação da tensão até as 

manifestações de carinho e compensação amorosa devido aos sofrimentos gerados pela 

agressão como apresentado na figura 2 (BRASIL, 2001): 
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Figura 2: Ciclo da violência 

 

 

A 1ª fase, denominada de acumulação da tensão, é a fase das tensões acumuladas no 

cotidiano, que faz com que o agressor direcione todas as suas tensões sobre a vítima através 

de injúrias e ameaças, gerando na vítima uma sensação de perigo. A 2ª fase, denominada fase 

da agressão é a fase em que ocorre a agressão física contra a vítima. A terceira é a fase da 

lua-de-mel, em que o agressor na tentativa de compensação da violência praticada, envolve a 

vítima de carinho e atenção, a fim de mitigar os danos causados. 

A repetitividade da agressão física pode provocar na vítima um estado de desespero 

aprendido e baixa estima, reduzindo a sua capacidade de reagir frente a situação de violência, 

o que contribui para a impunidade do agressor e para a manutenção do ciclo de violência. 

Num estudo desenvolvido com mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente de 

violência física e psicológica, verificou-se que as mulheres em geral manifestam reações de 

passividade, vergonha, decepção, culpa e sofrimento com relação à violência sofrida, e que 

não têm uma noção clara da gravidade da violência que sofrem e o do impacto do ciclo de 

violência em suas vidas (FONSECA et al., 2012). 

Sendo assim, cabe ressaltar a importância da vítima receber iniciativas e apoio dando-

lhes condições e confiança para recorrer aos serviços especializados de atendimento a mulher, 

de modo a quebrar o ciclo de violência. 
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1.2 Acesso à justiça 

 

O conceito de acesso à justiça é compreendido como o exercício dos direitos 

fundamentais do cidadão, com o objetivo de assegurar a solução de conflitos sob a proteção 

do Estado, a partir de procedimentos estabelecidos por leis vigentes no país (MASSULA, 

2006). Além disso, este conceito serve para determinar as finalidades básicas do sistema 

judiciário, que é garantir a universalização do acesso à justiça e produzir resultados justos 

tanto no âmbito individual quanto social (CAPPELLETTI e GARTH, 1988). 

No Brasil, o direito do acesso à justiça permite que as vítimas de violência ou agressão 

façam valer os seus direitos constitucionais. Para os indivíduos com menos recursos 

financeiros que não podem contratar os serviços de um advogado, segundo o inciso LXXIV, 

do art. 5º, da Constituição Federal, o Estado deve proporcionar assistência jurídica integral e 

gratuita a todos os indivíduos que comprovarem a insuficiência de recursos (BRASIL, 

Constituição de 1988). Neste contexto, existem as defensorias públicas como meio de 

proporcionar a estes indivíduos carentes o acesso à justiça (CURI, 2011). 

Entretanto, há obstáculos para o real acesso à justiça no Brasil, tanto de natureza 

socioeconômica quanto de natureza jurídica. Destacam-se cinco obstáculos para o acesso à 

justiça: 1) o desconhecimento, 2) a descrença, 3) o direito ou serviço, 4) o distanciamento e 5) 

a pobreza (MASSULA, 2006).  

O desconhecimento refere-se à falta de conhecimento jurídico dos cidadãos sobre os 

seus direitos. A descrença refere-se à falta de crença no judiciário devido à demora cada vez 

maior na obtenção de uma determinação judicial, gerando uma sensação na população de que 

a justiça não é eficiente. A descrença pode ser proveniente do desconhecimento. 

O terceiro obstáculo rotulado por direito ou serviço está relacionado a visão 

mercantilista sobre o Judiciário que contrapõe a questão dos direitos do cidadão, onde a 

prestação jurisdicional é considerada como um serviço ao consumidor. O Estado não 

consegue garantir o direito pleno à justiça a quem não pode pagar por um advogado, 

restringindo a justiça a uma questão de serviço para aqueles que têm condição de pagar por 

ela. 

Um outro obstáculo se refere ao distanciamento entre a população e o poder judiciário, 

que devido à grande extensão territorial do Brasil dificulta a garantia de acesso físico à justiça 

para toda a população. Por fim, destaca-se a pobreza como um obstáculo relacionado aos 

demais. 



27 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

 

Estabelecer a associação entre a prevalência de agressão física repetida sofrida pelas 

mulheres de 18 anos ou mais de idade e suas características demográficas, socioeconômicas, 

relacionais e comunitárias, no Brasil, em 2009.  

 

2.2 . Específicos 

 

 Traçar o perfil demográfico, socioeconômico, relacional e comunitário das mulheres 

vítimas de agressão física; 

 Traçar o perfil das mulheres quanto as características referentes à agressão física.  

 Efetuar uma análise comparativa da distribuição da variável “frequência da agressão 

física” segundo as características das mulheres e da agressão física. 

 Identificar as características das mulheres e da agressão associadas com a prevalência 

de agressão física repetida, e descrever as associações encontradas. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio (PNAD) 2009 

 

 A PNAD é uma pesquisa anual por amostragem probabilística de domicílios, realizada 

em todo o território nacional, que tem como finalidade a produção de informações básicas 

para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. No ano de 2009, a PNAD coletou 

informações de uma amostra probabilística de 153.837 domicílios e 399.387 pessoas 

distribuídas por todas as Unidades da Federação. Esta amostra foi planejada para obter 

estimativas representativas para o Brasil, Grandes Regiões, Unidades de Federação e nove 

Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba e Porto Alegre), incluindo as áreas urbanas e rurais do país (IBGE, 2010). 

 A PNAD teve início no segundo trimestre de 1967, sendo os seus resultados 

apresentados com periodicidade trimestral até o primeiro trimestre de 1970. A partir de 1971, 

os levantamentos passaram a ter periodicidade anual, e a partir de 2013 passou ser contínua. A 

pesquisa tem propósitos múltiplos, investigando diversas características, algumas de caráter 

permanente, enquanto outras não. Entre as características de caráter permanente, estão as 

características gerais da população, de educação, trabalho, rendimento e habitação, e as de 

caráter não permanente estão as características de migração, fecundidade, nupcialidade, 

saúde, segurança alimentar e outros temas que são incluídos no sistema de acordo com as 

necessidades de informação para o País (IBGE, 2010). 

 A PNAD 2009, em seu suplemento, investigou tópicos referentes a temática 

Vitimização e Justiça definidos no âmbito da parceria do IBGE com o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Com relação à Vitimização, a PNAD 2009 buscou com maior detalhamento 

traçar o perfil socioeconômico das vítimas de roubo, furto, agressão física e tentativa de furto 

e roubo, além das características relevantes dessas ocorrências criminais. Também foram 

pesquisadas questões comportamentais, como a sensação de segurança e atitudes para a 

prevenção da violência. Quanto à temática Justiça investigou-se os tipos de conflitos 

vivenciados pelas pessoas e a forma como elas tentaram resolvê-los, além dos motivos pelos 

quais ficaram desestimuladas a buscar a justiça ou a procurar outros métodos de solução 

(IBGE, 2010). 

 Antes de 2009, o suplemento sobre Vitimização somente tinha sido incluído na 

PNAD 1988. Assim, a PNAD 1988 durante muito tempo representou a única fonte de 
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referência disponível para a realização de estudos sobre a violência em nível nacional. Com a 

PNAD 2009, foi possível identificar os atos delituosos que teriam vitimado a população, além 

de tornar possível a análise sobre a violência interpessoal, e de alguns aspectos da violência 

contra a mulher (IBGE, 2010).  

 

3.1.1. Plano Amostral da PNAD 2009 

 

 A PNAD é realizada por meio de uma amostra probabilística de domicílios 

selecionada segundo três estágios de seleção, considerando os municípios como unidades 

primárias, os setores censitários como unidades secundárias, e os domicílios como as 

unidades terciárias de amostragem (IBGE, 2010). 

 No primeiro estágio de seleção da amostra, os municípios são classificados em 

autorrepresentativos (probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não autorrepresentativos, 

onde estes últimos passam por um processo de estratificação e, em cada estrato formado, estes 

municípios são selecionados com reposição e com probabilidade proporcional à população 

residente segundo o Censo Demográfico 2000. 

 No segundo estágio, são selecionados os setores censitários em cada município da 

amostra, também com probabilidade proporcional e com reposição, sendo utilizado como 

medida de tamanho o número de domicílios existentes na ocasião do Censo Demográfico 

2000. 

 No terceiro e último estágio, os domicílios são selecionados com equiprobabilidade, 

em cada setor censitário da amostra. 

Na seleção dos municípios e setores censitários da PNAD foram adotadas a divisão 

territorial e a malha setorial vigentes em 1º de agosto de 2000 e utilizadas para a realização do 

Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2010). Antes da seleção de domicílios, realiza-se uma 

operação de listagem de todas as unidades residenciais e não residenciais em todos os setores 

da amostra, visando obter um cadastro atualizado de domicílios.  

A análise de dados de pesquisas como a PNAD 2009 que utilizam plano amostral 

complexo, que combinam estratificação, conglomeração e probabilidades desiguais de seleção 

“só se torna possível se forem incluídas no arquivo de dados variáveis que informem a 

estrutura do plano amostral, identificando ao menos o estrato, a UPA e o peso de cada 

unidade da amostra (PESSOA e SILVA, 1998:156)”. A necessidade de incorporação do 

plano amostral no momento da análise de dados com fins descritivos e analíticos deve-se ao 
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fato das estimativas pontuais dos parâmetros sofrerem influência dos pesos distintos das 

unidades da amostra, enquanto as estimativas de variância serem influenciadas pela 

conglomeração e estratificação, além dos pesos amostrais (SZWARCWALD et al., 2008; 

MORAES et al., 2008; SILVA et al., 2002). 

Cabe ressaltar que, sobretudo, na modelagem estatística não basta obter estimativas 

pontuais corretas dos parâmetros do modelo, é fundamental também obter estimativas 

adequadas de variância, que são medidas utilizadas na avaliação da precisão dessas 

estimativas pontuais, sendo consideradas para o cálculo de intervalos de confiança e para a 

realização de testes de hipóteses. Assim, se os conglomerados não forem considerados na 

análise estatística, espera-se uma subestimação das variâncias, enquanto que com a não 

consideração dos estratos espera-se uma superestimação das variâncias 

(ASPAROUHOV, 2005). 

No banco de dados da PNAD 2009, encontram-se disponíveis variáveis que informam os 

pesos amostrais associados as unidades amostrais, além das variáveis sobre a estrutura do 

plano amostral (estratos e unidades primárias de amostragem - UPAs). Para incorporar estas 

características do plano amostral da PNAD 2009 na análise descritiva e na modelagem 

estatística, é necessário utilizar pacotes estatísticos adequados. Neste trabalho foi utilizado o 

Programa STATA 10 para ajustar o modelo de regressão log-linear de Poisson, descrito na 

seção 3.4. 

 

3.2. População-alvo 

 

A população-alvo compreende mulheres de 18 anos ou mais de idade vítimas de agressão 

física, residentes em domicílios particulares permanentes5 
no Brasil, no ano de 2009. 

 

3.3. Variáveis de estudo 

 

3.3.1. Frequência da agressão física 

 

Para as mulheres vítimas de agressão física, o questionário da PNAD 2009 levantou 

informação sobre a variável “Número de agressões físicas” sofridas no período de 27 de 

                                                             
5
 Domicílios destinados à moradia, localizados em casa, apartamento ou cômodo. 
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setembro de 2008 a 26 de setembro de 2009. A partir dos valores dessa variável, obteve-se 

uma variável binária referida no presente trabalho por “Frequência da agressão física”, com 

as seguintes categorias: 1) Agressão única, para as mulheres que informaram ter sofrido 

apenas uma única agressão física; 2) Agressão repetida, para as mulheres que reportaram ter 

sofrido duas ou mais agressões físicas no período mencionado. Esta variável binária foi 

considerada como variável resposta do modelo estatístico especificado na seção 3.4.1. 

 

3.3.2. Características das mulheres  

 

No Quadro 1 são listadas as características socioeconômicas, demográficas, relacionais e 

comunitárias das mulheres de 18 anos ou mais de idade que foram vítimas de agressão física. 

 

Quadro 1: Características socioeconômicas, demográficas e relacionais de mulheres de 

18 anos ou mais vítimas de agressão física. 

Variáveis de Estudo Categorias 

Características Demográficas 

Faixa Etária De 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 

50 a 59 anos, 60 anos ou mais.  

Cor/Raça Branca, Preta, Parda, Outra. 

Região de residência Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-

Oeste. 

Área de localização do domicílio Urbana, Rural 

Características Socioeconômicas 

Padrão da moradia
6
 Adequado, Inadequado. 

Número de moradores Sem declaração, Único morador, 2 

moradores, 3 moradores ou mais. 

                                                             
6
 A variável “Padrão da moradia”, apresenta duas categorias: 1) adequado: para os domicílios considerados 

adequados tanto em termos de parede quanto cobertura (teto)”; 2) inadequado: para os domicílios considerados 

inadequados em termos de parede ou cobertura (teto), ou ambos (parede e teto). Com relação ao material da 

parede, considerou-se como adequados os domicílios de alvenaria e madeira aparelhada; e como inadequado os 

domicílios de taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material. Em termos de material usado na 

cobertura (teto), considerou-se como adequados aqueles domicílios com telha, laje de concreto, madeira 

aparelhada e zinco; e inadequados com madeira aproveitada, palha ou outros materiais (IBGE, 1999). 
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Nível de escolaridade Sem declaração, Sem instrução ou menos 

de 1 ano, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 10 anos, 

11 anos ou mais. 

Situação de ocupação da mulher Ocupada, Não ocupada. 

Renda domiciliar mensal per capita Sem declaração, Sem renda ou até 1 s.m, 

Mais de 1 a 5 s.m, Mais de 5 s.m. 

Situação de segurança alimentar do 

domicílio 

Insegurança alimentar, Segurança 

alimentar. 

Características relacionais 

Estado Civil Solteira, Casada, Divorciada/ Desquitada/ 

Separada judicialmente, Viúva.  

Ter Filho Sim, Não. 

Características comunitárias 

Sentimento de segurança no domicílio Sim, Não 

Sentimento de segurança no bairro Sim, Não 

 

3.3.3. Características da agressão física  

 

No Quadro 2 são apresentadas as características da agressão física sofridas pelas 

mulheres de 18 anos ou mais de idade. 

Quadro 2: Características da agressão física sofrida pelas mulheres de 18 anos ou mais 

de idade. 

Variáveis de Estudo Categorias 

Características da agressão física 

Identificação do agressor referente à 

última agressão  

Pessoa desconhecida, Policial/Segurança, 

Cônjuge/Parente, Pessoa conhecida. 

Local de ocorrência da última agressão Própria residência, Residência de terceiros, 

Outro local. 

Procura de apoio e registro da última 

agressão em delegacia. 

Procurou apoio e fez registro, Procurou 

apoio, mas não fez registro, Não procurou 

apoio.  
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3.4. Modelo de regressão log linear de Poisson 

3.4.1. Especificação do modelo 

O modelo de regressão log-linear de Poisson é um modelo linear generalizado, onde a 

variável resposta Y tem distribuição de probabilidade de Poisson e a função de ligação é a 

função logarítmica, que pode ser representado pela equação abaixo: 

ln 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠    =   𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠   , 

onde o preditor linear do modelo é dado por: 

𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠 = 𝜇 + 𝛿𝑎 + 𝜉𝑏 + 𝑐 + ϒ𝑑 + 𝜁𝑒 + 𝜔𝑓 + 𝜓𝑔 + £ + 𝑖 + 𝛼𝑗 + 

+ 𝜒𝑘 + 𝜐𝑙 + 𝜑𝑚 + 𝜌𝑜 + 𝜏𝑞 + 𝜋𝑟 + 𝜙𝑠 

A partir do modelo pode-se obter o valor médio da variável resposta Y representada 

por: 

𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠 = 𝑒𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠 , 

sendo que, 

𝜇 → intercepto do modelo. 

𝛿𝑎  → efeito do a-ésimo nível da variável faixa etária; a =1, 2, 3, 4, 5. 

𝜉𝑏→ efeito do b-ésimo nível da variável cor/raça; b =1, 2, 3,4. 

𝑐→ efeito do c-ésimo nível da variável região de residência; c =1, 2, 3, 4, 5. 

ϒ𝑑→efeito do d-ésimo nível da variável de área de localização do domicílio; d =1, 2. 

𝜁𝑒→ efeito do e-ésimo nível da variável padrão da moradia; e =1, 2. 

𝜔𝑓→ efeito do f-ésimo nível da variável número de moradores; f =1, 2, 3, 4. 

𝜓𝑔→ efeito do g-ésimo nível da variável nível de escolaridade; g =1, 2, 3, 4, 5, 6. 

£→ efeito do h-ésimo nível da variável situação de ocupação da mulher; h  =1, 2 

𝑖→ efeito do i-ésimo nível da variável renda domiciliar mensal per capita; i =1, 2, 3,4. 
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𝛼𝑗 → efeito do j-ésimo nível da variável situação de segurança alimentar do domicílio;          

j =1, 2. 

𝜒𝑘→ efeito do k-ésimo nível da variável estado civil; k =1, 2, 3, 4. 

𝜐𝑙→ efeito do l-ésimo nível da variável ter filho; l =1, 2. 

𝜑𝑚 → efeito do m-ésimo nível da variável sentimento de segurança no domicílio;                                                           

m =1,2. 

𝜌𝑜  → efeito do o-ésimo nível da variável sentimento de segurança no bairro; o =1, 2. 

𝜏𝑞→ efeito do q-ésimo nível da variável identificação do agressor; q =1, 2, 3, 4. 

𝜋𝑟→ efeito do r-ésimo nível da variável local da agressão; r =1, 2, 3. 

𝜙𝑠→ efeito do s-ésimo nível da variável procura de apoio policial; s =1, 2, 3. 

 

O modelo de regressão log-linear de Poisson é utilizado para analisar dados de 

contagem, isto é, quando a variável resposta (desfecho) Y é uma variável discreta que indica o 

número de sucessos ocorridos num intervalo contínuo como, por exemplo, um intervalo de 

tempo. Entretanto, este modelo também vem sendo utilizado para analisar desfechos binários 

em estudos seccionais, onde se considera que todos os indivíduos têm tempo de seguimento 

igual a unidade (COUTINHO et al, 2008; BARROS & HIRAKATA, 2003). Quando o 

modelo de Poisson é aplicado a desfechos binomiais, o erro para o risco relativo é 

superestimado, pois a variância da distribuição de Poisson aumenta progressivamente, 

enquanto a variância da distribuição binomial tem seu valor máximo quando a prevalência é 

igual a 0,5 (COUTINHO et al., 2008). Este problema pode ser corrigido pelo uso do 

procedimento de variância robusta (ZOU, 2004; COUTINHO et al., 2008). 

O modelo de regressão log-linear Poisson com variância robusta ajustado usando dados 

provenientes de estudos seccionais, como os da PNAD, é o melhor modelo por produzir 

estimativas mais consistentes para os parâmetros (BARROS & HIRAKATA, 2003). Ao usar 

desfecho binário o modelo de Poisson produz como medida de associação a razão de 

prevalência (RP) descrita na seção 3.4.4, que é uma medida de fácil interpretação e de grande 

interesse em estudos seccionais (DEDDENS & PETERSEN, 2008). Verificou-se que o 

modelo log-linear de Poisson com variância robusta é mais adequado que o modelo logístico 
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binário, quando a prevalência do desfecho é alta  (maior do que 10%), pois nesta situação a 

razão de chance (odds ratio – OR) produzida pelo modelo logístico pode superestimar 

fortemente a razão de prevalência (RP). Apreende-se, portanto, que embora o uso da razão de 

chance seja correto, essa medida não é uma boa estimativa da medida de razão de prevalência 

em situações em que a prevalência do desfecho é alta (COUTINHO et al., 2008; BARROS & 

HIRAKATA, 2003). 

Assim, no caso de desfecho binário o modelo de regressão log-linear Poisson, pode ser 

representado usando a notação p ao invés de , como na equação abaixo: 

ln 𝑝𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠    =   𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠   ,  

onde a prevalência do evento de interesse (Y=1) é dada por:  

𝑝𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠 = 𝑒𝜂𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑞𝑟𝑠  

 

3.4.2. Métodos de estimação dos parâmetros do modelo 

 

3.4.2.1. Método de máxima verossimilhança (MV) 

 

O método de máxima verossimilhança (MV) é utilizado para estimação dos 

parâmetros dos modelos lineares generalizados, no caso de observações amostrais 

independentes e identicamente distribuídas (IID). Se 𝑦1, 𝑦2,..., 𝑦𝑛  são valores observados das 

variáveis Y1, Y2,..., Yn, independentes, e todas com distribuição de Poisson com parâmetro 𝑝𝑖 ,  

i =1, ... n, a função de probabilidade de Yi é dada por: 

P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝑝𝑖 =
𝑒−𝑝𝑖  𝑝𝑖

𝑦 𝑖 

𝑦𝑖 !
 ;    𝑦𝑖 = 0,1, 2, ..., 

                                               i = 1, 2, ..., n 

onde a prevalência do evento de interesse referente a i-ésima unidade da amostra é  

𝑝𝑖= 𝑝𝑖 (𝜷) = 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷 

sendo que, 

𝒙𝒊 é o vetor das variáveis explicativas (variáveis dummy para os níveis dos fatores) 

referente a i-ésima unidade da amostra, de dimensão Px1. 
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𝜷 = [𝜇, 𝛿1, … , 𝛿4, 𝜉1, … , 𝜉3, 1, … , 4, ϒ1, 𝜁1, 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜓1, … , 𝜓5, £1,1, … , 3, 

                            𝛼1, 𝜒1, … , 𝜒3, 𝜐1, 𝜑1, 𝜌1, 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3, 𝜋1, 𝜋2, 𝜙1, 𝜙2]  é o vetor de parâmetros 

desconhecidos do modelo, de dimensão Px1 

 

A função de verossimilhança da amostra é dada por: 

L 𝜷| 𝒚 =  P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , p𝑖 =𝑛
𝑖=1  

𝑒−𝑝𝑖  𝑝𝑖
𝑦 𝑖 

𝑦𝑖 !

𝑛
𝑖=1 .  

A estimativa 𝜷  obtida pelo método de MV é o valor de  𝜷 que maximiza a função de 

verossimilhança L 𝜷| 𝒚 . 

Como maximizar a função de verossimilhança da amostra é equivalente a maximizar o 

seu logaritmo, em geral aplica-se logaritmo à função de verossimilhança da amostra, como 

mostrado a seguir: 

lnL 𝜷| 𝒚 = ln P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝑝𝑖 =

𝑛

𝑖=1

 ln P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝑝𝑖 

𝑛

𝑖=1

 

=  ln  
𝑒−𝑝𝑖  𝑝𝑖

𝑦 𝑖 

𝑦𝑖 !
 𝑛

𝑖=1   =   𝑦𝑖 ln 𝑝𝑖 − 𝑝𝑖 − ln 𝑦𝑖!  
𝑛
𝑖=1  

=   𝑦𝑖𝒙𝒊
′  𝜷 − 𝑒𝒙𝒊

′  𝜷 − ln 𝑦𝑖 !  

𝑛

𝑖=1

 

 

Derivando lnL 𝜷| 𝒚  em relação a 𝜷, obtém-se: 

∂lnL 𝜷| 𝒚 

∂𝜷
=  

∂

∂β
 𝑦𝑖𝒙𝒊

′  𝜷 − 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷 − ln 𝑦𝑖 !  

𝑛

𝑖=1

 

=  𝒙𝒊
′   𝑦𝑖 − 𝑒𝒙𝒊

′  𝜷 𝑛
𝑖=1  

=  𝒖𝒊(β)

𝑛

𝑖=1

, 
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onde,  

𝒖𝒊(β ) =  𝒙𝒊
′   𝑦𝑖 − 𝑒𝒙𝒊

′  𝜷  

é o vetor dos escores da i-ésima unidade da amostra, dimensão P × 1. 

Ao igualar a derivada parcial a 𝟎, obtém-se o seguinte sistema de equações (não 

lineares) de verossimilhança amostrais: 

∂lnL 𝜷| 𝒚 

∂𝜷
=  𝒖𝒊(β )

𝑛

𝑖=1

= 𝟎. 

A partir desse sistema de equações, calcula-se a estimativa de MV de β, denotada por 

𝜷 MV . Usando 𝜷 MV  obtém-se a estimativa da prevalência do evento de interesse (Y=1) para a i-

ésima unidade da amostra: 

𝑝 𝑖= 𝑝 𝑖 𝜷 MV  = 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷 MV  

onde, 

𝜷 MV = [𝜇 , 𝛿 1, … , 𝛿 4, 𝜉 1, 𝜉 2, 𝜉 3,  1, … ,  4, ϒ 1, 𝜁 1, 𝜔 1, 𝜔 2, 𝜔 3, 𝜓 1, … , 𝜓 5, £ 1,  1,  2,  3, 

                            𝛼 1, 𝜒 1, 𝜒 2, 𝜒 3, 𝜐 1, 𝜑 1, 𝜌 1, 𝜏 1, 𝜏 2, 𝜏 3, 𝜋 1, 𝜋 2, 𝜙 1, 𝜙 2] 

 

Para grandes amostras, 𝜷 MV   tem distribuição aproximadamente normal multivariada, 

isto é, 𝜷 MV  ~ 𝑁 𝜷 , VAR  𝜷 MV    , onde a matriz de variância-covariância dos estimadores dos 

parâmetros do modelo é dada por: 

 

 
𝑉𝐴𝑅 ( 𝜷 

MV
) = −  

 −1
= −   

 −1
 𝜷 

MV
 , 

 
 

sendo: 

 

 
 
 𝜷   =   

𝜕

𝜕𝜷
𝒖𝒊(𝜷)𝑛

𝑖=1  
𝜷=𝜷 MV

   uma matriz simétrica de dimensão P x P. 
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3.4.2.2. Método de máxima pseudo-verossimilhança (MPV) 

 

A amostra da PNAD é selecionada utilizando um plano amostral complexo, portanto 

foi necessário adotar outro método de estimação que permite incorporar tanto os pesos 

amostrais quanto as informações estruturais (estratificação e conglomeração) desse plano 

amostral. Assim, os parâmetros do modelo de regressão log-linear de Poisson a partir dos 

dados da PNAD são estimados empregando o método de máxima pseudo-verossimilhança 

(MPV). 

A estimação pelo método de MPV é baseada no princípio da modelagem de 

superpopulação, no qual cada unidade populacional i é associada a uma variável aleatória 𝑌𝑖 , 

i = 1,2,..., N (onde N é o tamanho da população), para a qual se especifica a forma de sua 

distribuição de probabilidade representada por um modelo denominado “modelo de 

superpopulação”, que é usado no processo de inferência sobre os parâmetros. 

O modelo de superpopulação é uma função que representa a distribuição conjunta de 

𝒀  = (Y1, Y2,..., YN), denotada por P 𝒀 = 𝒚, 𝜷 , onde y = (𝑦1 , 𝑦2 ,..., 𝑦𝑁 ) é um vetor de 

observações da variável resposta Y na população, e 𝜷 é o vetor de parâmetros de interesse 

cuja dimensão é P x 1. Desse modo, o modelo de superpopulação resultante é dado pelo 

produto da função de probabilidade de cada variável aleatória 𝑌𝑖 , isto é: 

P 𝒀 = 𝒚, 𝜷 =  
𝑒−𝑝𝑖  𝑝𝑖

𝑦𝑖 

𝑦𝑖 !

𝑁

𝑖=1

 

Sendo 𝑦1, 𝑦2,..., 𝑦𝑁  observações das variáveis aleatórias Y1, Y2,..., YN independentes, 

todas com distribuição de Poisson com parâmetro pi , a função de probabilidade de Yi é dada 

por: 

 

P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝑝𝑖 =
𝑒−𝑝𝑖  𝑝𝑖

𝑦 𝑖 

𝑦𝑖 !
 ;    𝑦𝑖 = 0,1, 2, ... 

                                                 i = 1, 2, ..., N 

 

onde a prevalência do evento de interesse referente a i-ésima unidade da população é  

𝑝𝑖= 𝑝𝑖 (𝜷) = 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷 
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sendo que, 

𝒙𝒊 é o vetor das variáveis explicativas (variáveis dummy para os níveis dos fatores) 

referente a i-ésima unidade da população, de dimensão Px1. 

𝜷 = [𝜇, 𝛿1, … , 𝛿4, 𝜉1, … , 𝜉3, 1, … , 4, ϒ1, 𝜁1, 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜓1, … , 𝜓5, £1,1, … , 3, 

                            𝛼1, 𝜒1, … , 𝜒3, 𝜐1, 𝜑1, 𝜌1, 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3, 𝜋1, 𝜋2, 𝜙1, 𝜙2]  é o vetor de parâmetros 

desconhecidos do modelo, de dimensão Px1 

 

A estimação de MPV consiste em maximizar a função de verossimilhança 

populacional, dada por: 

L 𝜷| 𝒚 =  P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖  , p𝑖 =

𝑁

𝑖=1

 
𝑒−p𝑖  𝑝𝑖

𝑦𝑖 

𝑦𝑖 !

𝑁

𝑖=1

 

O logaritmo da função de verossimilhança populacional é dado por: 

lnL 𝜷| 𝒚 = ln P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝑝𝑖 =

𝑁

𝑖=1

 ln P 𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 , 𝑝𝑖 

𝑁

𝑖=1

 

=  ln  
𝑒−𝑝𝑖  p𝑖

𝑦 𝑖 

𝑦𝑖 !
 𝑁

𝑖=1   =   𝑦𝑖 ln 𝑝𝑖 − 𝑝𝑖 − ln 𝑦𝑖!  
𝑁
𝑖=1  

=   𝑦𝑖𝒙𝒊
′  𝜷 − 𝑒𝒙𝒊

′  𝜷 − ln 𝑦𝑖 !  

𝑁

𝑖=1

 

Derivando lnL 𝜷| 𝒚  em relação a 𝜷, obtém-se: 

∂lnL 𝜷| 𝒚 

∂𝜷
=  

∂

∂β
 𝑦𝑖𝒙𝒊

′  𝜷 − 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷 − ln 𝑦𝑖 !  

𝑁

𝑖=1

 

=  𝒙𝒊
′   𝑦𝑖 − 𝑒𝒙𝒊

′  𝜷 𝑁
𝑖=1  

=  𝒖𝒊(β)

𝑁

𝑖=1

, 

onde,  
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𝒖𝒊(β ) =  𝒙𝒊
′   𝑦𝑖 − 𝑒𝒙𝒊

′  𝜷  

é o vetor dos escores da  i-ésima unidade da população, de dimensão P × 1. 

 

Ao igualar a derivada parcial a 𝟎, obtém-se o seguinte sistema de equações (não 

lineares) de verossimilhanças populacionais: 

∂lnL 𝜷| 𝒚 

∂𝜷
=  𝒖𝒊(β )

𝑁

𝑖=1

= 𝟎. 

 

A solução do referido sistema é o estimador de máxima verossimilhança de 𝜷, que por 

depender de dados populacionais é chamado de pseudo-parâmetro, sendo denotado por 𝜷PP . 

Como foi realizada uma pesquisa por amostragem e não um levantamento censitário, 

encontra-se disponível apenas uma amostra da população de interesse, selecionada utilizando 

o plano amostral apresentado na seção 3.1.1. Como o pseudo-parâmetro não é calculável, 

torna-se necessário estimá-lo usando as observações amostrais. Segundo Pessoa & 

Silva (1998), essa quantidade  𝜷PP   desempenha um papel fundamental nessa abordagem 

inferencial, por ser eleito como alvo da inferência em um esquema que considera o desenho 

amostral. Como em pesquisas por amostragem o tamanho da população (N) é geralmente 

grande, um estimador adequado para o pseudo-parâmetro, geralmente, também é adequado 

para o parâmetro do modelo de superpopulação (PESSOA & SILVA, 1998). 

Como  𝒖𝑖(𝜷)𝑁
𝑖=1  = T(𝜷) é a soma dos vetores de escores na população, para estima-la 

utiliza-se o estimador linear ponderado dado por: 

𝑻 (𝜷) =  𝑤𝑖𝒖𝒊
𝑛
𝑖=1  (𝜷), 

 onde 𝑤𝑖  é o peso da i-ésima unidade amostral. 

Assim a solução do sistema de equações de pseudo-verossimilhanças (𝑻 = 𝟎) é o 

estimador de MPV do pseudo-parâmetro  𝜷PP  , e consequentemente do parâmetro 𝜷, sendo 

este estimador denotado por 𝜷 MPV . 

Sob o método de MPV, a estimativa da prevalência do evento de interesse (Y=1) para 

a i-ésima unidade da amostra: 

𝑝 𝑖= 𝑝 𝑖 𝜷 MPV  = 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷 MPV  

onde, 
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𝜷 MPV = [𝜇 , 𝛿 1, … , 𝛿 4, 𝜉 1, 𝜉 2, 𝜉 3,  1, … ,  4, ϒ 1, 𝜁 1, 𝜔 1, 𝜔 2, 𝜔 3, 𝜓 1, … , 𝜓 5, £ 1, 1,  2, 3, 

                            𝛼 1, 𝜒 1, 𝜒 2, 𝜒 3, 𝜐 1, 𝜑 1, 𝜌 1, 𝜏 1, 𝜏 2, 𝜏 3, 𝜋 1, 𝜋 2, 𝜙 1, 𝜙 2] 

 

A estimação da matriz de variância-covariância assintótica do estimador 𝜷 MPV  é feita 

empregando-se a seguinte expressão (PESSOA & SILVA, 1988; HEERINGA et al., 2010): 

VAR (𝜷 MPV ) ≅    (𝜷 MPV ) 
−1

VAR  𝑻 (𝜷 MPV )    (𝜷 MPV ) 
−1

 

VAR  𝜷 MPV  ≅    𝜷 MPV   
−1

VAR   𝑤𝑖𝒖𝒊 𝜷 MPV  

𝒏

𝑖=1

    𝜷 MPV   
−1

, 

onde,  

 

VAR  𝑻 (𝜷 MPV ) =VAR   𝑤𝑖𝒖𝒊 𝜷 MPV  𝒏
𝑖=1   é o estimador da matriz de variância-covariância 

dos totais amostrais dos escores ponderados; e 

  𝜷 MPV  =  𝜕𝑻 (𝜷)

𝜕𝜷
 
𝜷=𝜷 MPV

=  𝑤𝑖
 𝜕𝒖𝒊(𝜷)

𝜕𝜷
 
𝜷=𝜷 MPV

𝒏
𝑖=1 é uma matriz simétrica de dimensão P x P. 

 

 

Segundo BINDER (1983), o vetor de estimadores 𝜷 MPV  tem distribuição 

assintoticamente normal multivariada, isto é, 𝜷 MPV  ~ 𝑁 𝜷, VAR  𝜷 MPV   , tornando válida a 

realização de inferências para 𝜷  no caso de amostras suficientemente grandes. 

Alternativamente, utiliza-se a seguinte estatística: 

 

[VAR (𝜷 MPV )]−
1
2 𝜷 MPV − 𝜷 ~N(𝟎, 𝐈) 
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3.4.3. Inferência do modelo 

 

3.4.3.1. Teste de Wald de significância individual dos 

parâmetros do modelo. 

 

Para avaliar a significância dos parâmetros do modelo será utilizado o teste de 

significância individual de Wald, fixando o nível de significância de 5%: 

 

 Hipóteses a serem testadas:             
𝐻0: 𝑗 = 0

𝐻1: 𝑗 ≠ 0
  

 onde 𝑗  é o efeito principal do j-ésimo nível da variável explicativa categórica ;  j=1,2, ..., 

v, onde v é o número de níveis (ou categorias) da variável. 

 Estatística de teste: 

Sob H0:j = 0, utiliza-se a seguinte estatística: 𝑍 =
𝛽 𝑗

 𝑉𝐴𝑅  𝛽 𝑗  
   𝑁(0,1)~

a . 

onde 𝛽 𝑗  é o estimador de MPV do parâmetro 𝑗  do modelo e VAR  𝛽 𝑗   é o estimador 

da variância de 𝛽 𝑗 . 

 Região crítica (RC): 

RC = 𝑧𝜖/|𝑧|  >  𝑧0,05;𝛼/2  

 Tomada de decisão: 

Se o valor observado (zobs) da estatística de teste pertence a região crítica (RC) rejeita-

se H0: 𝑗 = 0  ao nível de significância de =5%, ou seja, existe efeito estatisticamente 

significante do j-ésimo nível da variável explicativa. Equivalentemente, rejeita-se H0 se o p-

valor = P(Z>|zobs|) ≤  = 5%. Caso contrário, não rejeita-se H0 e conclui-se que o j-ésimo 

nível da variável não é significativamente diferente de zero. 
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3.4.4. Medida de associação: Razão de Prevalência  

 

A medida de razão de prevalência (RP) desempenha um importante papel na análise 

dos resultados do ajuste de modelo de regressão log-linear Poisson. A partir dessa medida é 

possível avaliar o sentido e o grau da associação entre as variáveis explicativas e a prevalência 

do desfecho (ou evento) de interesse (Y=1).  

Com base nesse modelo, pode-se obter a prevalência do evento de interesse (Y=1) da 

i-ésima unidade da amostra, fazendo o exponencial do preditor linear, como mostrado a 

seguir: 

𝑝𝑖 = 𝑃(𝑌i = 1) = 𝑒𝒙𝒊
′  𝜷;     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 

No caso de 𝑋𝑗  ser uma variável explicativa binária, a medida de razão de prevalência 

do evento de interesse, pode ser interpretada pela comparação entre 𝑋𝑗 =  1 e 𝑋𝑗 =  0, onde 

𝑋𝑗 =  0 indica a categoria de referência, sendo calculada por: 

                                                 𝑅𝑃𝑗 =  
 𝑝𝑖 𝑋𝑗 =1 

 𝑝𝑖 𝑋𝑗 =0 
 

𝑅𝑃𝑗 =  
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑗  1 +⋯+𝛽𝑃𝑥𝑃

𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑗  0 +⋯+𝛽𝑃𝑥𝑃
 

𝑅𝑃𝑗 =  
𝑒𝛽𝑗  1 

𝑒𝛽𝑗  0  

𝑅𝑃𝑗 =  𝑒𝛽𝑗  

  

Portanto, a estimativa da razão de prevalência (RP) pode ser obtida pelo exponencial 

da estimativa do efeito principal do j-ésimo nível da variável explicativa 𝑋𝑗 , isto é: 

𝑅𝑃 
𝑗 =  𝑒𝛽 𝑗  

 

Quando o efeito do j-ésimo nível da variável explicativa 𝑋𝑗  for positivo, isto é, 𝛽 𝑗 >0 

(𝑅𝑃 
𝑗 > 1), significa que a prevalência do evento de interesse na categoria j é “exp(𝛽 𝑗 )” vezes 

maior comparativamente a categoria de referência. Caso contrário, se 𝛽 𝑗 <0 (𝑅𝑃 
𝑗 < 1), indica 

que a prevalência do evento de interesse na categoria de referência é “1/exp(𝛽 𝑗 )” vezes maior 

em comparação a categoria j. 
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3.4.5. Medidas de qualidade do ajuste 

 

       3.4.5.1. Taxas de classificações corretas 

Com relação a avaliação da capacidade preditiva do modelo foi utilizada a estratégia 

de comparar a categorias observadas e preditas pelo modelo selecionado. A seguir é 

representada a tabela de contingência (Quadro 3) que possibilita comparar tais categorias. 

Quadro 3: Distribuição dos indivíduos segundo as categorias observadas e preditas pelo 

modelo de regressão log-linear de Poisson. 

Categorias 

Preditas 

Categorias observadas  

Total 

 

Sucesso 

(Y=1) 

Fracasso 

(Y=0) 

Sucesso 

(𝐘  =1) 

𝑜11 

(Verdadeiros Positivos) 

𝑜12 

(Falsos Positivos) 
𝑜11 + 𝑜12 

Fracasso 

(𝐘  =0) 

𝑜21 

(Falsos Negativos) 

𝑜22 

(Verdadeiros Negativos) 
𝑜21 + 𝑜22 

Total 𝑜11 + 𝑜21 𝑜12 + 𝑜22 𝑜11 + 𝑜12 + 𝑜21 + 𝑜22 

 

A capacidade preditiva (ou classificatória) do modelo pode ser avaliada pela 

sensibilidade e especificidade do modelo, além da taxa global de classificações corretas.  

 

A sensibilidade (S) é a proporção de verdadeiros positivos entre todas as unidades que 

satisfazem o evento de interesse. Ou seja, a sensibilidade avalia a capacidade do modelo 

classificar a unidade como tendo a característica de interesse ( Y  = 1) quando de fato essa 

unidade tem a característica (𝑌 = 1). 

S = P  Y  = 1 Y = 1 =
𝑜11

𝑜11 + 𝑜21
 

A especificidade (E) é a proporção de verdadeiros negativos entre todas as unidades 

que não satisfazem o evento de interesse. Em outras palavras, a especificidade avalia a 

capacidade do modelo classificar a unidade como não tendo a característica de interesse 

( Y  = 0) quando de fato essa unidade não tem a característica (𝑌 = 0). 
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E = P  Y  = 0 Y = 0 =
𝑜22

𝑜12 + 𝑜22
 

A taxa global de classificações corretas (TG), por sua vez, é definida pela razão entre 

o número de unidades classificadas corretamente pelo modelo e o número total de unidades. 

TG =  
𝑜11 + 𝑜22

𝑜11 + 𝑜21 + 𝑜12 + 𝑜22
  . 100 

 

3.4.5.2. Área sob a curva ROC 

 

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é um gráfico no qual se permite 

estudar a variação da sensibilidade e especificidade para diferentes pontos de corte. No eixo 

das ordenadas representam-se os valores de sensibilidade (proporção de verdadeiros 

positivos) e no eixo das abscissas os valores dos complementos de especificidade (proporção 

de falsos positivos). 

Na seção 3.4.4.1 deste trabalho já foi apresentando o conceito de sensibilidade (S) e 

especificidade (E), sendo representadas por: 

S = P  Y  = 1 Y = 1 =
𝑜11

𝑜11 + 𝑜21
 

E = P  Y  = 0 Y = 0 =
𝑜22

𝑜12 + 𝑜22
 

O complemento da especificidade, por sua vez, é a proporção de falsos positivos, que 

indica a capacidade do modelo classificar incorretamente a mulher como tendo sofrido 

agressão física repetida, quando na realidade a mulher sofreu uma única agressão física. 

𝐸 = 1 − E = 1 − P  Y  = 0 Y = 0 = P  Y  = 1 Y = 0 =
𝑜12

𝑜12 + 𝑜22
 

O Quadro 3 apresenta os possíveis resultados que podem ocorrer no ajuste de um 

modelo de regressão Log-linear de Poisson. 

A área sob a curva ROC, denotada por Área, que varia no intervalo compreendido 

entre 0 e 1, é uma outra medida que permite avaliar o poder discriminatório do modelo. Se a 

área for igual a 0,5 o modelo não consegue fazer essa discriminação. Por outro lado, quanto 
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mais próxima a curva estiver do canto superior esquerdo do gráfico, ou seja, quanto maior a 

área sob a curva ROC (Área  0,5), maior a capacidade discriminatória do modelo.  

O poder discriminatório do modelo pode ser classificado segundo os valores da área 

sob a curva ROC conforme mostrado abaixo: 

 

Quadro 4: Classificação do poder discriminatório do modelo de regressão log-linear de 

Poisson segundo a área sob a curva ROC. 

Área sob a curva ROC Poder discriminatório do modelo 

0,5 Sem poder discriminatório 

0,5  Área< 0,70 Discriminação ruim 

0,70  Área < 0,80 Discriminação aceitável 

0,80  Área < 0,90 Discriminação boa 

Área  0,90 Discriminação ótima 

                   Fonte: Adaptado de Marôco (2010) 
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4. Análises dos resultados  

 

Na figura 3, observou-se maior percentual de mulheres que reportaram ter sofrido uma 

única agressão física. Já para duas ou mais agressões físicas, verificou-se um decréscimo no 

percentual de mulheres agredidas. 

 

Figura 3: Distribuição percentual das mulheres vítimas de agressão física segundo o número 

de agressões sofridas. 

 

Na figura 4, verifica-se que 68,0% das mulheres agredidas sofreram apenas uma única 

agressão física, enquanto 32,0% sofreram duas ou mais agressões físicas (agressão repetida). 

 

Figura 4: Distribuição percentual das mulheres vítimas de agressão física segundo a 

frequência da agressão (agressão única, agressão repetida). 
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Na Tabela 1 é exposto o percentual de mulheres com 18 anos ou mais de idade 

segundo as suas características socioeconômicas, demográficas, relacionais e comunitárias. 

Para cada uma dessas características, também é fornecida o percentual de mulheres de 18 anos 

ou mais de idade segundo a frequência da agressão física, isto é, segundo a informação de que 

a mulher foi alvo de agressões repetidas ou se sofreu apenas uma única agressão. 

Do total de mulheres com 18 anos ou mais de idade que sofreram agressão física, 

observou-se maior percentual de mulheres com idade entre 18 a 29 anos (40,2%), com 11 

anos ou mais de estudo (36,1%) e com renda domiciliar per capita de no máximo 1 salário 

mínimo (66,6%). Constatou-se também que 55,5% das mulheres agredidas são solteiras, 

57,7% encontram-se em situação de insegurança alimentar no domicílio e 78,2% tem filho 

(Tabela 1). 

Entre as mulheres vítimas de agressão física, verificou-se também maior percentual de 

mulheres pardas (48,4%), que moram na região Nordeste (35,2%), na área urbana (91,0%) e 

em domicílios com 3 moradores ou mais (73,6%). Notou-se também que 97,4% das vítimas 

residem em domicílios com padrão construtivo adequado, 57,2% das mulheres sentem-se 

seguras no domicílio, mas 56,3% das mulheres não tem sentimento de segurança no bairro 

onde mora. 

Quanto as variáveis referentes a última agressão, observou-se maior percentual de 

mulheres que reportaram ter sofrido agressão física na própria residência (47,9%) e que a 

última agressão foi cometida por cônjuge ou parente (42,3%). Além disso, menos da metade 

das mulheres que sofreram agressão física (47,4%) procuraram apoio policial e fizeram o 

registro em delegacia.  

Na análise bivariada, as seguintes variáveis apresentaram associação significativa com 

a frequência da agressão física, considerando o nível de significância de 5%: faixa-etária, 

nível de escolaridade, renda domiciliar per capita, situação de segurança alimentar do 

domicílio, estado civil, ter filho, identificação do agressor referente a última agressão e local 

da última agressão. Quanto a faixa etária, observou-se maior prevalência de agressão 

repetida, entre as mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos (36,9%), e menor prevalência de 

agressão repetida para mulheres na faixa de 60 anos ou mais (25,0%). Com relação ao nível 

de escolaridade, observou-se uma maior prevalência de agressão física repetida contra 

mulheres com 1 a 3 anos de estudo (38,5%) e menor prevalência de agressão repetida entre as 

mulheres mais escolarizadas, isto é, com 11 anos ou mais de estudo (24,0%). 
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No que se refere a renda domiciliar per capita, observou-se que quanto maior a renda 

domiciliar, menor a prevalência de agressão física repetida contra a mulher. Quanto a 

Situação de segurança alimentar do domicílio, há maior prevalência de agressão física 

repetida contra as mulheres que se encontram em situação de insegurança alimentar (34,2%). 

No que diz respeito ao estado civil, verificou-se maior prevalência de agressão física 

repetida entre as mulheres divorciadas, desquitadas ou separadas judicialmente (39,7%), e 

menor prevalência da agressão repetida entre as mulheres casadas (27,3%). Em relação a 

variável ter filho, mulheres que tem filhos apresentaram maior prevalência de agressão física 

repetida (34,5%), comparativamente as mulheres sem filho (21,6%).  

Com relação as características da última agressão física cometida contra as mulheres 

de 18 anos ou mais de idade, no que se refere a identificação do agressor, observou-se na 

análise bivariada que existe uma maior prevalência da agressão física repetida quando o autor 

da agressão é o cônjuge ou parente da vítima (51,6%) e existe menor prevalência de agressão 

repetida quando o autor da agressão é uma pessoa desconhecida (11,1%). Quanto ao local de 

ocorrência da última agressão, há maior prevalência de agressão física repetida no ambiente 

residencial (48,0%) e menor prevalência de agressão repetida em outros locais (15,4%). 
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Tabela 1: Percentual de mulheres com 18 anos ou mais de idade, por frequência da agressão, 

segundo as suas características socioeconômicas, demográficas, relacionais e comunitárias, e 

as características da última agressão física. 

Características 

  Frequência da agressão física 

Total P-valor  
% 

Duas ou mais 

agressões 

(agressão 

repetida) 

Apenas uma 

agressão 

Faixa etária 

     18 a 29 anos 40,2 29,8 70,2 100 

0,025 

30 a 39 anos 26,7 36,9 63,1 100 

40 a 49 anos 17,9 32,2 67,8 100 

50 a 59 anos 9,7 28,4 71,6 100 

60 anos ou mais 5,5 25,0 75,0 100 

Cor/Raça 

    
 

Branca 39,0 30,4 69,6 100 

0,324 
Preta 11,5 35,1 64,9 100 

Parda 48,4 31,7 68,3 100 

Outra 1,0 45,0 55,0 100 

Região de residência  

    
 

Norte  14,6 30,6 69,4 100 

0,376 

Nordeste 35,2 33,8 66,2 100 

Sudeste 27,7 31,7 68,3 100 

Sul 11,7 26,6 73,4 100 

Centro-Oeste 10,7 32,1 67,9 100 

Área de Localização do domicílio 

    
 

Urbana  91,0 31,3 68,7 100 
0,203 

Rural 9,0 36,0 64,0 100 

Padrão de moradia 

    
 

Adequada 97,4 31,7 68,3 100 
1 

Inadequada 2,6 32,0 68,0 100 

Número de moradores 

    
 

Sem declaração 0,7 23,1 76,9 100 

0,105 
Ùnico morador 7,0 40,4 59,6 100 

2 moradores 18,8 32,8 67,2 100 

3 moradores ou mais 73,6 30,7 69,3 100 

Nível de Escolaridade 

    
 

Sem declaração 0,6 18,2 81,8 100 

< 0,001 

Sem instrução ou menos de 1 ano 8,8 36,6 63,4 100 

1 a 3 anos 9,6 38,5 61,5 100 

4 a 7 anos 24,9 37,9 62,1 100 

8 a 10 anos 20,0 32,9 67,1 100 

11 anos ou mais 36,1 24,0 76,0 100 
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 (Continuação) 

Características 

  Frequência da agressão física 

Total P-valor  
% 

Duas ou mais 

agressões 

(agressão 

repetida) 

Apenas uma 

agressão 

Situação de ocupação da Mulher 

     Ocupada 71,7 32,3 67,7 100 
0,418 

Não ocupada 28,3 30,3 69,7 100 

Renda Domiciliar per capita 

    
 

Sem declaração 3,7 24,7 75,3 100 

0,001 
Sem renda ou até 1 s.m 66,6 34,7 65,3 100 

Mais de 1 a 5 s.m 26,6 26,0 74,0 100 

Mais de 5 s.m 3,0 23,7 76,3 100 

Situação de segurança alimentar do domicílio 

    
 

Insegurança alimentar 57,7 34,2 65,8 100 
0,007 

Segurança alimentar 42,3 28,4 71,6 100 

Estado Civil 

    
 

Solteira 55,5 32,3 67,7 100 

0,008 
Casada 27,7 27,3 72,7 100 

Divorciada/Desquitada/Separada judicialmente 11,9 39,7 60,3 100 

Viúva 4,9 31,2 68,8 100 

Ter filho 

    
 

Sim 78,2 34,5 65,5 100 
< 0,001 

Não 21,8 21,6 78,4 100 

Sentimento de segurança no domicílio 

    
 

Sim 57,2 30,3 69,7 100 
0,14 

Não 42,8 33,5 66,5 100 

Sentimento de segurança no bairro 

    
 

Sim 43,7 33,8 66,2 100 
0,086 

Não 56,3 30,1 69,9 100 

Identificação do agressor referente a última 

agressão 

    
 

Pessoa desconhecida 30,0 11,1 88,9 100 

< 0,001 
Policial/Segurança 1,6 12,5 87,5 100 

Cônjuge/Parente 42,3 51,6 48,4 100 

Pessoa conhecida 26,0 24,3 75,7 100 

Local da última agressão 

    
 

Própria residência 47,9 48,0 52,0 100 

< 0,001 Residência de terceiros 6,0 26,7 73,3 100 

Outro local 46,2 15,4 84,6 100 

Procura de apoio/ fez registro em delegacia 

    
 

Procurou apoio e fez o registro 47,4 31,5 68,5 100 

0,975 Procurou apoio, mas não fez o registro 6,8 32,3 67,7 100 

Não procurou apoio 45,8 31,8 68,2 100 
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Com base no p-valor do teste de Wald e/ou nos intervalos de 95% de confiança para as 

razões de prevalência (RP), verifica-se que as seguintes variáveis explicativas apresentaram 

associação significativa com a prevalência de agressão repetida contra as mulheres com 18 

anos ou mais de idade, considerando o nível de significância de 5%: nível de escolaridade, 

número de moradores no domicílio, identificação do agressor e local de ocorrência referentes 

a última agressão, e procura de apoio/registro da última agressão em delegacia. Assim, as 

demais variáveis incluídas no modelo não apresentaram associação estatisticamente 

significante com a prevalência da agressão física repetida (Tabela 2).  

Um novo ajuste foi realizado considerando apenas as variáveis que tiveram pelo 

menos um dos seus níveis com efeito significativamente diferente de zero, ao nível de 5%. Na 

Tabela 3, são fornecidos os resultados do ajuste do modelo com as variáveis selecionadas. 
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Tabela 2: Resultados do ajuste do modelo log-linear de Poisson explicativo da prevalência da 

agressão física repetida contra a mulher considerando todas as variáveis explicativas, 

incluindo as razões de prevalência, os seus respectivos intervalos de 95% de confiança e p-

valor do teste de Wald. 

Características 

Razão de 

Prevalência  

(RP) 

P-valor 
IC 95%                                                    

para RP 

Faixa etária 

   18 a 29 anos 1,423 0,055 (0,992 ; 2,048) 

30 a 39 anos 1,384 0,062 (0,983 ; 1,947) 

40 a 49 anos 1,271 0,160 (0,910 ; 1,776) 

50 a 59 anos 1,058 0,747 (0,749 ; 1,495) 

60 anos ou mais 1 - - 

Cor/Raça 

   Branca 0,869 0,487 (0,584 ; 1,292) 

Preta 0,889 0,573 (0,592 ; 1,337) 

Parda 0,804 0,270 (0,546 ; 1,185) 

Outra 1 - - 

Região de residência (Grandes Regiões 

Brasileiras) 

   Norte  0,812 0,078 (0,643 ; 1,024) 

Nordeste 0,918 0,389 (0,755 ; 1,116) 

Sudeste 0,935 0,500 (0,768 ; 1,137) 

Sul 0,809 0,108 (0,625 ; 1,048) 

Centro-Oeste 1 - - 

Área de Localização do domicílio 

   Urbana  1,045 0,618 (0,880 ; 1,24) 

Rural 1,000 - - 

Padrão de moradia 

   Adequada 1,186 0,344 (0,833 ; 1,689) 

Inadequada 1 - - 

Número de moradores 

   Sem declaração 1,424 0,528 (0,475 ; 4,271) 

Único morador 1,519    <0,001 (1,225 ; 1,883) 

2 moradores 1,060 0,424 (0,919 ; 1,222) 

3 moradores ou mais 1 - - 

Nível de Escolaridade 

   Sem declaração 1,137 0,789 (0,443 ; 2,920) 

Sem instrução ou menor de 1 ano 1,427 0,002 (1,146 ; 1,778) 

1 a 3 anos 1,343 0,002 (1,111 ; 1,624) 

4 a 7 anos 1,3 0,001 (1,108 ; 1,526) 

8 a 10 anos 1,212 0,028 (1,021 ; 1,440) 

11 anos ou mais 1 - - 

 

 



54 

 

(continuação) 

Características 

Razão de 

 Prevalência  

(RP) 

P-valor 
IC 95%                                                    

para RP 

Situação de ocupação da Mulher 

   Ocupada 1,051 0,481 (0,915 ; 1,209) 

Não ocupada 1 - - 

Renda Domiciliar Mensal per capita 

   Sem declaração 0,640 0,104 (0,373 ; 1,097) 

Sem renda ou até 1 s.m 0,739 0,151 (0,489 ; 1,117) 

Mais de 1 a 5 s.m 0,736 0,138 (0,491 ; 1,104) 

Mais de 5 s.m 1 - - 

Situação de segurança alimentar do domicílio 

   Insegurança alimentar 0,957 0,497 (0,844 ; 1,086) 

Segurança alimentar 1 - - 

Estado Civil 

   Solteira 0,981 0,905 (0,716 ; 1,344) 

Casada 0,820 0,215 (0,600 ; 1,122) 

Divorciada/Desquitada ou separada judicialmente 1,013 0,935 (0,738 ; 1,392) 

Viúva 1 - - 

Ter filho 

   Sim 1,152 0,146 (0,952 ; 1,395) 

Não 1 - - 

Sentimento de segurança no domicílio. 

   Sim 0,929 0,351 (0,795 ; 1,085) 

Não 1 - - 

Sentimento de segurança no bairro. 

   Sim 1,031 0,690 (0,887 ; 1,198) 

Não 1 - - 

Identificação do agressor referente a última 

agressão 

   Pessoa desconhecida 0,507 <0,001 (0,389 ; 0,661) 

Policial/Segurança 0,655 0,372 (0,258 ; 1,660) 

Cônjuge/Parente 1,646 <0,001 (1,376 ; 1,968) 

Pessoa conhecida 1 - - 

Local da última agressão 

  Própria residência 1,767 <0,001 (1,442 ; 2,165) 

Residência de terceiros 1,259 0,122 (0,940 ; 1,687) 

Outro local 1 - - 

Procura de apoio e registro da última agressão em 

delegacia 

   Procurou apoio e fez registro 0,862 0,025 (0,757 ; 0,981) 

Procurou apoio, mas não fez registro 0,934 0,568 (0,751 ; 1,170) 

Não procurou apoio 1 - - 
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Na Tabela 3, observa-se que as mulheres sem instrução ou com menos de 1 ano de 

estudo tem uma prevalência de agressão física repetida 25,4% maior do que as mulheres com 

11 anos ou mais de estudo. Observou-se também uma prevalência de agressão física repetida 

24,1% maior para as mulheres com 1 a 3 anos de estudo e 25,7% maior para as mulheres com 

4 a 7 anos, comparativamente aquelas com 11 anos ou mais de estudo. Para o grupo de 8 a 10 

anos de estudo, a prevalência de agressão repetida foi 19,7% maior quando comparada com o 

grupo das mulheres mais escolarizadas (11 anos ou mais de estudo). 

A prevalência da agressão física repetida contra mulheres que moram sozinhas foi 

43,5% maior quando comparadas as mulheres que moram em domicílios com três ou mais 

pessoas, incluindo ela (RP=1,435; p-valor=0,001). 

 Quanto a identificação do agressor, a prevalência de agressão física repetida contra a 

mulher quando o autor da agressão é pessoa desconhecida foi 50,2% menor que a prevalência 

de agressão física repetida no caso do autor da agressão ser pessoa conhecida (RP=0,498; p-

valor<0,001). A prevalência de agressão física repetida quando perpetrada por cônjuge ou 

parente foi 68,6% maior do que quando cometida por pessoa conhecida, que não o cônjuge ou 

parente (RP= 1,686; p-valor=0,001). 

Com relação ao local da agressão, observou-se que a prevalência de agressão repetida 

quando ocorrida na própria residência foi 74,9% maior do que quando ocorrida em outro local 

(RP=1,749; p-valor <0,001). Quando a agressão física ocorre na residência de terceiros, a 

prevalência de agressão repetida contra mulher foi 28,4% maior, comparativamente a outro 

local de ocorrência, mas essa diferença somente foi estatisticamente significante ao nível de 

10%. 

Além disso, verificou-se que as mulheres que não procuram apoio policial têm uma 

prevalência de agressão física repetida 15,6% maior do que as mulheres que procuraram apoio 

policial e fizeram registro em delegacia (RP=1/0,865=1,156; p-valor=0,027).  

A prevalência de agressão física repetida em mulheres que procuraram apoio policial, 

mas não fizeram o registro, não foi significativamente diferente da prevalência de agressão 

repetida das mulheres que não procuraram apoio policial (p-valor>0,05).  
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Tabela 3: Resultados do ajuste do modelo log-linear de Poisson explicativo da prevalência da 

agressão física repetida contra a mulher considerando apenas as variáveis selecionadas, 

incluindo as razões de prevalência, os seus respectivos intervalos de 95% de confiança e p-

valor do teste de Wald.  

Características 

Razão  

de Prevalência  

(RP) 

P-valor 
IC 95%  

para RP 

Nível de Escolaridade 
   

Sem declaração 1,063 0,902 (0,401 ; 2,819) 

Sem instrução ou menos de 1 ano 1,254 0,030 (1,023 ; 1,539) 

1 a 3 anos 1,241 0,016 (1,040 ; 1,480) 

4 a 7 anos 1,257 0,003 (1,083 ; 1,459) 

8 a 10 anos 1,197 0,040 (1,007 ; 1,420) 

11 anos ou mais 1 - - 

Número de moradores 
   

Sem declaração 1,248 0,651 (0,478 ; 3,259) 

Único morador 1,435 0,001 (1,169 ; 1,761) 

2 moradores 1,025 0,719 (0,896 ; 1,173) 

3 moradores ou mais 1 - - 

Identificação do agressor referente 

a última agressão    

Pessoa desconhecida 0,498  <0,001 (0,3822 ; 0,648) 

Policial/Segurança 0,656 0,375 (0,258 ; 1,665) 

Cônjuge/Parente 1,686 0,001 (1,410 ; 2,012) 

Pessoa conhecida 1 - - 

Local da última agressão 
   

Própria residência 1,749  <0,001 (1,428 ; 2,141) 

Residência de terceiros 1,284 0,099 (0,954 ; 1,729) 

Outro local 1 - - 

Procura de apoio e registro da 

última agressão em delegacia    

Procurou apoio e fez registro 0,865 0,027 (0,760 ; 0,983) 

Procurou apoio e mas não fez 

registro 
0,927 0,498 (0,746 ; 1,153) 

Não procurou apoio 1 - - 
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Com relação a qualidade do ajuste do modelo selecionado, observa-se que para um 

ponto de corte de γ=0,5 verificou-se, em termos globais, que 72,4% das mulheres agredidas 

fisicamente foram classificadas corretamente pelo modelo. Observou-se também que dentre as 

mulheres que relataram ter sofrido agressão física repetida, 50,9% foram classificadas 

corretamente pelo modelo; e dentre as mulheres que reportaram ter sofrido apenas uma única 

agressão física, 82,5% foram classificadas corretamente pelo modelo (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Avaliação da capacidade preditiva do modelo 

Medidas (%) 
Ponto de corte 

(γ=0,5) 

Ponto de corte 

(γ =0,246) 

Taxa global de classificações corretas 72,4 70,2 

Sensibilidade 50,9 71,8 

Especificidade 82,5 69,5 

 

Embora para um ponto-corte igual a γ=0,5, o modelo tenha apresentado uma boa 

capacidade preditiva, ao considerar outros pontos de corte (Figura 5), verificou-se que 

γ =0,246 é o ponto de corte que proporciona um maior poder discriminatório para o modelo 

selecionado, onde a taxa global de classificações corretas foi de 70,2% e os valores de 

sensibilidade e especificidade foram iguais a 71,8% e 69,5%, respectivamente (Tabela 4). 

 

Figura 5: Representação gráfica dos valores de sensibilidade e especificidade segundo 

diferentes pontos de corte.  
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Outra forma de avaliar o poder discriminatório do modelo é por meio da área da curva 

ROC (Figura 6). Para o modelo selecionado, obteve-se uma área de 0,7594, indicando que o 

modelo tem um poder discriminatório aceitável. 

 

 

Figura 6: Curva ROC. 
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5. Discussão e Conclusão 

 

O presente trabalho abordou o tema de agressão física, que é um problema social e de 

saúde pública, que pode provocar sérios danos para a saúde física e mental da mulher, quando 

não leva à morte. De acordo com Miranda et al. (2010), a agressão física repetida pode causar 

traumatismos, como fraturas, hemorragias e deformidades físicas, assim como dor crônica e 

osteoartrite. Além disso, pode causar estresse psicológico crônico, que contribui para o 

surgimento de doenças crônicas, além de transtornos mentais e a adoção de comportamentos 

de risco à saúde.  

O objetivo deste trabalho foi verificar a associação entre as características 

demográficas, socioeconômicas, relacionais e comunitárias das mulheres, de 18 anos ou mais 

de idade, e a prevalência da agressão física repetida. Dentre as variáveis consideradas no 

estudo, observou-se que a escolaridade da mulher, o número de moradores no domicílio em 

que a mulher reside, além das características da última agressão física sofrida, como 

identificação do agressor, local da agressão, e a procura de apoio e registro da agressão em 

delegacia de polícia, apresentaram associação significativa com a prevalência da agressão 

física repetida.  

No que refere a escolaridade da mulher, observou-se no estudo que as mulheres dos 

grupos de escolaridade “sem instrução ou menos de 1 ano”, “1 a 3 anos” e “4 a 7 anos de 

estudo” apresentam prevalências de agressão física repetida aproximadamente iguais entre si e 

maiores em comparação as mulheres mais escolarizadas (11 anos ou mais). Essa associação 

entre escolaridade da mulher e a ocorrência de agressão física repetida pode ser explicada 

pelo fato de mulheres com baixo nível educacional, em geral, não terem total independência 

econômico-financeira, dificultando essas mulheres a abandonarem um relacionamento 

violento no contexto de violência doméstica, sobretudo no caso de falta de apoio familiar.  De 

modo geral, embora a violência possa ser vivenciada por mulheres de diferentes grupos de 

escolaridade, o presente estudo mostrou que mulheres menos escolarizadas apresentam maior 

probabilidade de sofrerem repetidas agressões físicas. Outros trabalhos mostraram o 

predomínio de mulheres com baixo nível de escolaridade entre as vítimas de violência 

(ACOSTA et al., 2013), e que a baixa escolaridade da mulher está associada ao maior risco de 

sofrer violência (VIEIRA et al., 2013; ABRAMSKY et al., 2011; PALAZZO et al., 2008). 

As mulheres que moram sozinhas apresentaram maior prevalência de agressão física 

repetida, comparativamente as mulheres que residem em domicílios com três ou mais pessoas, 
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inclusive ela. Assim, a presença de outras duas ou mais pessoas no domicílio, reduz a 

repetição da agressão física contra a mulher. Portanto, mulheres que moram sozinhas parecem 

estar mais vulneráveis à violência física. Este resultado pode estar associado às mudanças 

mencionadas por Romio & Gonzalez (2013) no modelo de domicílio composto por um casal e 

filho(s) dentro do qual o papel da mulher-esposa se desenvolve no âmbito privado e o do 

homem, como chefe do domicílio atuante no âmbito público. Conclui-se que essas mulheres 

que moram sozinhas estão fora dos padrões mais tradicionais de modelo familiar podendo, 

por um lado, terem relações íntimas com parceiros ou ex-parceiros ou, por outro lado, não 

possuírem parceiros íntimos ou companheiros e, por este motivo, terem hábitos solitários e 

saírem com maior frequência à noite, ficando mais expostas a episódios de violência física 

(CRUZ et al., 2011).  

Este estudo mostrou que a prevalência de agressão repetida quando perpetrada por 

cônjuge ou parente foi maior do que quando cometida por pessoa conhecida, que não o 

cônjuge ou parente. Segundo ROSA et al.(2013) uma das formas mais comuns de violência 

contra a mulher é aquela cometida pelo marido ou parceiro íntimo. Esse achado, 

especialmente no contexto da relação íntima ou conjugal, pode ser explicado pelo chamado 

ciclo da repetitividade da violência doméstica, que apresenta três fases distintas: fase da 

acumulação da tensão, fase da agressão e fase da lua de mel. A repetitividade da agressão 

física pode provocar na vítima um estado de desespero aprendido e baixa estima, reduzindo a 

sua capacidade de reagir frente a situação de violência sofrida, o que contribui para a 

impunidade do agressor e para a manutenção do ciclo de violência (FONSECA et al., 2012).  

No estudo desenvolvido por Fonseca et al. (2012) com mulheres vítimas de violência 

doméstica, especialmente de violência física e psicológica, verificou-se que as mulheres em 

geral manifestam reações de passividade, vergonha, decepção, culpa e sofrimento com relação 

a violência sofrida, e que não têm uma noção clara da gravidade da violência que sofrem e o 

do impacto do ciclo de violência na sua qualidade de vida. Zancan et al. (2013) salienta que, 

apesar das vítimas de violência terem medo das constantes ameaças, permanecem no 

relacionamento devido à esperança da mudança de comportamento do cônjuge. 

Com relação ao local de ocorrência da última agressão, verificou-se que a prevalência 

da mulher sofrer duas ou mais agressões físicas (agressão física repetida) é maior quando o 

local é a própria residência, comparativamente a outro local de ocorrência. Essa associação 

mostra que a repetitividade da violência, ocorre sobretudo no ambiente doméstico ou 
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intrafamiliar. Leite et al. (2015), também verificou que o ambiente doméstico é o local de 

maior ocorrência das agressões, por ser resguardado da interferência de outras pessoas. 

Também se verificou neste estudo que as mulheres que procuraram apoio policial e 

fizeram registro da agressão sofrida em delegacia apresentaram menor prevalência de 

agressão física repetida. Este achado da mulher denunciante ter menor chance de sofrer outro 

episódio de violência física também foi verificado no estudo de Gama et al. (2014).  

Adicionalmente, observou-se que a prevalência de agressão repetida das mulheres que 

procuram apoio policial, mas não fizeram o registro em delegacia, não difere do grupo de 

mulheres que não procuraram apoio policial; o que mostra a importância da mulher fazer o 

registro na delegacia para não continuar sofrendo agressões. Santi et al. (2010), ao analisar 

mulheres vítimas de violência, observaram que a busca por ajuda ocorre no seu próprio meio 

social, junto à família e amigos; e que a busca pela delegacia não é imediata, pois depende da 

consciência da mulher sobre a situação de violência vivenciada, para somente depois 

procurarem a justiça. Entretanto, apesar da queixa policial representar uma tentativa da 

ruptura do ciclo de violência, as mulheres, levando em conta valores pessoais e familiares, 

ficam em dúvidas quanto a sua decisão. A falta de certeza quanto a decisão tomada e a 

descrença na polícia no que se refere ao atendimento prestado em situação de violência 

explicam os casos de suspensão da queixa policial por parte das mulheres (SANTI et al., 

2010).  

Entre as potencialidades desse trabalho, cabe ressaltar que no ajuste do modelo de 

regressão log-linear de Poisson, incorporou os pesos amostrais e as informações estruturais do 

plano amostral da PNAD 2009 (estratos e conglomerados). A importância de considerar, 

pesos, estratos e conglomerados no ajuste do modelo deve-se ao fato de que quando são 

ignorados se produz resultados incorretos tanto para as estimativas pontuais como para as 

variâncias e p-valores, comprometendo a interpretação dos resultados. Uma outra 

potencialidade deve-se ao uso do modelo de regressão log-linear de Poisson ao invés do 

modelo logístico binário, tendo em vista que a prevalência do desfecho é alta e a estimativa da 

razão de chance não é uma boa estimativa da razão de prevalência, sendo esta medida de 

associação de grande interesse em estudos seccionais.  

Quanto a limitação do estudo, pode-se mencionar a não inclusão de outras variáveis 

relevantes para o estudo sobre violência por não fazerem parte do escopo da pesquisa 

PNAD 2009, como história familiar de violência, uso de substâncias (como álcool e drogas), 
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apoio familiar e religião, além de características comunitárias, como nível de pobreza, 

existência de tráfico de drogas, entre outras. 

Neste estudo foi possível concluir que existe maior prevalência de sofrer agressão 

física repetida as mulheres menos escolarizadas, que moram sozinhas e que reportaram ter 

sofrido a última agressão no ambiente doméstico, por cônjuge ou parente, e que não procuram 

apoio policial. Do exposto, torna-se necessário desenvolver programas sociais voltados para o 

acesso da população a educação e maior capacitação dos policiais no atendimento da mulher 

vítima de violência, que são essenciais para a redução do risco de violência. Além de 

melhorar o trabalho da polícia, ressalta-se a necessidade de investir na capacitação de 

profissionais de saúde para identificar casos de violência contra a mulher, nas suas diferentes 

formas, afim de compreender e dar o suporte necessário.  

Por fim, ressalta-se a necessidade de maior agilidade no julgamento dos processos 

relativos aos casos de violência contra mulher, de modo a não subestimar a gravidade da 

violência praticada contra a mulher. 
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