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RESUMO 
Objetivo: fazer um mapeamento dos dados referentes aos índices de violência feminina 

na região do Nordeste com o intuito de avaliar os estados cujo os números de ocorrência 

são mais alarmantes, o porquê desses dados serem mais alarmantes naquela região e 

fazer um comparativo entre a quantidade de casos de violência contra homens e contra 

as mulheres evidenciando a disparidade entre os dados. 
Métodos: trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e quantitativa desenvolvida a 

partir das informações obtidas no banco de dados on-line do Ministério da saúde 

acessado pelo website do DATASUS que analisa o índice de violência contra a mulher nos 

estados da região Nordeste, entre os anos de 2010 a 2016. 
Resultados: Verificou-se que os dados analisados estão incluídos sob a classificação 

geral “Violência doméstica, sexual e/ou outras violências” com distinção de sexo, 

apresentando um aumento no número de registros de casos de violência no período 

estudado. Salienta-se que durante o período estudado o estado do Pernambuco e Bahia 
apresentaram consideráveis índices em relação aos outros estados do Nordeste. 

Conclusão: Compreende-se que os elevados índices prevalentes na região estão 

associados às condições de vida da população no geral, no que tange as condições 

socioeconômicas, índice de desenvolvimento humano e padrões culturais praticados, que 

refletem o predomínio das agressões nos estados do Pernambuco e Bahia. Assim como, 
observou-se, entre os tipos de violência praticados, a prevalência da física e psicológica 

acima das demais, o que corrobora com a prerrogativa do modelo paternalista ainda 

presente. 
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ABSTRACT 

Objective: Make a mapping of the data relating to rates of female violence in Northeast 

region in order to assess the States whose occurrence numbers are more alarming, why 

such data is more alarming in the region and make a comparison between the number of 
cases of violence against men and women showing the disparity between the data. 

Methods: This was a cross-sectional, descriptive and quantitative research developed 

from the information obtained in the online database of the Ministry of health, accessed 

by the DATASUS analyzing the rate of violence against women in the States of the 
northeastern region, between the years 2010 to 2016. 

Results: it was found that the data analyzed are included under the general classification 

"domestic violence, sexual and/or other violence" with sex distinction, showing an 

increase in the number of cases of violence in the period studied. It should be noted that 
during the period studied the State of Pernambuco and Bahia presented considerable 

indexes in relation to other Northeastern States. 

Conclusion: It is understandable that the high rates prevalent in the region are 

associated with the living conditions of the population in General, regarding the 

socioeconomic conditions, human development index and prevailing cultural patterns, 
which reflect the predominance of the assaults in the States of Pernambuco and Bahia. 

As noted, among the types of attacks, the prevalence of psychological and physical above 

the other, which corroborates with the prerogative of the paternalistic model still present. 

Keywords: Woman; Violence; Brazil. 

 

1. Introdução 

 

A violência é definida como o uso intencional da força física, ou do poder real, ou 

em ameaça contra si próprio contra outra pessoa, ou contra um grupo, ou uma 

comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação1. 

Nesse contexto, a violência contra a mulher é um problema social e de saúde 

pública que está disseminada em todo o mundo. Segundo o Organização Mundial de 

Saúde no Estudo Multipaíses sobre Saúde da Mulher e Violência Doméstica, a estimativa 

de violência pelo parceiro íntimo em algum momento da vida oscilou entre 29% e 37% 

no Brasil2. 

Com isso, as políticas públicas de combate a violência contra a mulher e apoio as 

vítimas, que são, Delegacias Especializadas no Atendimento a Mulher (DEAM),Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência de Atendimento a Mulher 

(CRAM), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), Delegacias 

de Proteção da Criança e do Adolescente (DEPCA) e Conselhos tutelares, têm uma 

preocupação relacionada ao número de registros de casos de violência contra a mulher 

nos serviços de saúde que geralmente estão aquém da realidade3. 

A fim de sanar tal problemática, o Governo Federal instituiu como medida a 

exigência de notificação compulsória em casos de violência contra a mulher por parte dos 

serviços públicos ou privados, por meio da criação da lei 10.778 de 24 de novembro de 

2003. Além disso, uma das medidas para o combate da violência contra a mulher é a lei 

11.340/2006, conhecida como lei Maria da Penha. Esse importante instrumento jurídico 
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tem como objetivo combater todos os tipos de violência contra o sexo feminino, 

fornecendo acesso formal para as mulheres ao amparo legal e específico contra tal 

problema4. 

É preciso, então, entender em qual contexto social essas mulheres estão 

inseridas. Sabe-se, portanto, que a construção histórica do Brasil é pautada no 

patriarcalismo, que nada mais é do que o modo de vida onde a família e a sociedade se 

submetem ao poder de um homem adulto e que, historicamente, tem-se manifestado na 

organização social, legal, político e econômico de uma gama diferente de culturas4.  

Por isso, algumas mulheres não reagem à situação de violência por medo dos 

parceiros, sentimento de culpa ou vergonha da situação. Outras, por outro lado, buscam 

ajuda, porém o sistema brasileiro de notificação ainda é falho e escasso e quando 

associado ao descaso da família e amigos, desestimula a vítima agravando o seu quadro 

físico e emocional. 

No que se refere aos tipos de violências sofridas diariamente por várias mulheres 

a violência física, psico/moral, sexual, a tortura, o estupro e o assédio são os quadros 

que mais se sobressaem nos estados do Nordeste, segundo dados encontrados na 

plataforma DATASUS. Percebe-se, nesse sentido, que esses tipos que agressões 

extrapolam o aspecto físico sendo o que leva a um aumento dos agravos psicológicos, 

diminuindo, por vezes, a autoestima das mesmas. Isso corrobora no aumento dos 

agravos à saúde da mulher. Assim, percebe-se a importância de abordagem dessa pauta, 

principalmente no contexto vivido no Brasil, em que as agressões praticadas contra a 

mulher possuem altas prevalências, principalmente quando referente à possível 

existência de casos de subnotificação. Tal problemática é geradora de distúrbios de 

diversos tipos e pode vir a ser amparada por diversas instituições de apoio que 

trabalham de forma integrada para a apaziguar as situações3-5. 

Romper silêncio pode ser o primeiro passo para interromper a situação de 

violência. Entretanto, nem sempre as mulheres encontram apoio dos familiares e amigos. 

A busca pela ajuda institucionalizada é longa, com avanços e retrocessos, pouco apoio 

dos serviços institucionais e sujeita à exposição a mais violência pela discriminação e 

atitudes preconceituosas e autoritárias de profissionais que deveriam acolher as 

mulheres2. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo estimar a prevalência da violência 

contra a mulher nos estados da região Nordeste, bem como identificar os tipos de 

violência praticadas contra o gênero mais frequentes. 
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2. Método 

 

O seguinte estudo trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e quantitativa 

desenvolvida a partir das informações obtidas no banco de dados on-line do Ministério da 

saúde acessado pelo website do DATASUS. A coleta de dados referentes ocorreu no mês 

de maio de 2019 e foram utilizadas as seguintes variáveis: sexo, UF de ocorrência (na 

região do Nordeste) e os seguintes tipos de violência: violência física, violência 

psico/moral, violência tortura, violência sexual, estupro e assédio sexual. Foi feito um 

comparativo entre os tipos de violência por estado e uma apuração da violência total por 

território nos períodos de 2010 à 2016. 

 

3. Resultados e Discussão 

 
A análise realizada permitiu identificar que, no Nordeste, como mostra o gráfico 1, 

a média de casos de violência contra a mulher foi de 20.197,45 por estado. Com ênfase 

na violência física, tendo a maior prevalência expressada pelo dado de 47%, seguida pela 

violência psicológica (22%), violência sexual (14%), estupro (10%), assédio sexual (5%) 

e tortura (2%). Já com relação aos estados, percebe-se, no gráfico 2, que a maior 

incidência se concentrou no estado de Pernambuco com o valor de 35% da violência total 

contra a mulher, tendo como um dos fatores a alta desigualdade social evidenciada 

quando se percebe o número exorbitante de periferias na capital recifense; seguido por 

Bahia (25%), Alagoas (7%), Maranhão (7%), Paraíba (7%), Ceará (7%), Rio Grande do 

Norte (5%), Piauí (4%) e Sergipe (3%). 

 

Gráfico 1 - Comparativo entre os tipos de violência por estado de 2010 a 
2016.Fonte: DATASUS, 2019. 
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Gráfico 2 - Comparativo entre os casos de violência por estado de 2010 a 2016. 

Fonte: DATASUS: 2019. 

 

 

No gráfico 3 (Comparativo de Violência entre Homens e Mulheres por Estado), 

observou-se que em todos os estados a violência contra a mulher é predominante. 

Evidencia-se o PIAUÍ com registro de violência contra a mulher 814,2% maior que o 

registrado contra os homens, seguido por Sergipe (409,9%), Pernambuco (400,2%), 

Maranhão (324,35%), Bahia (179,7%), Paraíba (172,2%), Rio Grande do Norte 

(151,8%), Ceará (146,4%) E Alagoas (117,2%). 

 

Gráfico 3 - Comparativo de Violência entre Homens e Mulheres por Estado. 

Fonte: DATASUS: 2019 
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Os achados desses estudos identificaram a prevalência da violência total contra a 

mulher no estado do Pernambuco, seguido do por Bahia. Sendo esses dois estados com a 

prevalência quase que unânime em relação aos outros estados do Nordeste. 

Segundo estudo realizado no Pernambuco, a elevada prevalência de violência 

contra a mulher é compatível com a posição da cidade do Recife no ranking brasileiro da 

violência, apesar dos avanços ocorridos na última década, por exemplo, a criação da 

Secretaria da Mulher, dos centros de referentes a assistência as mulheres vítimas de 

violência, bem como delegacias especializadas, entre outras ações6. 

Nessa perspectiva, ainda sobre os motivos da elevada prevalência é importante 

salientar os aspectos individuais mais comuns das vítimas de violência, uma vez que, 

conforme estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, designado estudo 

multipaíses que, no Brasil, considerou o estado de São Paulo e a Zona da Mata da região 

Pernambucana, a juventude, ser separada/divorciada e uso nocivo de drogas também 

fazem parte das características individuais mais frequentes à agressão, sendo, por isso, 

considerada para compreensão da violência contra a mulher7. 

Outrossim, além dos fatores individuais pessoais, os valores socioeconômicos 

corroboram para o aumento do índice de violência. Conforme estudo, os estados 

pertencentes aos tercis de menor IDH e aqueles pertencentes aos tercis com maior 

desigualdade apresentaram maior taxa de índice de violência seguida de morte, 

confirmando, portanto, o motivo do estado do Pernambuco e Bahia terem os índices mais 

elevados, uma vez que esses estados são os mais populosos do Nordeste e com menor 

qualidade de vida3. 

Provavelmente, é possível associar também a motivação desses consideráveis 

dados coletos, outro fator que pode atuar como gatilho para execução da violência, como 

o fato do Brasil viver, ainda hoje, sob uma perspectiva patriarcalista, de que o homem é 

supervalorizado e a mulher vive na obrigação da submissão, o que culmina no aumento 

da desigualdade de gênero e corrobora para os atos de violência, quando o homem 

erroneamente acha-se no direto de intervir agressivamente na vida da mulher com o 

propósito de que ela siga seus preceitos. Presumivelmente, devido a cultura estar 

fortemente enraizada em principalmente esses dois estados supracitados, a razão pelos 

elevados índices pode estar associada a esse tópico. 

Dentre todos os tipos de violência que são empregados contra a mulher, o 

predominante é a violência física. Ela define-se como qualquer ação que venha a ferir a 

integridade corporal do indivíduo, podendo ou não causar lesões e proveniente de 

qualquer meio como, chutes, socos ou uso de armas de qualquer tipo. A violência física é 

mais visível. Se forem observados os dados de notificação da violência contra a mulher, a 

violência física sempre aparece em primeiro lugar. A maioria das mulheres que buscam 

ajuda sofreu alguma agressão desta natureza, primeiro porque existe um risco iminente 



1092 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2019; 4(1):1086-1095. 

 

 

 

de uma lesão mais grave, ou mesmo de morte, e segundo porque, normalmente, é o tipo 

de situação que outras pessoas presenciam e denunciam, como, por exemplo, um filho 

que vê que sua mãe apanha e pede socorro. Além disso, há uma espécie de consenso: 

socialmente, essa forma de violência é intolerável. Até do ponto de vista do profissional 

da saúde, é mais simples a identificação quando existem marcas físicas8. 

A construção cultural, fortemente empregada em meados dos anos 70, de que o 

feminicídio era justificado em casos de traição, tem perdido força na contemporaneidade, 

porém há muito que se avançar nesse sentindo, já que é fato a institucionalização do 

machismo e a objetificação da mulher na sociedade brasileira. 

Sendo assim, como estado campeão em todas as categorias de violência, só 

equiparada em casos de tortura com a Bahia, é o estado de Pernambuco, consegue-se 

avaliar que as condições socioeconômicas e culturais que modelaram o estado e os casos 

mais recorrentes acontecem quando a mulher depende financeiramente do companheiro, 

ocupando posição mais subalterna no que diz respeito à renda da família, pois se tornam 

mais limitadas a recorrer às instituições. Com isso, também se pode evidenciar uma 

maior ocorrência desses casos com mulheres que possuem filhos do agressor, tendo em 

vista que se sentem ligadas e/ou obrigadas a permanecer com o parceiro como forma de 

proteger a família. 

Assim, muitos desses casos de agressão acabam por levar a homicídios, o que 

caracteriza, então, essa problemática, como uma questão de saúde pública, visto que o 

conjunto de problemas referentes ao feminicídio perpassa o dia a dia dessas mulheres 

fazendo com que elas convivam com a insegurança em saber que podem morrer apenas 

por serem mulheres. Essa é uma das maiores manifestações da desigualdade de gênero, 

sendo assim um produto da diferença de poder que viola friamente os direitos humanos. 

Tem-se esse fato evidenciado quando avaliados os dados do governo estadual em que a 

cada 100.000 mulheres que vivem no estado do Pernambuco 4,6 são assassinadas, 

sendo computado um total de 4.170 vítimas no ano de 2018. 

Nesse viés, a violência contra as mulheres, cuja compreensão remonta a uma 

trama de raízes profundas, produz consequências traumáticas e indeléveis para quem a 

sofre. Por atravessar períodos históricos, nações e fronteiras territoriais, bem como 

permear as mais diversas culturas, independente de classe social, raça, etnia ou religião, 

guarda proporções pandêmicas e características universais9. Nesse âmbito, confirmando 

os aspectos históricos, o Nordeste brasileiro possui um alarmante registro de violência 

tanto envolvendo as mulheres quanto os homens. Contudo, quando comparado os 

números absolutos, por estado, entre mulheres e homens, percebe-se que as mulheres 

sofrem muito mais com essa problemática. Nessa conjuntura, no estado de Alagoas, que 

possui a menor disparidade, os casos de violência registrados contra a mulher é 117,2% 

maior que os casos de violência registrados contra os homens. Essa diferença se torna 
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percentualmente mais expressiva no estado do Piauí – 814,2% a mais, quando 

comparado com os homens. 

Acredita-se que a maior parte das mulheres não registre queixa, em especial as 

com melhor condição econômica. Seja por constrangimento e humilhação, ou por medo 

da reação de parceiros, de serem discriminadas ou responsabilizadas por familiares, 

amigos, vizinhos e autoridades. Também é comum que o agressor ameace a mulher, 

caso revele-se o ocorrido. Ainda, a mulher teme ser desacreditada, o que pode ser 

confirmado pelos inúmeros relatos de discriminação, preconceito, humilhação e abuso de 

poder. O medo de ser responsabilizada e a falta de apoio de família, amigos e serviços 

públicos leva a um número menor de denúncias. Além disso, sabe-se que a forma mais 

comum de violência contra a mulher é perpetrada por um parceiro íntimo9. 

Portanto, dada a complexidade do problema, apesar de já existirem leis que 

asseguram o direito das vítimas, os achados indicam a necessidade do maior 

investimento financeiro e a criação de programas mais eficazes como forma de apaziguar 

cada vez mais os riscos inerentes a violência de gênero, principalmente no estado do 

Pernambuco e Bahia, que apresentam índices mais alarmantes em relação aos outros 

estados. 

 

4. Considerações Finais 

 

O presente estudo teve por objetivo relatar a ocorrência de casos de violência 

contra a mulher, com foco na região Nordeste, nos anos compreendidos entre 2010 a 

2016. Nessa perspectiva, observou-se que os dados alarmantes obtidos e avaliados, 

salientando os casos de subnotificação, merecem atenção de todas as esferas de apoio à 

mulher promovendo uma quebra nesse ciclo de machismo institucional. A primeira rede 

de amparo que essa mulher busca é a dos familiares e amigos ficando clara a 

necessidade de uma ampliação da informação e qualificação sobre os outros serviços de 

apoio através da promoção e de uma melhora nos meios de denúncia e de suporte pós-

violência para assim conseguir dar o amparo físico e psicológico necessários a vítima.   

As notificações dos casos de violência devem ser feitas de forma correta o que 

mostra, então, a extrema importância de que os gestores de serviço de saúde e de 

segurança tenham uma maior perspectiva de urgência na oferta e aplicação de políticas 

públicas, objetivando impedir a ocorrência de novos casos e acolher as vítimas no 

enfrentamento da violência contra as mulheres. Os dados evidenciados através da 

presente pesquisa, chocam quanto aos números, porém, esses, são apenas um reflexo 

da problemática referente ao descaso da sociedade como um todo. Essa ideia retrógrada 

alimentada pelo machismo de que a submissão da mulher ao homem é “normal” afeta a 

forma como a população encara fatos como relacionamentos abusivos, agressões físicas 
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e psicológicas e, até mesmo, a onda crescente de feminicídio. Há, portanto, a 

necessidade da capacitação dos profissionais de saúde e justiça, por meio de oficinas de 

cunho educativo a fim de promover o atendimento e o repasse das informações de forma 

adequada, garantindo a punição dos agressores e a segurança das vítimas durante o 

processo de justiça.  

Portanto, é imprescindível a integração eficaz das redes de apoio como Delegacias 

Especializadas no Atendimento a Mulher (DEAM), Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS), Centros de Referência de Atendimento a Mulher (CRAM), Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), Delegacias de Proteção da 

Criança e do Adolescente (DEPCA) e Conselhos tutelares, a fim de promover a diminuição 

nos dados relatados e assim promover um mudanças nos paradigmas sociais referentes a 

situação da mulher no Brasil e, principalmente, na região do Nordeste.   

 

Referências 

 

1. Krug, E. G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R. World report on violence 

and health. Geneva, World Health Organization, 2002. Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid

=3A3DDA32D7DC7F8BCAFE0C9FCAB1AB86?sequence=1>. Access on 22 May 2019. 

2. Silva, R. A., et al. Enfrentamento da violência infligida pelo parceiro íntimo por 

mulheres em área urbana da região Nordeste do Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 

46, n. 6, p. 1014-1022, Dec. 2012. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102012000600011&lng=en&nrm=iso>. Access on 23 May 2019.  

3. Leite, F.M.C et al. Análise da tendência da mortalidade feminina por agressão no 

Brasil, estados e regiões. Ciênc. Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 9, p. 2971-

2978, Sept. 2017. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232017002902971&lng=en&nrm=iso>. access on 22 May 2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232017229.25702016. 

4. Pasinato, W. Acesso à justiça e violência doméstica e familiar contra as mulheres: as 

percepções dos operadores jurídicos e os limites para a aplicação da Lei Maria da Penha. 

Rev. direito GV, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 407-428, Dec. 2015. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-

24322015000200407&lng=en&nrm=iso>. Access on 09 May 2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/1808-2432201518. 

5. Bernardino, I. M., et al. Violência contra mulheres em diferentes estágios do ciclo de 

vida no Brasil: um estudo exploratório. Rev. bras. epidemiologia., São Paulo, v. 19, n. 4, 

p. 740-752, Dec. 2016. 



1095 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2019; 4(1):1086-1095. 

 

 

 

6. Barros, E. N et al. Prevalência e fatores associados à violência por parceiro íntimo em 

mulheres de uma comunidade em Recife/Pernambuco, Brasil. Ciênc. Saúde coletiva, Rio 

de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 591-598, Feb. 2016.  

7. Schraiber L.B, Dias M.R, França- Junior, I., Segri, N.J, D’oliveira A.F.P.L, PIRES L.A.F. 

Validade do instrumento WHO VAW STUDY para estimar violência de gênero contra a 

mulher. Rev Saude Publica 2010; 44(4):658-666 

8. Habigzang, L.F. Formas de violência contra a mulher I: violência física, 2016. Disponível em: 

http://www.compromissoeatitude.org.br/formas-de-violencia-contra-a-mulher-i-

violencia-fisica-trt-4-04042016/>. Access on 22 May 2019. 

9. Pinto, L. S.S et al. Políticas públicas de proteção à mulher: avaliação do atendimento 

em saúde de vítimas de violência sexual. Ciênc. Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 

5, p. 1501-1508, May 2017. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232017002501501&lng=en&nrm=iso>. Access on 23 May 2019.  

 


