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Violência contra as mulheres em Sergipe: 
um olhar da Saúde 

O entendimento da violência como um problema de saúde pública 
causando muitos prejuízos humanos físicos e psicológicos (ver tabela1), 
para além das questões sociais e econômicas não é recente. É um 
fenômeno difuso e complexo, influenciada pela cultura e submetida a 
uma contínua revisão na medida em que valores e normas sociais evoluem 
e diferem de locais, épocas e realidades diferentes. 

A violência de gênero é aquela exercida pelos homens contra as 
mulheres, afetando-as pelo simples fato de serem mulheres, uma vez que 
a construção de gênero perpassa pelos papeis de feminino e masculino que 
são construídos e assumidos na sociedade.  

Foi com os movimentos feministas a partir da década de 50 que os casos 
de violência contra a mulher passaram a tornar-se público porque até 
então pertenciam ao âmbito privado, reflexo de uma sociedade 
machista e patriarcal onde era dado como “natural” a relação de 
dominação e poder com o uso ou não de força física contra a mulher. 

Desde a década de 80 a área de saúde tem desempenhado um 
papel propositivo de enfrentamento. Em 2002 a Organização Mundial da 
Saúde - OMS definiu a violência como: 

“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 qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação". 

Ampliando a concepção de violência para as situações onde 
necessariamente não seja produzido sofrimento ou morte, mas que 
impõe um impacto substancial no indivíduo, na família, comunidade e 
sistemas de saúde que poderá ser imediato ou durar por anos mesmo 
após a interrupção do ato violento. 
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Em 2014 o MS através da PT/GM nº1271/junho de 2014, determinou que todos os equipamentos de 
saúde deveriam realizar a notificação compulsória dos casos suspeitos ou confirmados de violência 
interpessoal/autoprovocada contra as mulheres, e sendo de natureza sexual ou tentativa de suicídio  que 
deveria ser também imediata. 
 
Tabela1. Conseqüências à saúde resultantes da violência contra a mulher. 

Sintomas Características 

 
 

Físicos 

lesões abdominais, torácicas, contusões, edemas e hematomas, síndrome de dor crônica, invalidez, 
fibromialgias, fraturas, distúrbios gastrintestinais, cefaléias, dor abdominal, síndrome de intestino irritável, 
queimaduras, lacerações e escoriações, dano ocular, funcionamento físico reduzido, fadiga crônica, mudanças 
bruscas de peso 

 
 

Sexuais e  
Reprodutivas 

distúrbios ginecológicos, fluxo vaginal persistente, sangramento genital, infertilidade, doença inflamatória 
pélvica crônica, complicações na gravidez, aborto espontâneo, disfunção sexual, doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive HIV/AIDS, aborto sem segurança, gravidez indesejada, retardo no desenvolvimento 
intra-uterino, morte fetal e materna 

 
Psicológicas e 

Comportamentais 

abuso de álcool e drogas, depressão, ansiedade, distúrbios da alimentação e do sono, sentimentos de 
vergonha e culpa, fobias e síndrome de pânico, inatividade física, baixa auto-estima, distúrbios de estresse 
póstraumático, tabagismo, comportamentos suicidas e autoflagelo, comportamento sexual inseguro 

FONTE: Revista Latino-americana Enfermagem 2006 nov-dez;14(6). www.eerp.usp.br/rlae 

 
Tipificação 
Para a OMS, a violência esta dividida em três grandes categorias, e esta subdividida conforme 
demonstrado na Figura1:  

• Violência autodirigida: aquela que a pessoa comete contra si próprio;  
• Violência interpessoal: aquela infligida por outro ou por um pequeno grupo; 
• Violência coletiva: aquela cometida por grupos maiores, por milícias, grupos políticos, 

terrorristas. 
 
Figura1. Tipologia da Violência 

 
FONTE: OMS, 2002. 
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Epidemiologia 
 
 
O Estado de Sergipe, assim como o Brasil, apresenta um percentual populacional feminino superior ao 
masculino. Em 2015, as mulheres no território sergipano representaram, segundo projeção do IBGE, 51,11% 
da população, sendo 34,04% menores ou igual a 19 anos, 55,88% entre 20 e 59 anos e 10,08% de mulheres 
acima de 60 anos. 
 
A Central de Atendimento à Mulher- Disque 180, equipamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República, tem por finalidade realizar orientação, receber denúncias e fazer 
encaminhamentos via telefonia. Em 2015, no primeiro semestre, realizou 364.627 atendimentos, dos quais 
328 foram de Sergipe, o equivalente a uma taxa de registro de 33,56 por 100 mil mulheres, colocando-o 
como 6º Estado Brasileiro e o 2º do nordeste no ranking de taxa de atendimento por cem mil mulheres – 
figura 2 (Informação disponibilizada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do 
Trabalho, dos Direitos Humanos e Juventude – SEIDH/ Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para 
Mulheres de Sergipe). 
 
Figura 2. Ranking dos Estados segundo taxa de atendimento por 100 mil mulheres. Brasil, 1º semestre 
2015. 

 
FONTE: Balanço 2015 do 1º semestre da Central de Atendimento à Mulher – Disque 180 

 

Os profissionais de saúde, em 2015, através do SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 
registraram 1022 notificações de violência interpessoal/autoprovocada, das quais 740 (72,41%) foram de 
mulheres, distribuídos em seus diversos ciclos de vida (Figura 3). Podendo ser observado que esta é 
predominante entre as mulheres ainda adolescentes, acompanhando durante toda a fase adulta. Mas não 
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significando que nas mulheres idosas não haja casos de violência, o que existe é uma dificuldade na 
identificação destes casos, sendo mais visíveis durante o atendimento domiciliar. 
 
Figura3.Proporção de notificações de violência contra a mulher por grupo etário. Sergipe, 2015. 

 
FONTE: SINAN/NEST-SES. Projeção populacional/IBGE 

 
 
Dar visibilidade a violência, e em especial à contra a mulher, depende de re-significações de valores 
individuais, culturais e sociais dos profissionais que atendem, como das mulheres que procuram ajuda, assim 
como o acesso a informação e garantia ao atendimento. Portanto, quando analisamos a figura 4 observamos 
que o coeficiente de notificações de violência contra a mulher, segundo região de saúde em Sergipe, na 
região de Aracaju apresentou um coeficiente de 72,78 por 100 mil mulheres, em contraponto à região de 
saúde mais distante da capital - Região de Nossa Senhora da Glória com 18,97. Sendo 49,97 o resultado em 
cem mil mulheres para Sergipe em 2012, aumentando para 64,19 em 2015, fruto do fortalecimento da rede 
de enfrentamento e acesso a informação. 
 
Figura4. Coeficiente de notificação de violência contra a mulher, segundo região de saúde. Sergipe, 2012 
(por 100 mil). 

 
FONTE: SINAN/NEST-SES. Projeção populacional/IBGE – NOTA: Dados da população, por sexo e faixa etária, somente estão disponíveis até 2012, em relação aos municípios. 

 
A escolaridade é outra variável de significativa importância para a análise do contexto de violência em 
Sergipe, porém dos dados analisados 52,72% estavam sem o campo preenchido, dificultando uma abordagem 
direcionada para esta variável. Quanto à raça/cor conforme pode-se observar na figura 5 45,91% não foram 
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preenchidas, em virtude de não ser um campo obrigatório, porém para as que foram preenchidas houve um 
predomínio da cor preta e parda que juntas representaram 43,86% das notificações.  
 
Figura5. Proporção (%) de notificações de violência contra a mulher segundo raça/cor. Sergipe, 2015. 

 
FONTE: SINAN/NEST-SES. Projeção populacional/IBGE 

 

Devido a sua complexidade, num ato violento podem estar presentes diversas formas de violência, como: 
física, sexual e psicológica ao mesmo tempo. No balanço da Central de Atendimento à Mulher- Disque 180, 
no primeiro semestre de 2015, no Brasil, foi registrada uma média de 2025 atendimentos por dia, dos quais 
8,84% foram de relatos de violência contra a mulher (tabela 2). Diferentemente de Sergipe que para o 
mesmo período, como pode ser observado na figura 7, a violência física (42,97%) seguida da violência sexual 
(33,11%) foram as mais registradas, bem como é importante observar o percentual de 3,38% para as 
violências autoprovocadas, demonstrando a necessidade do olhar atento da equipe multidisciplinar para 
esta problemática.  
 
Tabela 2. Tipificação da violência contra a mulher, segundo registros da Central de Atendimento à Mulher. 
Brasil, 1º semestre de 2015. 

NATUREZA DA VIOLÊNCIA PERCENTUAL 

Física 51.16% 

Psicológica 30,92% 

Moral 7,13% 

Cárcere privado 4,23% 

Sexual 4,06% 

Patrimonial 1,95% 

Tráfico de mulheres 0,55% 
FONTE: Balanço 2015 do 1º semestre da Central de Atendimento à Mulher – Disque 180. 
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Figura 7.Proporção de notificações de violência contra a mulher segundo a natureza. Sergipe, 2015. 

 
FONTE: SINAN/NEST-SES.  

 

 
“Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No âmbito do 

lar, da família, em qualquer relação intima de afeto quer conviva ou tenha convivido. ” 
(Lei Maria da Penha, art. 5º, 2006). 

 
 
Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde sobre violência contra a mulher de 2013, tem havido 
um crescimento de registro que evidenciam os efeitos da violência doméstica, principalmente quando o 
autor da agressão é o parceiro ou ex-parceiro, no quadro de adoecimento da mulher, sendo estas mais 
propensas a ter graves problemas de saúde. No Brasil, em 2015, segundo informações do Disque 180, 
85,96% das violências denunciadas foram domésticas e destas 70,71% foram cometidas pelo parceiro/ex-
parceiro. Sergipe registrou no setor saúde, através das notificações, 31,62% de casos de violência doméstica 
distribuída conforme figura abaixo pelo vinculo com a mulher agredida (figura 8). Como demonstrado 
independente do ciclo etário as mulheres são maltratadas e agredidas pelos seus ex-companheiros ou 
companheiro atual. 
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Figura 8. Notificação de violência contra mulheres por faixa etária, segundo autor da agressão, Sergipe. 
2015.

 
FONTE: SINAN/NEST-SES 

 
 
Vigilância para Enfrentamento da Violência contra a Mulher 
 
Buscar compreender a complexidade da situação de violência é o primeiro passo para o seu enfrentamento. 
A Organização Panamericana de Saúde/OMS visando facilitar o entendimento elaborou uma base teórica 
chamada Modelo Ecológico (figura 9), onde é estudado fatores de quatro âmbitos distintos de casualidade 
imbricados, onde não existe um determinante causador mas uma interação de fatores. São eles: 

• Individual: procura identificar tanto fatores biológicos, como da história pessoal manifestado no seu 
comportamento; 

• Relações: procura entender como as relações interpessoais acontecem, com parceiros íntimos, 
familiares, sendo observado o grau de vulnerabilidade da vitima diante deste contexto; 

• Comunidade: São explorados os contextos comunitários onde são desenvolvidas as relações sociais, 
tais como escola, bairro, característica da população. Estabelecendo relações entre estes cenários e a 
situação do individuo como agressor ou vítima; 

• Sociedade: examinam os fatores mais significativos da sociedade, as estruturas gerais que favorecem 
ou inibem os atos violentos, são as questões culturais, valores que naturalizados perpetuam ou 
incitam a violência. 

 
Figura 9. Modelo Ecológico para compreender a violência 

 
FONTE: OPS/OMS, 2002. 
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Para a saúde pública, a prevenção começa descrevendo o impacto e proporções do problema, portanto 
quanto mais precocemente for identificada uma mulher em situação de violência, menos prejuízos a curto e 
longo prazo ela terá na qualidade de sua saúde. Tornando imprescindível que a realização da notificação seja 
efetivamente realizada em todos os equipamentos de saúde que podem servir como porta de entrada desta 
usuária na rede. Paralelamente à notificação, é preciso reforçar as campanhas de educação e informação, 
porque quanto mais se esclarece sobre a violência, mais encorajada se sentirão para denunciar e relatar que 
sofrem alguma forma de violência. 
 
Outro ponto importante, para o enfrentamento é o fortalecimento intersetorial, não há integralidade do 
cuidado para as situações de violência se não houver trabalho em rede, portanto precisa existir um 
movimento de articulação e elaboração de estratégias conjuntas onde a mulher vitimada tenha autonomia 
para iniciar sua mudança de realidade por qualquer ente da rede de enfrentamento. São pertencentes à 
rede todos os órgãos que atuam na garantia das necessidades biológicas, psicologias e sociais. (Figura 10). 
 
 
Figura 10. Fluxo de atendimento para o enfrentamento de violências contra as mulheres. 

  

 
 
 
 
Construir uma sociedade sem violência significa garantir cidadania a todos, e esta surge a partir do acesso a 
informação e garantia a assistência e demais direitos. Não se pode imaginar que a violência é externa a 
nossa essência, ela esta dentro de todos nós. A mudança de atitude no dia a dia, a vigilância permanente dos 
pequenos gestos de preconceito farão a diferença futuramente. É a re-significação da violência para o 
indivíduo que faz o profissional sensível à violência do outro. 
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