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RESUMO

A violência doméstica entende-se por todo ato contra a mulher que
resulte em danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. No Brasil, as
formas de agressão são bem variadas e os autores das agressões, ainda
mais. O objetivo do trabalho é avaliar o tipo de agressão e o autor da
agressão, comparando essas variáveis por região. Trata-se de um estudo
observacional, cujos dados da pesquisa foram coletados no Sistema de
Informática de Agravos e Notiﬁcação – SINAM. A análise dos dados
coletados entre 2009 e 2018 apontaram que, em todas as regiões do país,
o tipo de agressão mais comum foi a força do corpo/espancamento
(variando de 44,1%-Norte; 45,6%-Nordeste; 46,7%-Centro-Oeste; 48%Sul; até 58,7% no Sudeste), enquanto que a de menor frequência foi
envenenamento, no Norte (0,5%), Nordeste (0,7%) e Sul (0,8%), e
substância/objeto-quente, no Sudeste (0,5%) e Centro-Oeste (0,9%). Em
relação ao vínculo da vítima com o autor da agressão, os dados apontam
que o principal agressor é o cônjuge (NE-21,9%; SE-25,2%; SUL-21,3%;
CO-19,6%), com exceção da região Norte, que apresentou maior índice
para amigo/conhecido (20,2%). O autor da agressão menos comum
identiﬁcado foi madrasta, no Nordeste (0,2%) e Sudeste (0,3%),
patrão/chefe, no Norte (0,2%) e Centro-Oeste (0,2%), e policial/agente de
lei, no Sul (0,3%). Diante dos resultados, observa-se que o principal
agressor é o cônjuge e a principal forma de agressão é o espancamento.
Embora a Lei Maria da Penha garanta a proteção da mulher nos casos de
violência, esta ainda é muito prevalente e subnotificada no Brasil.
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