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RESUMO

A violência doméstica contra mulheres é uma endemia no Brasil. O
número de casos notiﬁcados aumenta anualmente. Neste cenário, é
importante entender o perﬁl epidemiológico, para melhorar a assistência
à essa população. Objetiva-se identiﬁcar o perﬁl epidemiológico das
vítimas de violência doméstica no Brasil entre 2009 e 2018. Trata-se de
um estudo observacional com informações extraídas do Sistema de
Informação de Agravos e Notiﬁcação - SINAN. Foram coletados os
seguintes dados: faixa etária, raça, escolaridade, local da ocorrência,
encaminhamento e evolução do caso. Foram registradas 1.097.645
notiﬁcações de casos nesse período. 57,6% tinham entre 20 e 59 anos,
sendo 23,07% entre 20 e 29 anos. A raça branca foi a mais prevalente
(39,44%) seguida pela parda (36,6%). Quanto à escolaridade, prevaleceu
o ensino fundamental incompleto da 5ª a 8ª série (14,91%). 60,72% dos
crimes foram cometidos na residência das vítimas. Quanto ao
encaminhamento e à evolução dos casos pelo setor de saúde, a maioria
dos dados (63,89% e 63,03%, respectivamente) estava em branco na
Ficha de Notificação. Conclui-se, que a violência doméstica no Brasil afeta,
principalmente, mulheres jovens, com baixa escolaridade, dentro do
próprio domicílio. Entretanto, dados sobre o acompanhamento em saúde
dessa população permanecem defasados, diﬁcultando a elaboração de
políticas para melhoria na assistência.
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