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INTRODUÇÃO: 

A violência doméstica contra a mulher pode ser definida como qualquer ato baseado no gênero, que 

ocasione danos, como agressões físicas, psicológicas, sexuais, prejuízo moral e patrimonial. Geralmente, os 

agressores são pessoas próximas à vítima. O acontecimento dessa prática tem como efeito problemas sociais, 

psicológicos e sexuais.1 Dessa maneira, sua ocorrência expõe um problema social persistente, o qual engloba os 

direitos humanos e a saúde pública mundial.  

As agressões físicas são frequentes na região de cabeça e pescoço, dessa maneira o dentista diagnostica 

essas lesões com regularidade. Assim, fica evidente a importância do engajamento do Cirurgião Dentista nos 

estudos referentes à violência contra a mulher.2  

No cenário das ações de enfrentamento a esse grave problema de saúde pública encontram-se as ações 

desenvolvidas pelo município de Campinas (SP), que desde 2001 vem articulando o setor saúde em uma ampla 

rede intersetorial e interinstitucional para ofertar cuidados às pessoas que sofreram violência. Nesse contexto, 

Campinas desenvolveu uma rede de cuidados (diretos e indiretos) às vítimas, bem como um Sistema de 

Notificação das Violências (SISNOV), a fim de realizar a notificação dos casos, acionar a rede de atendimento, 

interagir com outras instituições envolvidas na proteção da vítima e organizar um banco de dados fiel sobre o 

assunto.3 

Em 2020, contudo, um importante evento veio impactar fortemente a saúde em nível mundial na direção 

contrária das grandes conquistas e, consequentemente impactar as políticas públicas já em curso no país. Em 

março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia pelo novo Coronavírus, o qual é transmitido 

principalmente pelo trato respiratório, em razão de sua alta taxa de transmissibilidade e número de infectados ao 

redor do mundo.4 

Com o isolamento social, as pessoas passam mais tempo em proximidade com sua família. Estresse 

repentino, situação econômica desfavorável, ansiedade e outros distúrbios podem ampliar a probabilidade de atos 

de violência. Os agressores podem se aproveitar das restrições e impedir o aceso de serviços de apoio às vítimas; 

além disso contato social diminuído reduz as chances de ajuda.5 

A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH), informou que em março de 2020, mês de início da pandemia, houve um aumento de 18% no 
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número de denúncias registradas pelos ramais telefônicos de suporte.6 Desde o início da pandemia os casos de 

violência contra a mulher após o lockdown aumentaram mundialmente.7 

Tendo em vista que a Pandemia não cessou, sequer arrefeceu no Brasil, é de se supor que os problemas 

decorrentes dela permaneçam e, portanto, necessitem de aprofundado conhecimento para seu eficaz 

enfrentamento. 

METODOLOGIA: 

Para este estudo transversal observacional descritivo foram utilizados dados secundários de acesso aberto 

no município de Campinas – SP por meio do banco de dados do Sistema de Informação e saúde do governo de 

Campinas, desenvolvido pelo DataSUS referentes à violência contra a mulher no município de Campinas, Estado 

de São Paulo, nos anos de 2019 e 2020. Os dados foram compilados em planilhas de Excel e posteriormente 

analisados pelo programa estatístico R e Rstudio. O acesso dos dados foi realizado pelo TabNet Campinas no site 

http://tabnet.campinas.sp.gov.br/tabnet. As categorias analisadas foram raça/cor, idade, escolaridade, local de 

moradia, se a notificação foi feita por residência ou por ocorrrência e tipo de violência sofrida. 

Os mapas coropléticos foram elaborados com o uso do software Excel® 2016. A imagem do Município de 

Campinas–SP com demarcação pelas regiões foi inserida na área da planilha no formato PNG. Na imagem em 

PNG foram utilizadas as ferramentas para formatação da imagem:  remover plano de fundo e marcar áreas para 

manter. Após a delimitação das regiões no mapa a imagem foi agrupada. Foi utilizado o intervalo de classes para 

delimitação coroplética. Para a realização deste projeto foi utilizada a versão 4.1.2 do software R (R Core Team, 

2020) e a versão 2021.0.92-382 do RStudio (Rstudio Team, 2021), ambos para sistema operacional Windows. A 

linguaguem utilizada é em R, permitindo cálculos, análises e manipulações gráficas. Enquanto o Rstudio trata-se 

de uma interface integrada ao R. Foram feitas análises descritivas dos dados das vítimas de violência contra mulher 

no município de Campinas, Estado de São Paulo, nos anos de 2019 a 2020, segundo local de moradia, local de 

ocorrência, renda, idade, raça/cor e escolaridade. Em seguida, os dados permitiram a elaboração de tabelas  e 

gráficos de localização e frequência para se demonstrar a ocorrência do desfecho em relação às variáveis 

independentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

  

Figura 1: Frequência de casos VCM: Branca 

           

Figura 2: Frequência de casos VCM: Preta 

  
Figura 3: Frequência de casos: Amarelo 
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Figura 4: Frequência de casos: Parda 

No ano de 2019 observou-se um total de 925 casos de violência contra a mulher notificados no município 

de Campinas. As mulheres identificadas com a coloração de pele branca apresentaram maior número de casos, 

seguidos por parda, preta, ignorado/branco, amarela e indígena. A faixa etária que se sobressaiu encontra-se entre 

40 a 59 anos, seguida por 30 a 39 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos e 18 a 19 anos. A escolaridade predominante 

foi o ensino médio completo, ignorado/branco, fundamental 2 incompleto e ensino médio incompleto. A violência 

mais cometida foi a física, outros tipos de violência, psicológica/moral, sexual, negligência/abandono, 

financeira/econômica, tortura e nenhum caso de tráfico de seres humanos. O cônjuge foi o autor com maior número 

de casos, em seguida, a própria pessoa, o ex-cônjuge e desconhecido. Os meses com maior prevalência foram 

janeiro, maio, junho, fevereiro e setembro. Dentre as regiões de Campinas, a região leste exibiu maior número de 

casos, seguida pelas regiões norte, sudoeste, noroeste e sul.  Já no ano de 2020 foram registrados um total de 

792 casos de violência contra a mulher. As mulheres identificadas com a cor de pele branca também apresentaram 

o maior número de casos, seguida por parda, preta, amarela, ignorado/branco, amarela e indígena. A faixa etária 

com maior prevalência foi a de 30 a 39 anos, logo depois 40 a 59 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos e 18 a 19 anos. 

A escolaridade ignorada/branco apontou um número superior de casos, logo depois ensino médio completo, 

fundamental 2 incompleto e ensino médio incompleto. A violência mais notificada foi a física, em seguida outros 

tipos de violência, violência psicológica/moral, sexual, psicológica/moral, negligência/abandono, tortura, 

financeira/econômica e, por último, tráfico de seres humanos. O cônjuge também foi o maior autor da violência, 

seguido por própria pessoa e desconhecido. O mês de janeiro também exibiu maior número de casos, depois abril 

e setembro com o mesmo número de casos, e março. Em relação às regiões, a leste teve maior prevalência, 

seguidamente por norte, noroeste, sul e sudoeste. 

O mapa da violência contra a mulher em Campinas revela que as vítimas são residentes nas diferentes 

regiões da cidade, não sendo este, portanto, um fenômeno espacialmente polarizado.  

Entretanto, observa-se que a região Leste da cidade, mais favorecida socioeconomicamente, não 

apresenta distribuição de vítimas negras e pardas.  Isso corrobora o estudo de Leite et al, em 2021, que concluiu 

que características socioeconômicas são importantes fatores associados às prevalências de violência. 

Em relação à aparente diferença numérica de casos entre os anos de 2019 (925) e 2020 (792), pode-se 

inferir que o fechamento da maioria dos CS em vários períodos no ano de 2020, durante o isolamento imposto pela 

Pandemia pelo Coronavírus, influenciou na queda de notificações pela falta de acesso das vítimas a esses 

serviços; afinal, a se considerar tendência global, lamentavelmente não deve ter sido a prevalência do agravo que 

diminuiu e sim o seu registro apenas. Esse cenário condiz com a realidade já registrada pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (Bueno et al., 2020), que relata situação similar em outras regiões do mundo, inclusive. 
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Porém, ressalta-se que este é um assunto que requer cuidado e maior aprofundamento. Como afirma o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), embora as mulheres em situação de violência estejam mais 

vulneráveis - dado seu intenso contato com os autores de violência durante o isolamento social - este mesmo 

isolamento também traz mais pessoas na casa (ou próximas à casa) durante todo o dia, o que faz com que 

discussões, brigas e agressões possam ser ouvidas ou vistas por vizinhos. As mulheres, por sua vez, no 

isolamento, encontram maior dificuldade para denunciar a violência por conta própria. Logo, a percepção de 

pessoas externas sobre os episódios, bem como a possibilidade destas denunciarem possíveis crimes tornam-se 

a fundamentais para assegurar proteção às vítimas.  

Há que se analisar, portanto, com muito cuidado, possíveis diferenças estatísticas e/ou numéricas em 

relação a VCM na antes e após a Pandemia. Acreditamos, novamente, que dados numéricos não podem encerrar 

essa discussão sem a importante análise qualitativa dos fenômenos que permeiam esse cenário. 

A faixa etária onde se localizou a parcela mais significativa das vítimas, em Campinas, durante o ano de 

2020 foi a de 30 a 39 anos e logo depois a de 40 a 59 anos. E o autor principal do maior número de casos foi o 

cônjuge. Isso parece indicar que o isolamento social foi um fator agravante para a VCM nesse período em 

Campinas. A maior proximidade das vítimas de seus companheiros em casa, a situação ansiolítica da pandemia 

em si, os riscos de desemprego e outras questões de gênero preexistentes podem ter exacerbado e desencadeado 

a violência e seus agravos. 

Entretanto, deve-se considerar que a notificação desse agravo depende do acesso das mulheres aos 

Centros de Saúde, bem como de ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar desenvolvidas por esses 

CS, as quais aproximam as mulheres do serviço, o que em muito facilita a complexa e constrangedora atitude da 

vítima em relação à busca pelo serviço nessa situação. Mulheres residentes em locais com acesso dificultado aos 

CS podem não notificar a violência sofrida. Isso, portanto, pode interferir na interpretação dos dados, requerendo, 

assim, maior cuidado nesta análise. O detalhamento dos serviços constantes nas regiões referidas, incluindo-se 

dados de acesso, de realização de ações de combate à VCM, de acolhimento às vítimas, de intersetorialidade para 

amparo à vítima, etc., através de pesquisas qualitativas é o que se sugere para estudos futuros, a fim de se 

promover aprofundamento dessa discussão. 

CONCLUSÃO: 

Os números da Violência Contra a Mulher na cidade de Campinas foram alarmantes, tanto em 2019, 

quanto em 2020, durante o isolamento imposto pelo novo Coronavírus.  

A violência está espalhada por todas as regiões da cidade, embora a relação entre VCM e piores condições 

socioeconômicas já esteja bem estabelecido na literatura. Contudo, na atualidade, no município de Campinas, a 

VCM atinge todas as classes sociais.  

É imperativa a necessidade de estudos qualitativos que investiguem a relação entre os serviços de saúde 

e a VCM, no sentido de melhor elucidar as notificações (ou a sua falta), e assim estabelecer as necessárias 

associações e correlações, tão importantes entre os fatores contextuais e a VCM. 
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