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Quatro em cada dez mulheres brasileiras já foram
vítimas de violência doméstica, diz estudo

Levantamento feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo federal foi divulgado nesta segunda-feira
(4). Violência psicológica é a segunda maior reclamação das mulheres

REDAÇÃO ÉPOCA, COM AGÊNCIA BRASIL

Quatro em cada dez mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. O número consta do Anuário das
Mulheres Brasileiras 2011, divulgado nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo
federal e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos (Dieese). 

O anuário reúne dados referentes à situação das mulheres no país. Os números sobre a violência doméstica, por
exemplo, são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). 

De acordo com a Pnad, 43,1% das mulheres já foram vítimas de violência em sua própria residência. Entre os homens,
esse percentual é de 12,3%. 
Ainda segundo os números da Pnad de 2009 incluídos no anuário, de todas as mulheres agredidas no país, dentro e fora
de casa, 25,9% foram vítimas de seus cônjuges ou ex-cônjuges. 

Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres apontam ainda que o número de atendimentos feitos pela Central de
Atendimento à Mulher – Ligue 180 cresceu 16 vezes de 2006 para 2010. Em 2006, foram feitos 46 mil atendimentos. Já
no ano passado, foram 734 mil. 

Entre as ligações, quase 60 % (58,8%) foram denúncias de crimes contra a mulher. Mais da metade desses crimes
eram casos de violência. A violência psicológica vem em segundo lugar, com 25, 3% das ligações. Em terceiro lugar está
a violência moral (11, 6%). 
Em 2010, Central de Atendimento à Mulher recebeu 2.318 denúncias de violência sexual. O canal também registrou um
aumento na procura por informações sobre a Lei Maria da Penha. Em 2007, foram pouco mais de 48 mil consultas,
contra 82.170 em 2010. 

Saiba mais
»Em entrevista à rádio, Dilma se diz preocupada com a violência contra as mulheres e anuncia medidas

»A dor das mulheres
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