Violência contra mulher supera em três
vezes agressões contra homens
(Congresso em Foco, 06/05/2016) Dados da Secretaria de Saúde do DF mostram que, dos
1.694 casos registrados em unidades da capital em 2015, 1.230 vitimizaram o gênero feminino
(72,6%), com predomínio de violência física
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou nesta semana um levantamento feito pelo
Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vigilância em Violências (Nepav) e pelo Sistema
de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) do órgão. Os dados mostram que a violência
contra a mulher é cerca de três vezes maior que contra o gênero masculino. Isto é, dos 1.694
casos de violência notificados nas unidades da capital em 2015, 1.230 foram direcionados ao
gênero feminino. Ou seja, 72,6% do total.
Entre os ataques, o que predomina é a violência física contra as mulheres. Depois, os casos de
abuso sexual e, em seguida, as ocorrências que caracterizam negligência ou abandono. O
quarto ponto que chama a atenção é a violência psicológica e moral. A pesquisa mostrou ainda
que entre as 1.230 mulheres agredidas, os abusos se concentraram na faixa etária de 10 a 39
anos, que somaram 852 ocorrências.
Criança e adolescente
A análise também trouxe um recorte sobre a situação da criança e do adolescente. Essa
parcela das vítimas abrange ambos os sexos menores de um ano e jovens até 19 anos. Nesse
cenário elas somaram 915 (54%) dos casos de agressão atendidos pela rede pública de saúde
do DF. Ao separar os abusos por gêneros, mais uma vez, existe abismo entre meninas (68,85%)
e meninos (31,14%).
Histórico
Em 2014, as notificações de agressões também eram majoritariamente contra o sexo feminino.
Das 2.423 ocorrências, 1.680 foram direcionadas às mulheres. O principal abuso à época foi o
sexual, com 500 ocorrências; seguido da violência física, que teve 276 ocorrências relatadas
por mulheres.
Nota da redação: A notificação da Lei Maria da Penha não é obrigatória, portanto pode haver
subnotificação
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