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RESUMO 
A violência de gênero direcionada à mulher configura-se como um problema de 

saúde pública mundial. Tal tipo de violência trata-se de quaisquer atos que afete a vida 
pública ou privada da mulher, capazes de produzir danos ou sofrimento físico, sexual, 
psicológico, moral e patrimonial. O estudo teve como objetivo analisar o perfil dos 
autores de violência perpetrada contra a mulher em um Centro de Referência do 
Nordeste Brasileiro. Tratou-se de um estudo quantitativo, transversal, de caráter 
descritivo, do tipo documental. A população foi composta pelas fichas de atendimento 
de mulheres em situação de violência. Para composição amostral foi utilizada a fórmula 
para cálculo de população finita que totalizou uma amostra de 250 fichas. O perfil 
sociodemográfico dos autores é, predominantemente, na faixa etária de 36 a 50 anos, 
raça parda, ensino médio completo, gênero masculino e heterossexual, casado, 
empregado e em ocupação de caráter formal. Quanto à caracterização relacionada a 
violência, os autores são conhecidos das mulheres, grau de relação de companheiro e 
usuários de drogas lícitas. O maior número de autores praticou a violência psicológica, 
seguida de violência física, que em alguns casos esteve atrelada ao uso de objetos. 
Com isso, conclui-se que a violência contra a mulher é um problema mundial que vem 
sendo evidenciado cada vez mais, devido a isso, estudos quanto ao perfil dos autores e 
característica relacionadas à violência são importantes para compreender o perfil e 
traçar medidas de prevenção e intervenção. 
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ABSTRACT 

Gender-oriented violence directed at women is a global public health problem. 
Such type of violence is any act that affects the public or private life of women, 
capable of producing physical, sexual, psychological, moral and patrimonial harm or 
suffering. The study aimed to analyze the profile of perpetrators of violence 
perpetrated against women in a Reference Center of northeastern Brazil. This was a 
quantitative, cross-sectional, descriptive, documentary study. The population was 
composed of the attendance records of women in situations of violence. For sample 
composition, the formula for finite population calculation was used, totaling a sample 
of 250 forms. The sociodemographic profile of the authors is predominantly in the 
age group of 36 to 50 years, brown race, complete high school, male and 
heterosexual gender, married, employed and in formal occupation. Regarding the 
characterization related to violence, the authors are known to women, degree of 
relationship of partner and users of licit drugs. The largest number of authors 
practiced psychological violence, followed by physical violence, which in some cases 
was linked to the use of objects. Thus, it is concluded that violence against women is 
a worldwide problem that has been increasingly evidenced, due to this, studies on 
the profile of authors and characteristics related to violence are important to 
understand the profile and to outline prevention and intervention measures. 
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