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RESUMO 

A violência contra a mulher configura-se como um problema de saúde pública 
mundialmente, cada dia mais latente, além de uma grave violação aos direitos 
humanos. No Brasil, em 2011 instituiu-se a Rede de Enfrentamento à Violência Contra 
a Mulher, constituída por centros e órgãos de referência, que visam o combate, 
prevenção, assistência e encaminhamento de mulheres em situação de violência. O 
presente estudo teve como objetivo analisar o perfil das mulheres em situação de 
violência em um Centro de Referência do Nordeste Brasileiro e justifica-se diante da 
relevância do investimento em estudos e pesquisas sobre o tema da violência para 
consolidar ações e estratégias efetivas no Brasil. Tratou-se de um estudo quantitativo, 
transversal, descritivo, do tipo documental. Realizou-se a coleta de dados no Centro 
Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes, em Campina Grande, na Paraíba, 
entre setembro a novembro de 2021; através das fichas de atendimento das mulheres 
registradas pelo centro. A amostragem foi probabilística, aleatória simples. Os dados 
foram agrupados e analisados em uma planilha do Microsoft Excel 2010, por 
intermédio de frequência simples e relativa. O perfil sociodemográfico predominante 
foi de mulheres residentes em Campina Grande, média de idade de 35 anos, pardas, 
católicas, casadas ou em união estável/consensual e heterossexuais. Determinadas 
características das mulheres atendidas no centro conciliam com dados de outros 
estudos, fortalecendo a importância dos dados presentes nas fichas de atendimento, 
que podem ser aperfeiçoados e utilizados em levantamentos posteriores, além de 
demonstrar uma tendência de perfil epidemiológico entre vítimas de violência de 
gênero. 
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