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Resumo: Introdução: A violência nem sempre se apresenta 

como um acontecimento, um fato, claro e transparente por si 

mesmo e nem sempre é visível. O ato violento pode se insinuar 
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como um ato natural, cuja essência passa despercebida. Diante 

de toda problemática envolvida, ainda necessita de estudos, 

pesquisas e definições políticas para ser enfrentada em toda a 

sua magnitude e complexidade. Objetivo: Análise ecológica dos 

óbitos de mulheres por causas violentas, ocorridos na série 

temporal de 2000 a 2009, no município do Recife-PE. 

Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo ecológico, de 

identificação de óbitos de mulheres decorrentes de lesão 

provocada por causas externas, tendo como unidade de análise a 

Cidade de Recife. A população estudada foi constituída pelos 

laudos necroscópicos de mulheres vítimas de causas externas e 

que foram submetidas à necropsia no Instituto de Medicina 

Legal Antonio Percivo Cunha (IMLAPC) no período de 2000 a 

2009. Resultados: Foram analisados 1780 laudos necroscópicos 

de mulheres vítimas de violência. Os homicídios foram à causa 

jurídica mais prevalente (34,5%), seguido por acidentes (29%) e 

suicídios (6%). Houve grande número de causas não 

identificáveis (30,1%). A população jovem, dos 20 aos 29 anos, 

foi mais acometida pelos assassinatos (51,7%), enquanto que na 

faixa etária de 70 anos ou mais prevaleceram os acidentes 

(51,6%). Conclusões: O presente estudo possibilitou conhecer as 

principais causas jurídicas da violência dirigida a mulheres, e 

criou um banco capaz de direcionar e reorientar políticas 

públicas, para atuar na prevenção desses agravos. 

Descritores: Violência; Causas externas; Mortalidade. 

 

ANALYSIS OF ECOLOGICAL WOMEN DEATHS FROM 

EXTERNAL CAUSES IN MUNICIPALITY OF RECIFE - 

PERNAMBUCO – BRAZIL 

Abstract: Introduction: Violence is not always presented as an 

event, a fact, clear and transparent for itself and is not always 

visible. The violent act can insinuate as a natural act whose 

essence goes unnoticed. In the face of all issues involved, still 

needs studies, research and policy settings to be faced in all its 

magnitude and complexity. Objective: Ecological analysis of 

women's violent deaths that occurred in the time series from 

2000 to 2009, in Recife-PE. Methodology: This is an ecological 

study, deaths identification of women resulting from damage 

caused by external causes, with the unit of analysis to Recife 

City. The study population consisted of the autopsies of women 

victims of external causes and were subjected to autopsies in the 

Institute of Forensic Medicine Antonio Percivo Cunha 

(IMLAPC) from 2000 to 2009. Results: We analyzed 1780 

autopsies of women victims of violence. Homicides were the 

most prevalent legal cause (34.5%), followed by accidents 

(29%) and suicide (6%). There were large number of 

unidentifiable causes (30.1%). Young people, 20 to 29, was 
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most affected by the murders (51.7%), while in the age group of 

70 years or more prevailed accidents (51.6%). Conclusions: This 

study made it possible to know the main legal causes of violence 

directed at women, and created a bank able to direct and redirect 

public policies to act in the prevention of these diseases. 

Keywords: Violence; External causes; Mortality.  
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INTRODUÇÃO 

Segundo Odalio
1
 o viver em sociedade foi sempre um viver violento. Por 

mais que recuemos no tempo, a violência está sempre presente, ela sempre 

aparece em suas várias faces. 

Medeiros
2
 afirma que a violência está presente em todas as 

sociedades, desde o início da humanidade, não que seja natural do ser 

humano ser violento, mas se apresenta como um fenômeno biopsicossocial, 

complexo e dinâmico. 

Definir violência é uma tarefa complexa, basicamente porque a ideia é 

associada ao imprevisível, à ausência de norma, a um acontecimento sem 

regularidade ou estabilidade, onde tudo pode acontecer a qualquer 

momento
3
. 

A violência é um dos fenômenos que nos últimos anos aflorou no 

cotidiano e no imaginário mundial como um dos maiores, mais complexos 

e graves problemas sociais contemporâneos, sobretudo nos centros 

urbanos. Apesar disto, ainda carece de estudos, pesquisas e definições 

políticas para ser enfrentada em toda a sua magnitude e complexidade. 

Considerada pelos estudiosos como um fenômeno complexo e de difícil 

conceituação, a violência pode ser entendida como todo evento 

representado por relações, ações, negligências e omissões realizadas por 

indivíduos, grupos, classes e nações que ocasionam danos físicos, 

emocionais, morais e/ou espirituais a outrem. Suas raízes se encontram nas 

estruturas sociais, econômicas e políticas, bem como nas consciências 

individuais
4
. 

Hoje é praticamente unânime a ideia de que a violência não faz parte 

da natureza humana e que não tem raízes somente biológicas. Trata-se de 

um complexo e dinâmico fenômeno biopsicossocial e seu espaço de criação 

e desenvolvimento é a vida em sociedade
5
. A violência deve ser concebida 

como um fenômeno social com implicações subjetivas, construído nas 

relações estabelecidas entre as pessoas, instituições e grupos. Nesse 

sentido, a sua análise exige um olhar multidimensional que considere os 

aspectos estruturais, como a economia, cultura, história e os grupos 

constituintes da sociedade e conjunturais, como o contexto na qual a 

violência ocorre
6
. 
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A violência é um fenômeno de grande complexidade e múltiplo, de 

modo que encerrá-la numa definição, única e fixa, é simplificá-la “correndo 

o risco de compreender mal a sua especificidade histórica”. Os estudos 

científicos ainda não chegaram a um consenso sobre suas causas, nem a 

filosofia popular e nem os filósofos eruditos têm uma última palavra sobre 

o seu significado. Por se tratar de um “fenômeno da ordem do vivido e 

cujas manifestações provocam uma forte carga emocional em quem a 

comete, em quem a sofre e em quem a presencia” apresenta dificuldades 

para sua conceituação
7
. 

A ruptura de qualquer forma de integridade da vítima; integridade 

física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral, 

caracteriza as diferentes formas de violência
8
. Esse conceito é 

integralizador a ponto de abranger todo e qualquer ato que fira direitos 

humanos, porém a singularidade do sentimento de ruptura das integridades 

é algo muito particular, o que resulta numa sensação de violência variável 

de pessoa para pessoa
9
. 

Sabe-se que a violência se nutre de fatos políticos, econômicos e 

culturais, presentes nas relações micro e macrossociais, o que significa que 

só pode ser estudada dentro da própria sociedade ou relação na qual é 

gerada. Quando se analisam os eventos violentos, evidencia-se que “eles se 

referem a conflitos de autoridade, a aniquilamento do outro e que as suas 

manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas, segundo 

as normas sociais mantidas por aparatos legais da sociedade ou por usos e 

costumes naturalizados”, o que permite que seja tolerada ou condenada de 

acordo com a época, o local e as circunstâncias
7
. 

A violência nem sempre se apresenta como um acontecimento, um 

fato, claro e transparente por si mesmo e nem sempre é visível. O ato 

violento pode se insinuar como um ato natural, cuja essência passa 

despercebida. Perceber a violência exige esforço para descaracterizá-la 

como ato rotineiro, natural e inscrito na ordem das coisas. São os hábitos, 

costumes, as leis explícitas ou implícitas que encobrem certas práticas 

violentas, tidas como normais na vida em sociedade que dificultam 

reconhecer, de imediato, o caráter violento dos atos. Essa maneira de 

pensar e agir leva à institucionalização da desigualdade e à naturalização da 

distinção entre os seres humanos. A violência da desigualdade aparece em 

condições históricas específicas e se perpetua, mesmo que se modifiquem 

as suas maneiras de aparecer
1
. 

Não se trata de fenômeno recente e exclusivo do mundo 

contemporâneo. A história mostra exemplos de violência cometida contra 

os diferentes, como as minorias de poder, negros, mulheres, crianças, 
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idosos etc. Essa diferença, ao ser traduzida em desigualdade, tem 

propiciado e justificado situações de violência que são perpetradas pelo ser 

humano. O que é recente é o interesse neste fenômeno como área de 

pesquisas sociais
10

. 

O Brasil acompanha a tendência mundial de ter as “causas externas” 

como um dos mais importantes componentes da mortalidade geral e de ter 

como grupo privilegiado, nesse tipo de óbito, a população jovem, em idade 

produtiva. Outro aspecto importante dessa tendência é que este tipo de 

mortalidade é, por excelência, um fenômeno urbano
11

. 

As formas específicas de violência estão presentes, em maior ou 

menor intensidade, em todas as regiões do país e nos diversos grupos 

sociais
12

. Perpassam as várias fases da vida e se instauram nas mais 

variadas relações humanas. Juntos, os diversos tipos de violência 

constituem uma rede intricada e complexa, na qual todos (cada um a seu 

modo) são vítimas e autores a um só tempo
13,14

. Tal como numa epidemia, 

todos são afetados pela fonte comum de uma estrutura social desigual e 

injusta, que alimenta e mantém ativos os focos específicos de violência, os 

quais se expressam nas relações domésticas, de gênero, de classes e no 

interior das instituições
15

. 

Na forma mais grave, a violência pode levar à morte. Estima-se que 

40% a 70% dos homicídios femininos no mundo são cometidos pelo 

parceiro íntimo
16

. Em estudo com 1.172 mulheres entre 15 e 49 anos, essa 

prevalência foi de 27% em São Paulo e 34% em Pernambuco
17

. 

A violência doméstica é uma das formas mais comuns de 

manifestação de violência e, no entanto, uma das mais invisíveis, 

geralmente, fica restrita ao lar e aos seus moradores que, por muitas vezes, 

banalizam e naturalizam o fenômeno
18

. 

Alguns trabalhos têm citado a possível associação das altas taxas de 

homicídios com o processo de urbanização, desigualdades 

socioeconômicas, pobreza, tráfico de drogas, enfrentamentos raciais e 

étnicos, mudanças na estrutura familiar, conflitos armados, entre outros 

fatores
12,13,19,20,21

. 

Dentre as causas externas, as mortes por homicídios têm sido 

apontadas como um indicador da violência relacionado, entre outros 

processos, com a intensificação das desigualdades sócio-econômicas
22

. 

Segundo Portella
23

, Pernambuco registrou 1862 homicídios de 

mulheres, no período de 2002 a 2007, o que corresponde à média de 310 

casos a cada ano. O total de casos analisados foi de 1423 ou 76,4% dos 

homicídios de mulheres ocorridos no estado no mesmo período. A Região 
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Metropolitana do Recife continua a concentrar o maior número de casos, 

com 62,9% do total. Com relação aos bairros de ocorrência, verifica-se que 

nove bairros da região metropolitana concentraram 21% de todos os 

homicídios de mulheres no estado. Nestes bairros encontra-se também uma 

grande proporção de crimes ocorridos em via pública o que chama a 

atenção para a ausência de fatores de coerção para a ação violenta.  Não 

houve variação quanto ao perfil dos agressores, que continuam sendo 

majoritariamente homens (95%). Familiares e conhecidos são os principais 

agressores das mulheres, sendo responsáveis por 82,9% de todos os 

homicídios ocorridos no período. Entre o grupo de familiares, 

companheiros e ex-companheiros formam a grande maioria dos agressores. 

No total do período, foram responsáveis por 67,8% de todos os 

assassinatos. Os finais de semana e as segundas-feiras foram os dias da 

semana em que ocorreram mais homicídios de mulheres no Estado 

(52,7%). 

Quando praticada na esfera pública, a violência apresenta certa 

visibilidade, sendo alvo de políticas e estratégias de intervenção por parte 

dos poderes instituídos. Apesar disto, estas estratégias podem ser 

consideradas incipientes e sem resultados expressivos, conforme pode ser 

observado nas notícias divulgadas diariamente pelos meios de 

comunicação. O certo é que ainda há um longo caminho a percorrer no 

enfrentamento da violência
24,25,26

. 

No Brasil, em 7 de agosto de 2006, foi aprovada a Lei Maria da 

Penha, que altera o Código Penal Brasileiro e prevê pena para os agressores 

responsáveis pela violência doméstica. Representa um passo significativo 

para assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, sexual e 

moral considerado um avanço importante no enfrentamento do problema, 

mas, ao se restringir apenas à penalização dos culpados, abrange só uma 

parte da questão. O risco é que pode levar a um desestímulo à reflexão e à 

busca de alternativas de transformação das situações de violência 

vivenciada pelas mulheres. Iniciativas como esta, ainda que fundamentais, 

devem ser articuladas a outras que garantam a informação e a reflexão 

sobre a violência doméstica nos vários espaços onde transitam as mulheres. 

Isso porque este fenômeno continua invisível para grande parte da 

sociedade, apesar do espaço que tem ocupado, inclusive na mídia
24

. 

Nesse contexto, destacamos a importância de estudar a mortalidade de 

mulheres por causas externas na cidade do Recife, como indicador da 

violência, tendo como base o conceito de espaço socialmente organizado. 

No presente trabalho, partimos do pressuposto de que a ocupação do 

espaço não ocorre de forma aleatória, e, sim, revela a desigualdade de 
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condições de vida que, por sua vez, influenciam, em última análise, o risco 

diferenciado de determinados grupos sociais serem alvos preferenciais da 

mortalidade por causas externas. 

A presente investigação descreve a frequência das mortes de mulheres 

na Cidade do Recife nos anos de 2000 a 2009, possibilitando conhecer as 

principais causas jurídicas da violência dirigida a mulheres, bem como 

criou um banco capaz de direcionar e reorientar políticas públicas, para 

atuar na prevenção desses agravos. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo do tipo ecológico, de identificação de óbitos de 

mulheres decorrentes de lesão provocada por causas externas, tendo como 

unidade de análise a Cidade de Recife. A Região Metropolitana do Recife é 

a mais populosa do Nordeste e a quinta maior do Brasil, segundo dados 

oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
27

. 

A abordagem ecológica utilizada no presente estudo visou à análise 

dos óbitos de mulheres por causas externas, e possui algumas limitações 

inerentes ao método. Nos estudos ecológicos, a unidade de análise é a 

população e não o indivíduo. Assim, uma importante limitação desses 

estudos é que a relação entre as duas variáveis não reflete necessariamente 

a situação dos indivíduos. Além disso, esse delineamento pode incorrer na 

chamada falácia ecológica. No entanto, esta opção foi adotada uma vez que 

a administração a utiliza para a implementação de suas políticas
28

. 

A população estudada foi constituída pelos laudos necroscópicos de 

mulheres vítimas de causas externas e que foram submetidas à necropsia no 

Instituto de Medicina Legal Antônio Percivo Cunha (IMLAPC) no período 

de 2000 a 2009. 

Foi garantida a confidencialidade das fontes de informação, sem 

identificação de qualquer sujeito participante no estudo, de qualquer 

profissional ou instituição de saúde envolvidos. Este trabalho foi submetido 

ao Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco para análise e parecer 

e aprovado mediante protocolo CEP/UPE 010/10. 

Foram adotados como critérios de exclusão: impossibilidade na 

identificação do corpo e determinação do sexo; incompletude da 

Declaração de Óbito; óbitos de mulheres não domiciliadas no município do 

Recife-PE. 

Para análise dos dados foi realizada avaliação de consistência e em 

seguida a análise exploratória descritiva inicial por região administrativa, 

utilizando o software SPSS, versão 17.0. 
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RESULTADOS 

Nos anos 2000 a 2009 foram necropsiadas 1780 mulheres no IMLAPC em 

decorrência de violência e acidentes. De acordo com o gráfico 1, os 

homicídios responderam por 34,5% (n=614), seguido pelas causas jurídicas 

não especificadas 30,2% (n=538), acidentes (29,2%), e suicídios (6,0%). 

De acordo com gráfico 2, o homicídio e o suicídio foram mais 

prevalentes na população jovem, sendo a faixa etária de 20-29 anos a mais 

acometida, o que corresponde a 34,52% e 25,81%, respectivamente. Os 

acidentes se mostraram bem distribuídos por todas as faixas etárias, com 

leve predominância nas idades mais avançadas (70 anos ou mais).  

Dentre as causas jurídicas não especificadas, verifica-se maior 

predomínio no emprego do meio mecânico como forma de agressão 

(32,6%), seguido pelo meio químico (10,7%). 

DISCUSSÃO 

Apesar da extensa literatura, pouco tem sido explorado a respeito das 

especificidades referentes à população feminina. As estatísticas desta causa 

violenta crescem assustadoramente de forma silenciosa. 

A violência contra a mulher é um sério problema de saúde pública, 

assim como uma violação dos direitos humanos. Estima-se que esse 

problema cause mais mortes às mulheres de 15 a 44 anos que o câncer, a 

malária, os acidentes de trânsito, e as guerras
29

. 

Quase metade das mulheres assassinadas é morta pelo marido, ex-

marido, namorado ou ex-namorado
29

. No nosso estudo, verificou-se que 

66,6% dos óbitos por causas externas de mulheres foram a óbito no mesmo 

local em que moravam, sugerindo forte associação dessas mortes com a 

violência doméstica. 

A Lei Maria da Penha foi promulgada no ano de 2006, neste mesmo 

ano verifica-se redução do número de homicídios (Gráfico 3). Acredita-se 

que o maior rigor na punição da violência doméstica tenha coibido parte 

deste tipo de violência. 

Embora a violência seja considerada hoje como um problema 

universal, o Brasil ocupa o terceiro lugar entre os países com os maiores 

coeficientes de mortalidade por homicídios do mundo; as taxas brasileiras 

somente são superadas pelas da Colômbia e de El Salvador
30

. Atualmente, 

a questão da violência se tornou uma preocupação de toda a sociedade. 

Diversos autores confirmam a tendência crescente desses agravos e 

destacam os homicídios como principal causa de óbito entre as causas 

externas, como observado em nosso estudo
31,32

. 
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Em se tratando de homicídios, verifica-se maior prevalência na 

população jovem, correspondendo a 51,7% dos casos de morte violenta na 

faixa etária de 20 a 29 anos. Assim como já é verificado em todo o País, o 

alvo preferencial dessas mortes compreende adolescentes e jovens adultos, 

em especial procedentes das classes populares urbanas, tendência que vem 

sendo observada em inúmeros estudos sobre mortalidade por causas 

violentas
32,33

. 

Em relação à prevalência de acidentes, nossos dados mostram-se 

crescentes para as faixas etárias de 60 anos ou mais, resultados semelhantes 

foram encontradas por outros autores
28,31

, onde as idosas foram apontados 

como as maiores vítimas, especialmente acima de 60 anos.  

Em relação aos suicídios, outros trabalhos
28

, mostram que as taxas 

mais elevadas são encontradas nos adultos de 35 a 54 anos, diferentes ao 

encontrado neste estudo, em que proporcionalmente a faixa etária de 60 a 

69 anos apresentou maiores porcentagens, no entanto, a faixa etária de 20-

29 anos apresentou maior número absoluto dos casos. 

As causas jurídicas não especificadas são decorrentes da omissão da 

informação pelos médicos legistas diante da insuficiência de dados 

concretos que permitam sua definição. No entanto, a causa mortis foi 

definida através da identificação dos meios utilizados que provocaram a 

morte. Dessa forma, verificou-se maior prevalência dos meios mecânicos 

(32,6%), seguido do meio químico (10,7%). 

Verifica-se que as regiões de alto risco de mortes violentas são áreas 

com condições socioeconômicas bem inferiores em relação à média global 

da população recifense, pode-se supor que estas características sejam 

potencializadoras de situações que resultam em mortes violentas.  

Situação semelhante foi encontrada por Lima e Ximenes
31

, em Recife-

PE, onde o coeficiente de mortalidade por homicídios é maior no estrato de 

pior condição de vida e os acidentes de trânsito e suicídios são mais 

frequentes no estrato de melhor condição de vida. Segundo os autores a 

maioria dos acidentes de trânsito ocorre em locais de maior estrato 

provavelmente devido à circulação de maior número de carros e pessoas. 

As ações dirigidas a grupos específicos, planejadas em equipes 

multidisciplinares, constituem a forma mais imediata de interferência para 

prevenir a ocorrência da violência, mesmo que os resultados obtidos sejam 

limitados pela ausência de políticas mais amplas. O potencial de impacto 

das ações de cunho preventivo é enorme, principalmente, se direcionadas 

às áreas identificadas como de maior exposição
34

. 
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Além de analisar os dados da violência letal na Cidade do Recife, 

criou um banco de dados capaz de direcionar e reorientar políticas públicas, 

para atuar na prevenção desses eventos e na promoção de ações inter 

setoriais e integradas entre os diversos setores para uma resposta ágil e 

qualificada ao agravo. 

GRÁFICOS: 
 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos óbitos de mulheres, de acordo com a causa jurídica, 2000-

2009, Recife-PE, Brasil. 
 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos óbitos de mulheres por faixa etária, 2000-2009, Recife-PE, 

Brasil. 
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Gráfico 3 – Redução de homicídios de mulheres após implantação da Lei Maria da 

Penha, 2000-2009, Recife-PE, Brasil. 
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