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Introdução: A violência contra a mulher é um problema de saúde pública de proporções 

epidêmicas no Brasil, embora sua magnitude seja em grande parte invisível. Este problema 

não pode ser tratado como se fora restrito a alguns segmentos, uma vez que permeia toda a 

sociedade brasileira¹. No Brasil uma mulher é assassinada a cada duas horas, segundo a OMS, 

quase metade dessas mulheres são mortas pelo marido ou namorado, atual ou ex, ou homens 

que foram rejeitados por elas. No Brasil, no enfrentamento das violências, o setor saúde, 

especialmente a Enfermagem tem um papel chave na identificação, notificação, tratamento e 

encaminhamento dos casos². De acordo com o Art. 30 da lei 11.340, é de competência da 

equipe multidisciplinar desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e 

outras medidas. A mídia descreve a violência de maneira explícita, de modo compreensível 

para toda a população, influencia na formação da opinião pública, contribuindo para sua 

educação e fornece parâmetros culturais, sociais e políticos⁴. Portanto, foi percebida a 

importância do aprofundamento a cerca desse fenômeno para que este não culmine em seu 

estágio final que é a morte. É primordial identificar os tipos, a forma utilizada e as causas de 

homicídios de mulheres vítimas de violência doméstica, tendo em vista que se trata de um 

problema de saúde pública e torna esses números necessários na busca de possíveis estratégias 

de enfermagem que tenham como objetivo à melhoria das condições de vida e saúde da 

mulher, além da colaboração na prevenção e redução de homicídios, utilizando estratégias 

educativas e promovendo o cuidado à mulher vítima de violência de forma integral. A mídia, 

ao destacar os temas de relevância social, além de influenciar comportamentos da sociedade, 

contribui abertamente para a constituição de políticas públicas. Objetivos: Analisar nos 

noticiários da mídia impressa paraense os homicídios de mulheres vítimas de violência 

doméstica, descrevendo possíveis estratégias de enfermagem para colaborar com a prevenção 

e redução de homicídios Métodos: Estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa, 

realizado na Biblioteca Pública Arthur Vianna em Belém – PA. Foram consultadas edições do 

jornal O Liberal, publicadas no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016 e 

filtradas notas sobre homicídio de mulheres paraenses vítimas de violência doméstica. 

Resultados e Discussão: Foram pesquisados 1.825 exemplares do jornal O Liberal no 

período estipulado nesse período foram encontradas 156 notas referentes aos casos de mortes 

de mulheres. Dessas notas 74 referiam-se a homicídios contra mulheres em decorrência de 

violência doméstica no Estado do Pará. Ao analisar o número de casos de homicídios contra 

mulheres no Estado do Pará, por meio jornalístico, é possível notar a grande incidência de 

ocorrências nos grandes centros se sobressaindo às localidades do interior onde a Região 

Metropolitana de Belém aparece com 26 notas, equivalendo a 35,13% do total. Quando 

analisado os locais onde esses homicídios mais ocorrem, foi evidenciada a predominância de 

casos ocorridos dentro do ambiente doméstico, os casos dentro da residência da vítima 

resultaram em 36 notas (48,64%), o que retrata a realidade da violência doméstica. Quando 

analisado sobre o parentesco do culpado com a vítima é possível observar a violência 

perpetrada, em sua maioria, pelo parceiro intimo ou por pessoas próximas do convívio com a 
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vítima, 26 notas relataram o ex-companheiro da vítima como o assassino totalizando 35,13%, 

23 notas (31,08%) apontam o próprio marido como culpado e 18 notas (24,32%) mostram o 

atual namorado da vitima como responsável por sua morte. Nesta pesquisa, as vitimas 

apresentam a faixa etária entre 15 e 54 anos, predominando as faixas etárias dos 22 aos 28 

anos com 21 notas (28,37%) e dos 29 aos 35 anos com 14 notas (18,91%). Quando analisado 

as formas dessas mortes, as mutilações, com arma de fogo e arma branca, apareceram com 35 

notas totalizando 47,29% das notas publicadas, agressões físicas, como queimar a vitima e 

estrangular, totalizam 19 notas que equivalem a 27,67%, mortes por espancamento, com 

tecados ou pedaços de pau, somam 17 notas que equivalem a 22,97%. Ao investigar os fatores 

que motivam os crimes de homicídios cometidos contra mulheres, 37,83% das notas foram 

relacionadas a não aceitação do fim do relacionamento, 28,37% das notas foram relacionadas 

ao ciúme, discussão e desentendimento entre vitima e agressor equivalem a 25,67% do total.O 

álcool e drogas associado a outros fatores aparecem com 1 nota em 2012 e 1 nota em 2015 

totalizando 2,7%. 2 notas não informaram o motivo do crime equivalendo a 2,7%. 1 nota 

relata que o agressor tem problemas psicológicos o que ocasionou o crime e 1 nota retrata que 

a mulher foi morta por vingança do acusado após ser preso pela Lei Maria da Penha, 

equivalendo a 1,35% cada. Conclusão/Considerações Finais: A violência contra mulher, no 

geral, é um problema histórico imposto por um sistema que ressalta a dominação masculina 

em todos os âmbitos. Tal violência se manifesta por inúmeras circunstâncias durante a vida, 

até mesmo dentro do espaço intimo, sendo o seu auge de gravidade quando as agressões 

geram a morte da mulher, podendo ocorrer da forma mais desumana e brutal possível. 

Conhecer o perfil das vitimas de homicídios, a caracterização e motivação desses crimes é 

uma das etapas iniciais para combater e prevenir este tipo de ocorrência. Contudo, não foi 

possível descrever o perfil socioeconômico das vitimas através das notas jornalísticas, pois, 

em sua grande maioria, não relatam esse dado, dificultando a análise mais detalhada do perfil 

dessa mulher. É notória a relevância de estudos que tragam esses índices da violência para 

que possam ser constituídos propostas e avanços na questão protetiva a essas mulheres. Além 

disso, deve haver a participação da população como um todo no sentido de cobrar a 

efetividade das leis e ter atenção aos resultados que as mesmas proporcionam, buscando cada 

vez mais avanços do Estado. A análise quanto às motivações dos crimes deixou claro que o 

sistema patriarcal e a visão de que a mulher deve ser submissa em suas escolhas leva essas 

vitimas a morte. Nesse ponto, a Lei Maria da Penha segue com avanços. O art. 22 garante que 

o agressor daquela vitima seja afastado do convívio com a mesma para que não tenha meios 

de concretizar um feminicidio. Essas medidas podem prevenir os atos violentos, que 

estatisticamente são indicadores de mortes por violência doméstica. Ademais, em 2015 houve 

o reconhecimento do feminicidio como crime hediondo, sendo assim, a Lei n° 13.104/2015 

foi capaz de assegurar às mulheres os seus direitos e garantias fundamentais por meio de um 

instrumento protetivo. Logo, o empoderamento das mulheres se torna essencial no 

enfretamento à violência e prevenção do feminicidio. Tal prevenção pode ser feita através de 

campanhas, ações educativas, juntamente com atenção e acompanhamento multidisciplinar e 

protetivo à mulheres que já sofreram algum tipo de violência buscando evitar o pior. Faz-se 

necessário, também, que essa conscientização seja executada em todos os ambientes para que 

a desconstrução de pensamentos sexistas seja feita na sociedade com um todo buscando um 

fim para a hegemonia machista que mata tantas mulheres. 

 

Descritores: Enfermagem, Homicidios, Midia. 
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