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RESUMO: O presente trabalho aborda sobre a temática da violência contra a 
mulher com ênfase na questão de saúde e ações desenvolvidas pelo Estado no 
âmbito dos Direitos e política social voltada para Atenção da saúde da mulher. 
Discorre sobre o contexto sócio-histórico em relação aos padrões culturais 
construídos sobre a mulher na sociedade, e como estes  reproduzem a violência 
de gênero. Busca-se, analisar os sintomas e agravos na saúde de mulheres 
com histórico de violência doméstica em situação de abrigo provisório no Centro 
de Valorização da Mulher em Goiânia (CEVAM). Trata-se de pesquisa quanti-
qualitativa, delineada por metodologia que apresenta um estudo bibliográfi co 
e de campo. Como resultado apreendido, foram constatados que 100% das 
mulheres que sofreram violência doméstica apresentam problemas de saúde, 
principalmente distúrbios psicológicos.
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DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: A HEALTH QUESTION

ABSTRACT: The present work deals with the theme of   violence against women 
with emphasis on the health issue and actions developed by the State in the 
scope of Rights and social policy focused on Women’s health care. It discusses 
the socio-historical context in relation to the cultural patterns built on women 
in modern society, and how they reproduce in gender violence. The aim is to 
analyze the symptoms and health problems of women with a history of domestic 
violence in a temporary shelter situation at the Center for the Appreciation of 
Women in Goiânia (CEVAM). It is a quantitative-qualitative research, outlined 
by methodology that presents a bibliographical and fi eld study. As a result, 
100% of women who suff ered domestic violence had health problems, mainly 
psychologicaldisorders.
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INTRODUÇÃO:

 O presente trabalho resulta de estudos e pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do mestrado sobre a violência doméstica contra a mulher com recorte 
na questão de saúde, em termos dos agravos e consequências á saúde das 
mulheres vítimas, que são assistidas no Centro de Valorização das Mulheres 
– CEVAM, entidade privada de abrigo provisório para mulheres em situação de 
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violência do Estado de Goiás.
 Os fundamentos teóricos bibliográfi cos evidenciam que a violência 
doméstica, especialmente abuso sexual, ao longo da história foi sempre um 
segredo bem guardado. Isso ocorreu talvez por medo, vergonha, ou até mesmo 
pelo fato da mulher acreditar que se tratava de um destino natural.
 Com isso, apreende-se segundo Burke (2010), Minayo (1994), Saffi  ote 
(1995), que a escalada da violência doméstica costuma ocorrer em três fases, 
sendo: a primeira a escalada da tensão (violência psicológica); a segunda é a 
violência sexual decorrente da primeira, e por último, a violência física, onde a 
mulher não tem mais o que temer, pois o grau de sofrimento feminino está em 
última instância.
 Na refl exão desenvolvida se compreende que a tese norteadora da 
discussão, é o aspecto da saúde da mulher. No entanto, foram problematizados 
os principais entraves e desafi os para a consolidação dos direitos sociais das 
mulheres, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
 Frente a isso, observa-se que no cotidiano há uma necessidade dos 
atores envolvidos entender as diversas faces da violência doméstica, para 
que cobrem do Estado a implementação de mais políticas públicas voltadas 
para promoção, prevenção das situações de violências contra as mulheres; e 
propicie a qualifi cação dos profi ssionais, de modo que desenvolvam uma melhor 
intervenção nas práticas de saúde.
 Apontam-se os estudos de Nascimento e Ferreira (2016) que os 
obstáculos à saúde da mulher em situação de violência doméstica, encontram-se 
relacionados aos aspectos dos investimentos na implantação e implementação 
de ações fundamentais que assegurem a integralização e a intersetorialidade do 
trabalho; de forma que, favoreça o fortalecimento da Rede de Atenção á saúde 
da Mulher.
 Argumenta ainda esse autor que, o aumento do adoecimento de mulheres, 
tanto físico quanto mental, têm conotação com diversos fatores relacionados 
às condições de vida, de pobreza, de trabalho, da qual, as mulheres estão 
submetidas; bem como, às difi culdades no acesso aos serviços de saúde 
especializado de qualidade.
 Nesse sentido, indaga-se, se mulheres que sofreram violência doméstica 
têm maior probabilidade de adoecimentos físicos e consequências psicológicas; 
Se os fatores sociais e demográfi cos possuem alguma relação direta com 
a violência; Se as leis de proteção da mulher são sufi cientes e efi cazes para 
extirparem as situações de violência contra as mulheres.
 Nessa direção, busca-se analisar os dados históricos da construção de 
gênero e sua correlação com violência doméstica, levantando um cenário que 
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mensure e apresente as possibilidades de ruptura com o ciclo de violência, 
concretizados por meio das intervenções e apoio do CEVAM; Identifi car os 
sintomas e agravos na saúde das mulheres com histórico de violência; e por fi m, 
avaliar se houve aumento dos investimentos públicos com a saúde das mulheres 
estudadas.
 Diante do exposto, a criticidade do debate foi aprofundada no sentido de 
não apenas conceituar a violência doméstica contra as mulheres, mas também, 
em demonstrar a responsabilidade do Estado no combate à violência doméstica, 
especialmente no que tange os serviços de Atenção à Saúde da Mulher no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) como política social de Estado, que 
têm o dever de assegurar direitos.
 Portanto, não se pretende esgotar a discussão sobre a violência doméstica 
contra a mulher enquanto uma questão de saúde, pois o tema é vasto e complexo. 
Mas deixar registrado como oportunidade de denúncia e contribuições que 
merecem maior atenção e compromisso ético-político do Estado e da sociedade, 
para que haja maior possibilidade de mudança e interrupção dessa realidade, 
que ainda é muito presente na sociedade contemporânea.

2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER

 A violência contra a mulher é produto histórico que traz estreita relação 
com as categorias de gênero e suas relações de poder. Isso ocorre porque ao 
longo da trajetória da construção social de gênero, se atribui à mulher um papel 
estereotipado e ideologicamente transformou a condição feminina em inferior a 
masculina, que somado ao aspecto biologicista intensifi cou a subalternidade à 
mulher.
 Ressalta Chauí (1985) que as primeiras defi nições teóricas sobre a 
concepção de gênero levaram a uma construção ideológica da dominação 
do masculino sobre o feminino, resultando em diferenças nas desigualdades 
hierárquicas relativa aos gêneros. Tais desigualdades ocasionaram diversas 
situações de violências contra a mulher. Visto que, a imposição masculina 
geralmente ocorria com a fi nalidade de dominar, explorar e coagir o ser dominado 
- a mulher, que se convertia em “objeto” e não em sujeito, se tornava dependente 
e passivo do ser dominante – o homem, assim, fi cavam sem autonomia para 
expressar sua subjetividade.
 Nesse contexto, Puleo (2004) referenda o predomínio de uma sociedade 
machista e patriarcal iniciada desde a Antiguidade até a Contemporaneidade; 
no qual foram marcadas pela hegemonia do masculino sobre o feminino. Sendo 
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assim, somente o homem era privilegiado como sujeito da história e ocupava 
diversos espaços importantes na sociedade com a participação na política, na 
econômica, no direito e no exercício da função patriarcal.
 Aponta Chauí (1985) que, para a mulher restava apenas o espaço privado, 
cujas principais atribuições se voltavam exclusivamente para o cuidado direto 
com o ambiente familiar e reprodução dos fi lhos. Desse modo, a sociedade 
percebia a mulher sob a ótica biologicista como ser exclusivamente sexual.
 Nessa compreensão, a violência de gênero se naturaliza, tendo em vista 
que, a mulher era considerada apenas sob a perspectiva do determinismo 
biológico, no qual o discurso do masculino sobre o feminino defi nia a sua 
feminilidade pela capacidade de se reproduzir, apenas.
 A autora (1985) assinala que, as mulheres independentes da sua 
condição social se reconheciam pelo sexo feminino; se anulavam diante das 
demais questões. Com isso, se intensifi cam uma relação desigual de poder das 
mulheres, frente aos homens.
 Scott (1995) também corrobora que, a violência contra a mulher tem 
conotação de gênero, pois, esse conceito é utilizado tanto para denominar 
as relações construídas culturalmente entre homens e mulheres; quanto para 
limitar os papéis domésticos construídos historicamente. Acrescenta ainda que, 
os atributos de gênero defi nidos no âmbito familiar geralmente designavam o 
espaço público para serem ocupados pelos  homens, enquanto que o espaço 
privado deveriam ser preenchidos pelas mulheres.
 De acordo a autora (1995), ocorreu uma supervalorização da virilidade 
masculina em detrimento da feminilidade. Assim, os papéis de gênero 
gradativamente são absorvidos pela sociedade, principalmente no âmbito 
familiar, espaço privado, onde se ínicia todo o processo de socialização dos 
indivíduos. A partir da apropriação das funções domésticas, se constroem as 
diversas formas de comportamentos e representação social e cultural de gênero.
 Nesse sentido, Saffi  oti (1995) expõe que, a violência de gênero é 
estrutural. Mulheres são vítimas da violência masculina, por que as regras e 
comportamentos sociais e culturais construídos e imputados na sociedade 
corroboram com esse fenômeno.
 Reafi rma Czapski (2010), que a representação de gênero, como toda 
identidade cultural é construída por meio de simbolismo, signos e representações 
sociais. E secularmente, o homem ao se apropriar dessa construção cultural, que 
também imputam a virilidade masculina, acabam praticando violência doméstica 
contra ás mulheres.
 Nessa perspectiva, Saffi  oti (1995) assinala que, a consolidação da família 
como estrutura da sociedade impenetrável, constitui o espaço privado, que têm 
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se tornado um lugar culturalmente propício ao desencadeamento das relações 
de violência contra a mulher, em vez de, oferece-lhe segurança.
 Explicita Bourdieu (2005) que, o homem tem instituído de forma cultural, 
a defi nição de um ser viril, e se internalizou que o mundo masculino considera 
qualidades indispensáveis do universo másculos, tais como: a força, o poder e a 
potência sexual, que são meios utilizados para a dominação e sobreposição do 
feminino.
  Diante do exposto, apreende-se que a trajetória histórica da construção 
de gênero retrata socioculturalmente uma supervalorização do masculino em 
relação ao feminino e se sustenta na ideologia de que o processo de socialização 
do homem se faz para dominar a mulher. Assim, a mulher ao submeter-se 
ao poder do macho, reproduz as relações que expressam a violência contra 
si própria; seja por negação aos seus direitos, ou por desrespeito à condição 
feminina e a sua subjetividade. Portanto, esses fatores na maioria dos casos 
fragiliza a mulher e impossibilita-a romper com o ciclo de violência doméstica 
que vivência.

3. O MOVIMENTO FEMINISTA E OS MECANISMOS LEGAIS DE PROTEÇÃO 
Á MULHER

 Souza (2009) assevera que na última metade do século XIX ocorreram 
alguns avanços e conquista referente ao protagonismo e aos direitos da mulher. 
Inicialmente foram editados os primeiros jornais que reivindicavam os direitos 
femininos, assim sendo, os textos elaborados denunciavam a condição de 
inferioridade assumida pelas mulheres na sociedade, e também retratavam a 
necessidade das mulheres serem inserida na educação, no mercado de tralho, 
no espaço público.
 Essas manifestações demarcaram um movimento contra a discriminação 
feminina, no qual lutavam por mais visibilidades das mulheres que viviam na 
opressão e no silêncio do seu espaço privado.
 Com esse movimento de luta, gradativamente foram ocorrendo diversas 
transformações do gênero feminino em relação ao masculino. Assim, Ramos 
(2011) pontua que, em decorrência da luta das mulheres, se conquistou avanços 
na sua autonomia, igualdade de valor com os homens, liberdade, direitos sociais 
e ocupações nas posições mais elevadas do trabalho e do meio político. Com 
isso, no fi nal do século XIX as mulheres começaram a usufruir dos frutos de suas 
lutas, deixando os trabalhos domésticos para trabalharem nas indústrias e em 
outros espaços públicos.
 Com base em Nery Júnior (2010), observa-se que, durante o período da 
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I e II Guerra mundial as mulheres se fi zeram mais presentes nas indústrias, 
a fi m de garantir o sustento da família, enquanto que, os esposos estavam 
convocados para Guerra. Diante desse cenário, as mulheres se tornaram 
vítimas de exploração e discriminação no ambiente de trabalho por possuir uma 
remuneração inferior ao dos homens quando exerceriam as mesmas atividades.
  Frente a isso, desencadeou-se uma grande Revolta das operárias de uma 
fábrica de Tecido em Nova Iorque, Estados Unidos da América. Essa culminou 
numa grande greve do dia 08 de março de 1857, no qual ocuparam a fábrica 
e reivindicaram por melhores salários e condições de trabalho. Contudo, essa 
manifestação foi reprimida violentamente, com o aprisionamento da operarias na 
empresa, seguida de incêndio no local, o que resultou na morte de 130 mulheres. 
E a partir desses acontecimentos, o dia 8 de março de 1975 foi consagrado 
internacionalmente pela ONU como o dia “D” da Mulher, para rememorar os 
movimentos de lutas feministas.
 No Brasil no alvorecer do século XX a mulher conquista o direito ao 
voto no governo de Getúlio Vargas, em 24 de Fevereiro de 1932. Contudo, 
observa-se que este direito foi regulamentado parcialmente, pois às mulheres 
analfabetas ainda não eram concebidos esse direito. Já em 1934 foi consagrado 
na Constituição Federal o princípio da igualdade entre os sexos; em 1949 foi 
fundada a Federação de Mulheres no Brasil. Segundo Burke (1992), o ano de 
1970 foi marco da presença de mulheres no movimento feminista, no qual esta 
ganhou maior visibilidade política no seio da sociedade. Enquanto que, no espaço 
acadêmico se aprofundou os estudos e pesquisas voltadas para as teorias de 
gênero e do feminismo. No ano de 1977 foi promulgada a lei do divórcio no 
Brasil, demonstrando um avanço no direito civil da mulher.
 Representou a promulgação da Constituição Federal de 1988, um dos 
maiores avanços nos marcos legais de conquistas histórica dos direitos sociais 
das mulheres, pois, com essa lei ampliou e afi rmou a visibilidade de sua condição 
enquanto sujeito de direito; assegurando oportunidades e o reconhecimento do 
seu espaço. Confi rma (LIMA, 2016, p.9) que,

 A Constituição de 1988 foi sem sombra de dúvidas um documento 
jurídico de real importância para o direito das mulheres, já que se deu 
a ampliação constitucional de direitos de cidadania feminina. Dessa 
forma, além de restaurar a democracia no Brasil, a Carta Magna 
também é um marco na defesa de direitos igualitários para as mulheres, 
nunca antes vivenciado.

 No contexto internacional e brasileiro, somado a promulgação dos marcos 
legal supracitado, aconteceram ainda, debates envolvendo a sociedade Civil; no 
qual, foram concretizados por meio das mobilizações e realização de diversas 
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Conferências, que pautaram a problemática da violência contra a mulher e o seu 
aceso à assistência por meio da promoção de política social a serem efetivadas 
pelo Estado na perspectiva de direitos.
  Essas discussões provocaram o Estado no sentido de legitimar, fortalecer, 
implantar e programar planos e projetos, que seriam desenvolvidos por meio da 
política social pública, no qual, se voltaria para um atendimento especializado à 
mulher. Com isso, ganharam destaque à política assistência social, de segurança 
pública – (criou as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher) e em 
especial a saúde, objeto desse estudo.
 Os autores apontam que o ano de 2004 também representou um marco 
na história da conquista das mulheres no cenário brasileiro, por que trouxe o 
processo de amadurecimento das políticas para as mulheres.
 E somado a esses avanços, ocorreu a promulgação da Lei Maria da 
Penha em 07 de agosto de 2006, que corrobora com a consolidação dos direitos 
da mulher e, se torna um instrumento mais atual de defesa desses direitos. De 
modo que, ao preconizar o aparato jurídico-legal, também, assegura as diretrizes 
para o enfrentamento da violência contra as mulheres, conforme explicita Brígido 
e Carolina (2012).
 Observa-se que, mesmo diante das conquistas jurídicas e sociais 
elencadas, há desafi os e contradição no processo de efetivação dessas leis, 
frente às expressões do real vivenciado pelas mulheres vítimas de violência 
doméstica. Visto que, ainda não é possível afi rmar que, a sua condição feminina 
tenha sido elevada de forma plena, a uma posição de igualdade em relação ao 
homem. Assim, o sexo masculino permanece desfrutando de maiores acesso a 
emprego e renda do que as mulheres; Além disso, a violência doméstica continua 
a fazer parte do seu cotidiano nos diversos espaços em que a mulher ocupa.
 Nesse sentido, ainda há evidência do alto índice de mulheres vítimas 
de violência doméstica em pleno século XXI, que foram mensurados nos 
dados geográfi cos. Sendo assim, estima-se que na França, 95% das vítimas 
de violência são mulheres, onde 51% são agredidas pelos maridos, conforme 
assinala Bernardes (2005); Na china uns terços das mulheres afi rmam que sofrem 
violência física dos maridos; A Àfrica do Sul é considerada capital mundial do 
estupro, onde cento e cinquenta mulheres são estupradas por dia, calculando-
se em média um abuso sexual a cada vinte e sete segundos, afi rmam Lima e 
Rocha (2012); Na Bolívia, marido que agride a esposa, somente é punido se 
a mulher fi car incapacitada por mais de trinta dias; No Paraguai, maridos que 
matam mulheres fl agradas em adultério são impunes pela lei. No Brasil “a cada 
quinze segundos uma mulher é agredida”, conforme aponta Nery Junior (2010, 
p. 6); ou seja, sobre o agressor constatou-se que, 100% das mulheres vítimas 
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de violência doméstica são agredidas por homens, com quem possuem vinculo 
afetivo ou tiveram convivência.
 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os fenômenos da 
violência doméstica se correlacionam também com os aspectos demográfi cos, 
tais como: o desemprego, a pobreza, a baixa renda, baixa escolaridade, 
desigualdade social, econômica, que acrescentado ainda, aos aspectos culturais 
de uma sociedade conservadora, com os componentes da subjetividade feminina, 
provocam uma codependência da mulher em relação a fi gura do agressor, 
difi cultando assim, o rompimento com as relações de poder e da desigualdade.
 Em suma, se a mulher está em posição de igualdade como homem, 
passa a exercer os mesmos direitos e oportunidades, nos quais as diferenças 
existentes entre homens e mulheres deveriam ser reconhecidas, respeitadas e 
não utilizadas como justifi cativas para o exercício da violência contra o gênero 
feminino. Portanto, “igualdade de gênero signifi ca igualdades de direitos e 
oportunidades para homens e mulheres, tanto na realização profi ssional como na 
isonomia salarial e na vida doméstica”, conforme expõe Nery Junior (2010, p. 20). 
Dessa forma, assevera que na sociedade contemporânea, ainda permanecem 
alguns traços machistas reproduzidos da sociedade patriarcal.

4. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO FATOR AGRAVANTE DA SAÚDE DA 
MULHER

  Discorrer sobre a violência doméstica requer qualifi car o “lucus” de 
abordagem desse fenômeno, assim sendo, a pesquisa bibliográfi ca e de campo 
demonstrou que há um consenso, de que a violência é uma questão de saúde 
pública por afetar negativamente a integridade física e emocional das mulheres 
vitimizadas.
  Nessa perspectiva, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também 
concorda que a violência contra a mulher é de fato uma questão de saúde 
pública, porque, tem afetado negativamente a integridade física e emocional da 
mulher vítima de violência e, consequentemente tem demandado um aumento 
de investimentos em recursos nos serviços de saúde pública. 
 Com isso, a violência acaba sendo reconhecida no âmbito internacional e 
nacional, como uma questão social e de saúde pública, por expressar a violação 
de direitos, embora apresente expressões variadas em diferentes contextos e 
culturas, conforme referenda Grossi (1996).
 Nesse sentido, Crowell et all Burges (1996) expõe que, a questão da 
violência é multifacetada, se expressa de diferentes formas, tais como: agressões 
físicas e sexuais, abusos emocionais, prostituição forçada, mutilação genital, 
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violência racial, ainda pode ser cometida no meio familiar.
 Frente às essas considerações, apreende-se que a violência doméstica 
aparece de forma multifacetada e expressa por meio da violência interpessoal 
como agressão física, abuso sexual, abuso psicológico, negligência, abandono, 
maus-tratos, entre outras. Também pode ser exercida por indivíduos que possui 
algum vínculo com a vítima.  
 Com base em Mantelli (2004), observa-se que consequências que as 
consequências da violência doméstica contra á mulher podem provocar danos 
irreversíveis por comprometer de forma ímpar a saúde mental desta.
 Diante disso, constata-se que os principais agravos que acometem à 
saúde da mulher vítima de violência doméstica, são os sintomas psicológicos, 
como a insônia, a depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, síndrome 
do pânico, entre outros. Todas foram vítimas de companheiros, maridos ou ex-
maridos, conforme referenda (KASHANI; ALLAN, 1998, apud.MAHL, Álvaro 
Cielo et al, 2016).
 Nessa direção, a pesquisa com recorte à saúde das mulheres vítimas 
de violência doméstica, que foram atendidas no CEVAM no decorrer do ano 
de 2016, demonstram que, os principais agravos se relacionam á depressão, 
gastrite, sutura na perna, hipertensão, síndrome do pânico, crise nervosa, 
arritmia, intestino preso, enxaqueca, diverticulite, insônia, sequelas na audição, 
falta de apetite, prisão de ventre, ansiedade, diabete, infl amação nos nervos. 
 Dentre as mulheres vítimas de violência doméstica, apresentaram em sua 
totalidade, distúrbio psicológico, com destaque à depressão com 75% (9/12), 
à síndrome do pânico em 25% (3/12) e 41,7% (5/12) alegaram ter mais de um 
sintoma psíquico e sequelas na saúde mental. Entretanto, nota-se que 100% 
das mulheres que sofrem algum tipo violência demonstraram problemas de 
saúde, enquanto que 83% de mulheres que não sofreram violência apresentam 
problema de saúde. 
 Assinalam Schraiber e D’ Oliveira (200) que, há associação de risco 
entre a experiência da violência e o desenvolvimento de agravos, de ordem 
física e mental, pois os estudos apontam que mulheres que sofreram ou sofrem 
violência apresentam problemas de saúde com consequências psíquicas e de 
comportamento.
 É diante da expansão da violência, com altos números de vítimas, pela 
magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, essa problemática  
adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública 
em muitos países. 
 Com isso, o setor Saúde se constitui no espaço para onde se convergem 
todos os corolários da violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre 
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os serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, psicológica e 
assistência social, (OMS, 2002, apud. MINAYO, 2006, p.49). 
 Assim sendo, prevalece na pesquisa a compreensão de um enfoque da 
saúde integral das mulheres, que assegurem os direitos sexuais e reprodutivos 
visando à promoção da melhoria da qualidade de vida das mulheres em todas as 
fases do seu ciclo vital, conforme referenda o Plano Nacional de Políticas Para 
as Mulheres, Brasília (2004a). 
 Frente ao exposto, o resultado desse estudo mostra que a média de 
doenças por mulheres que sofreram violência doméstica é maior do que as 
que não forma vítimas de violência. Portanto, confi rma a prerrogativa de que 
mulheres que sofrem ou sofreram violência têm agravos maiores à saúde, e, por 
isso, demandam uma atenção especializada da política social, em especial do 
Sistema Único de Saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com a investigação empreendida por meio do percurso teórico-
metodológico, apreende-se que as mulheres vítimas de violência, em especial 
aquelas atendidas no CEVAM, apresentaram maiores sequelas em relação 
à saúde física e mental, no qual, muitos dos casos são irreversíveis. Sendo 
assim, se evidencia que a violência psicológica é o principal fator de agravo 
e acometimento à saúde mental dessas mulheres, por isso, têm constante 
necessidade do acesso a um cuidado especializado nos serviços públicos.
 Nesse sentido, observa-se que, o Sistema Único de Saúde tem se 
destacado no atendimento à mulheres em situação de violência. Entretanto, 
sofre também pressão externa por absorver em sua totalidade o quantitativo 
dessa demanda. Diante disso, os profi ssionais fi cam sobrecarregados, os 
serviços reduzem a qualidade e o Estado minimiza cada vez mais das suas 
responsabilidades, frente às investidas neoliberais.
  Nesses moldes, as diretrizes da política de saúde que direcionam uma 
atenção integral às mulheres vítimas de violência devem ser reafi rmadas, cada 
vez mais sob a perspectiva da transversalidade, da intersetorialidade; pois, esses 
conceitos validam que somente a saúde, não consegue realizar a promoção, 
prevenção do enfrentamento á violência contra mulher. Assim, apontam a 
necessidade de construir e fortalecer um trabalho em Rede Especializada de 
Atendimento para além da política de saúde.
 Com isso, compreende-se que a violência por ser um fenômeno 
multifacetado, requer também que seja analisada pelos diversos conhecimentos 
e políticas sociais.
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 Apreendeu-se que, os direitos civis e sociais das mulheres só foram 
conquistados ao logo da história, porque houve o movimento de luta feminista, 
onde denunciaram todo forma de opressão, de discriminação, e machismo, 
vivenciados secularmente por estas  em seu espaço privado.
 Com isso, provocaram toda sociedade e Estado no sentido de consolidar 
algumas legislações e espaços de discussões que pautasse a questão da mulher, 
tendo destaque a lei Maria da Penha e a Constituição Federal de 1988 como um 
dos instrumentos mais atuais de defesa dos direitos das mulheres.
 Diante do exposto, nota-se que apesar dos avanços que legitimaram 
e asseguram a proteção das mulheres, ainda há vários desafi os a serem 
alcançados. Visto que, nem sempre os aparatos legais e políticas sociais que 
contribui no enfrentamento da violência, têm sido sufi cientes para superar 
na contemporaneidade os traços culturais de uma sociedade patriarcal que, 
permanece latente e perpetua a violência doméstica contra a mulher.
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