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Conhecendo o Perfil e os Sentimentos de Mulheres Vítimas de
Violência Atendidas na Delegacia Especializada de Atendimento
à Mulher do Município de Belém
Vera Lucia de Azevedo Lima
Andrey Ferreira da Silva
Estudo descritivo com abordagem quantitativa objetivando conhecer o perfil, as preocupações
e as incomodações das mulheres vítimas de violência atendidas na Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher do Município de Belém. Entre as 300 mulheres entrevistadas,
contabiliza-se: 23% na faixa etária entre 26 a 30 anos; 40,6% sofreram agressões psicológicas;
49,5% foram agredidas na cabeça/face; preocupavam-se com o cumprimento das ameaças e
incomodavam-se com a presença de seus agressores. Neste sentido, considera-se a enfermagem
fundamental ao cuidar das necessidades humanas básicas das mulheres vítimas de violência.
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Describing the Profiles and Feelings of Victimized Women attended to at the
Women Police Station in Belém, northern Brazil
This descriptive study employed a quantitative approach to frame the profiles of victimized
women attended to at the Women Police Station, in Belém, the capital city of Pará, northern
Brazil. The study also aims at describing those women’s worries and discomforts. 300 women
were interviewed, from which 23% were aged between 26 and 30; 40,6% had suffered
psychological aggression; 49,5% had been hit in head and face. Data analysis also revealed
the participants feared the threats against them and felt uncomfortable in the presence of
their aggressors. Nursing service was found fundamental in meeting the basic human needs of
victimized women.
Keywords: feelings, violence, woman, nursing service.

Conociendo el Perfil y los Sentimientos de Mujeres Víctimas de Violencia
Atendidas en la Comisaría Especializada en Atención a la Mujer del
Municipio de Belém
Estudio descriptivo con abordaje cuantitativo objetivando conocer el perfil, las preocupaciones
y las incomodidades de las mujeres víctimas de violencia atendidas en la Comisaría Especializada
en Atención a la Mujer del Municipio de Belén. Entre las 300 mujeres entrevistadas, se
contabilizó: 23% en la franja de edad entre 26 a 30 años; 40,6% sufrieron agresiones psicológicas;
49,5% fueron agredidas en la cabeza/rostro; se preocupaban con el cumplimiento de las
amenazas y se incomodaban con la presencia de sus agresores. En este sentido, se considera la
enfermería fundamental por cuidar de las necesidades humanas básicas de las mujeres víctimas
de violencia.
Palabras Clave: sentimientos, violencia, mujer, enfermería.
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