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A violência doméstica contra a mulher tem ganhado grande repercussão no âmbito da saúde, 

uma vez que, além de violar os direitos humanos impacta profundamente nas situações de 

saúde. Essa funciona como um sistema circular denominado “ciclo da violência doméstica”. 

Este ciclo divide-se em três fases: a tensão, a explosão e a calmaria ou “lua de mel”. Em virtude 

da temática abordada, esta pesquisa terá como objetivo geral: Conhecer a percepção de 

mulheres em relação ao ciclo violência doméstica por elas vivenciada em um município do 

Recôncavo da Bahia. E como objetivos específicos: Identificar os tipos de violência doméstica 

vivenciados pelas mulheres; conhecer as repercussões da violência na vida da mulher e 

conhecer os caminhos percorridos por estas mulheres antes do acolhimento nos Centros 

especializados. Trata-se de uma pesquisa descritiva e com abordagem qualitativa, que será 

realizada em Centros Especializados de Atendimento à Mulher em situação de violência em um 

município do Recôncavo da Bahia. Para a construção do corpus empírico serão realizadas 

entrevistas com mulheres vítimas de violência doméstica, com um roteiro semiestruturado. A 

análise de dados será realizada a partir da análise de conteúdo proposta por Minayo, que abrange 

as seguintes fases: pré-análise, exploração do material e interpretação do material. Diante do 

cenário apresentado, esta pesquisa justifica-se em razão do número de casos e do alto índice de 

morte de mulheres vítimas de violência doméstica, considerando as fases do ciclo e os 

obstáculos que impedem o rompimento do mesmo. Nesse contexto, faz-se necessário a inclusão 

e discussão deste tema em pesquisas acadêmicas que possam contribuir para melhorias no 

combate a violência doméstica, bem como o enfrentamento do medo e preconceito que estimula 

tal ciclo.  
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