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2. Notas Metodológicas

As informações divulgadas neste estudo têm como fonte o banco de dados dos registros de ocorrência (RO) das 
Delegacias de Polícia do estado do Rio de Janeiro, disponibilizado através do Departamento Geral de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações (DGTIT) da Polícia Civil.

Nova estrutura do documento

Na tentativa de abarcar as cinco formas de violência de que trata a Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/06), nesta versão 
optou-se pela reestruturação do estudo em cinco seções: violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência 
moral e violência psicológica.

Para cada seção foram selecionados e analisados títulos relacionados a cada forma de violência:

Violência Sexual - estupro, tentativa de estupro;

Violência Física - lesão corporal dolosa, homicídio doloso, tentativa de homicídio;

Violência Psicológica - ameaça, constrangimento ilegal;

Violência Moral - calúnia, injúria, difamação;

Violência Patrimonial - violação de domicílio, supressão de documento, dano.

Tais títulos foram selecionados por apresentarem uma dinâmica singular quanto à relação entre acusado e vítima, 
possibilitando assim uma melhor contextualização de situações de violência no âmbito doméstico e/ou familiar.

Quantificação

A análise dos dados leva em consideração o número total de vítimas, o que pode representar um número maior que o 
total de ocorrências registradas, já que em uma mesma ocorrência (ou RO) pode haver mais de uma vítima. Esta observação 
é ainda mais importante para os casos de violência patrimonial que, via de regra, são contabilizados por número de 
ocorrências e não de vítimas.

Na seção sobre violência moral os números apresentados representam o somatório de vítimas de três delitos: calúnia, 
injúria e difamação. Sabendo que os conceitos jurídicos que definem a calúnia, a injúria e a difamação são próximos e que 
uma mesma vítima pode ter registrado queixas de mais de um desses três delitos, foram contabilizadas as vítimas de pelo 
menos um desses delitos e excluídos os demais títulos relacionados à mesma vítima, para assim tentar excluir os casos em 
duplicidade. 

São apresentados para cada delito analisado: o total mensal de vítimas de ambos os sexos nos últimos cinco anos; 
total anual de vítimas do sexo feminino; total anual de vítimas do sexo feminino por AISP e total anual de vítimas do sexo 
feminino por município.

O perfil das vítimas apresenta números percentuais das seguintes variáveis: idade (faixa etária), cor/raça e estado civil. 
A relação entre autor e vítima também é apresentada em valores percentuais.

Qualificação da ocorrência como violência doméstica e/ou familiar

Desde 2011, no âmbito da Polícia Civil (PCERJ), a titulação dos Registros de Ocorrência (RO) é feita de modo a adequá-
la à situação fática da legislação em vigor. Com isso, as ocorrências podem ser classificadas por competência de lei como: 
Lei nº 9.099/95 (Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo), Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e situações sem lei 
específica.

A partir desta décima versão, o Dossiê Mulher utiliza a qualificação do registro de ocorrência como de competência 
da Lei nº 11.340/06 para apresentar o percentual de mulheres vítimas cujos delitos foram classificados como violência 
doméstica e/ou familiar pela autoridade.

Vale lembrar que nas publicações anteriores a 2011 a classificação da violência doméstica e/ou familiar era feita 
através da relação entre vítima e acusado.
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Cálculo da população

Com o intuito de diminuir as distorções causadas pelas análises baseadas em números absolutos, voltou-se a adotar 
como unidade de análise as taxas segundo a população do sexo feminino. Para isso, foi preciso um realizar um cálculo de 
projeção da população para os anos posteriores a 2010, ano do último censo brasileiro.

A projeção da população por sexo de 2011 em diante foi calculada por analistas do Núcleo de Pesquisa em Justiça 
Criminal e Segurança Pública do ISP (Nupesp) para o estado, municípios e as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), 
utilizando a proporção entre os sexos encontrada no último censo de 2010. Ou seja, para cada AISP e município, dividiu-se 
a população calculada pelo percentual de homens e mulheres como no ano de 2010. As projeções para os anos de 2013 e 
2014 encontram-se na seção Anexos.

Cálculo de taxas

As taxas apresentadas nas séries históricas dos crimes analisados foram calculadas com base na projeção da população 
total calculada pelo ISP. As taxas levam em conta cada grupo de 100 mil habitantes.

As taxas de vitimização feminina apresentadas no ranking de AISP e nos mapas por municípios do estado do Rio de 
Janeiro foram calculadas com base na projeção da população total calculada pelo ISP, estratificada pela proporção de 
homens e mulheres observada no censo de 2010 e dividida para cada grupo de 10 mil mulheres habitantes.

As taxas para AISP e municípios foram calculadas por grupo de 10 mil mulheres por levar em consideração baixo número 
absoluto de alguns delitos e porque alguns municípios apresentam população feminina inferior a dez mil habitantes.

Ranking por AISP

As incidências são apresentadas por ranking de AISP, ordenadas segundo o total absoluto de mulheres vítimas. As 
tabelas apresentam outras informações importantes para o acompanhamento de cada área: incidências do ano anterior, 
diferença absoluta entre os dois anos apresentados e taxa do ano analisada por 10 mil mulheres habitantes.

Variáveis analisadas

Além do total de vítimas estratificado por sexo, outras variáveis compõem as análises, procurando focar aspectos 
específicos presentes nos crimes contra vítimas do sexo feminino, como: idade, cor, estado civil, provável relação entre 
autor/acusado e vítima. Desse modo, tais informações permitem traçar um perfil das mulheres vítimas, as circunstâncias e 
os tipos de violências sofridas.

Mapas

Para melhorar a visualização espacial dos dados, foram elaborados mapas tendo como unidade de análise os municípios 
do estado do Rio de Janeiro, ao invés de circunscrições de delegacia de polícia, como era feito até a publicação de 2012. 
Esta forma de visualização facilita o manuseio dos dados pelos diferentes setores interessados na temática da violência 
contra a mulher.

Os mapas foram divididos em Área Metropolitana (composta pelos municípios do Rio de Janeiro, da Grande Niterói e da 
Baixada Fluminense) e Interior (demais 77 municípios do estado). A alteração pretende melhorar a consulta e entendimento 
dos dados publicados.

Os mapas atuais também trazem a localização das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), bem 
como dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em funcionamento no estado e dos organismos e 
serviços de referência e atendimento à mulher em situação de violência presentes nos municípios.

A relação dos municípios e os totais de vítimas dos delitos analisados são apresentados na seção Anexos para consulta.

Observações

Eventuais alterações provenientes de aditamentos e recursos aos registros de ocorrência feitos pela Polícia Civil no 
decorrer de um ano para o outro ou, ainda, mudanças no padrão de agregação de alguns títulos podem promover diferenças 
em relação às séries históricas publicadas em edições anteriores do Dossiê Mulher.


