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RESUMO: A pesquisa foi promovida pelo Núcleo de Gênero (NG) que é 
vinculado a coordenação dos Núcleos de Direitos Humanos do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e teve por objetivo: analisar a atual 
situação dos serviços voltados ao enfrentamento à violência contra a mulher no 
Distrito Federal/ Brasil: Centro Especializado de Atendimento à Mulher – CEAM 
e o Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica – 
NAFAVD. A metodologia foi concebida com base no: 1) levantamento de 
informações junto à Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, por meio 
de quesitações acerca dos serviços de enfrentamento à violência contra a mulher 
em fevereiro de 2019; 2) aprofundamento teórico das categorias Gênero, Classe 
Social, Racismo e Política Social; 3) exame das informações coletadas a partir 
dos seguintes eixos de análise – I. Direitos previstos e implementados, II. 
Abrangência dos direitos: III. Gestão e controle social, IV. Financiamento. 
Resultados preliminares: os serviços de enfrentamento à violência doméstica 
contra a mulher no Distrito Federal ainda não possuem regulamentação 
publicada, o que se faz necessário para fins de atuação profissional uniforme; as 
equipes são compostas essencialmente por psicólogos, trazendo prejuízo à 
prestação do serviço, que para dar conta do complexo e multifatorial fenômeno 
da violência doméstica contra a mulher, demanda atuação psicossocial e 
interdisciplinar; até fevereiro de 2019 a maior parte dos serviços não tinha gestor 
designado; as equipes de profissionais possuem histórico de adoecimento, 
principalmente, no âmbito da saúde mental; a maioria das unidades não possui 
dados sistematizados acerca dos atendimentos realizados e do perfil do público 
atendido; o tempo médio de espera para atendimento dos homens nos 
NAFAVDs é de 180 dias, sendo que em algumas unidades pode chegar a um 
ano; ao relacionar o tempo médio de espera e a taxa de congestionamento há 
uma simetria entre os dados porque os núcleos que estão nas Regiões 
Administrativas de 1-Sobradinho, 2-Samambaia, 3- Santa Maria, 4-Gama, 5- 
Paranoá, aparecem com as maiores taxas em ambos os índices; numa análise 
mais geral é possível afirmar que há um problema crônico entre a capacidade de 
atendimento das equipes e a demanda de serviço. Como resultado em 02 de 
maio de 2019 foi entregue a Secretária de Estado da Mulher uma série de 
indicações a serem seguidas com objetivo de garantir o cumprimento da política 
de enfrentamento à violência contra a mulher no Distrito Federal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; POLÍTICA SOCIAL; 
MINISTÉRIO PÚBLICO. 



 
 


