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RESUMO: resente trabalho estuda o combate à violência doméstica em 
municípios do Recôncavo Baiano – Brasil, e o papel das Delegacias 
Especializadas no Atendimento à Mulher. A justificativa dessa pesquisa decorre 
do fato de que, segundo dados do Atlas da Violência e do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, entre 2006 e 2016 o número de homicídios contra mulheres 
no estado da Bahia teve um aumento de 81,5% - ao tempo em que nessa região 
não existe nenhuma delegacia especializada. O objetivo deste estudo é analisar 
o atendimento oferecido às mulheres, fazendo um comparativo entre o Núcleo 
de Atendimento para crimes contra a mulher, que funciona como apoio da 
delegacia de polícia do município de Santo Antônio de Jesus- Bahia e o 
atendimento das delegacias gerais das cidades de Muritiba e Cachoeira-Bahia, 
mais ao norte do Recôncavo. Foram analisadas as ocorrências de violência 
contra a mulher, a rotina de atendimentos e os procedimentos realizados pela 
autoridade policial, aferindo-se as principais diferenças face ao atendimento de 
uma delegacia comum. Também foi analisado sobre a eficácia ou não da Lei 
Maria da Penha, e as consequências dessa efetividade no real aumento do 
número de feminicídios. Os procedimentos metodológicos priorizaram a 
utilização da abordagem qualitativa, que foi desenvolvida em quatro etapas: 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo com entrevistas 
semiestruturadas. Os resultados da pesquisa apontam para necessidade de 
ações e propostas de combate ao crime de gênero bem como a expansão do 
número de delegacias da mulher. Igualmente, urge a qualificação dos 
profissionais e de investimento de forma oportuna, rápida e constante dos órgãos 
públicos para o combate de crime sexistas. Entende-se, por fim, que a 
intervenção judicial não é suficiente para a inibição da violência contra a mulher. 
Ainda há muito a ser feito para encarar as causas desse mal social que aflige às 
mulheres, sendo necessário entender a sociedade patriarcal como um fator 
crucial neste ciclo que leva a milhares de feminicídios. Adotar a perspectiva de 
gênero as mortes violentas de mulheres é fundamental para que o Estado 
consiga agir de forma eficiente na prevenção, no atendimento e punição dos 
feminicídio. 
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