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A primeira é a fase de tensão, quando 
o homem passa a ser mais agressivo 

ao falar e começa a gerar medo.

Já na segunda fase acontece o ato 
de violência de forma mais clara e o 

medo ocupa todos os espaços.

A fase 3 é a chamada fase do 
arrependimento ou a também 
conhecida fase da lua-de-mel, 
quando o agressor se mostra 
amável e aparentemente 
calmo. Geralmente a mulher 
agredida tende achar que tudo 
mudou e o processo se repete 
por diversas vezes. ciclo da 

violência

Trata-se de etapas que descrevem as situações mais 
comuns nos casos de violência domés� ca:

O que é o ciclo da violência?

Este é um projeto do Governo Federal implementado pelo Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres.

Entender esse ciclo é fundamental para interromper a violência que 
caminha para o feminicídio, fi que atenta!

Acolhimento e triagem
Trata-se do primeiro atendimento que 
a mulher recebe ao chegar à CMB.  A 
equipe responsável acolhe e forma 
um laço de confi ança, que permite 
os encaminhamentos aos serviços 
com a tranquilidade que a mulher 
precisa nesse momento tão delicado. 
Humanização é a palavra principal!

Apoio psicossocial
O serviço de apoio psicossocial é 
responsável por auxiliar as mulheres 
na superação dos impactos da 
violência sofrida. O trabalho é para 
resgatar autoestima, autonomia e 
cidadania, por vezes perdidas nos 
atos de violência. A equipe que realiza 
esse tipo de atendimento é formada 
por profi ssionais de diversas áreas.

Delegacia
A CMB conta com uma Delegacia 
Especializada no Atendimento a 
Mulher (DEAM). A unidade da Polícia 
Civil é responsável por proteger e 
investigar os crimes de violência 
contra a mulheres.

Ministério Público
O complexo conta com a uma 
Promotoria  de Justiça Especializada 
para promover a ação penal dos crimes 
de violência contras as mulheres, 
quando necessário. Falhas no serviço 
da rede de atendimento a mulheres 
em situação de violência podem ser 
tratadas via Ministério Público, o órgão 
tem competência fi scalizatória!

Defensoria Pública
A Casa conta com um Núcleo 
Especializado da Defensoria Pública 
para orientar sobre os direitos, prestar 
assistência jurídica e acompanhar todas 
as etapas do eventual processo judicial, 
criminal ou cível.

Juizado de Violência Doméstica
A CMB conta com os serviços dos 
Juizados Especializados, que são 
responsáveis por processar, julgar 
e executar as causas de violência 
doméstica e familiar, conforme 
estabelece a Lei Maria da Penha.

Conheça os principais serviços disponíveis na CMB:

Alojamento de passagem
A CMB contempla um abrigamento 
temporário para mulheres e seus fi lhos, 
em caso de risco de morte. O serviço é 
de curta duração, abriga por 48h.

Brinquedoteca
O serviço da Brinquedoteca é mais uma 
atenção humanizada prevista no projeto 
da CMB. Neste espaço são acolhidas as 
crianças de 0 a 12 anos de idade, que estão 
acompanhando as mães.

Central de Transporte
Os deslocamentos que envolvem os 
casos de violência foram considerados 
e a CMB conta com uma central de 
transporte. Assim, o encaminhamento 
para atendimento de saúde, instituto 
médico legal e abrigamentos podem 
ser realizados com mais facilidade e 
tranquilidade.

Autonomia Econômica
A saída do ciclo da violência passa pela 
independência fi nanceira das mulheres. 
Na Casa da Mulher Brasileira as mulheres 
encontram capacitação, educação 
financeira e apoio para inserção no 
mercado de trabalho.

Casa da Mulher Brasileira
A Casa da Mulher Brasileira (CMB) é um espaço que une todos os 
serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Entre 
os obje� vos da CMB destaca-se sua missão na interrupção do ciclo* da 
violência contra as mulheres.


