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RESUMO 
Com a pandemia mundial ocasionada pelo Covid-19, o isolamento social 
como medida preventiva à infecção favoreceu um contexto que já fazia 
parte da realidade de muitas brasileiras: violência doméstica. O presente 
artigo objetivou analisar e compreender o processo de violência 
doméstica sofrida pelas mulheres durante o período da pandemia 
causada pelo vírus SARS-CoV-2 e seus impactos diretos na saúde mental. 
O estudo consiste em uma revisão de literatura do tipo narrativa, cuja 
pesquisa baseou-se em informações bibliográficas (artigos e livros) 
sobre violência doméstica e de gênero, bem como em materiais 
específicos envolvendo o contexto pandêmico atual. 
 

Palavras-chave: Violência Doméstica, Pandemia, Isolamento Social, 

Saúde da Mulher. 

 

ABSTRACT 
Resulting from the global pandemic caused by Covid-19, social isolation 
as a preventive measure against infection favored a context that was 
already part of the reality of many Brazilians: domestic violence. This 
article aimed to analyze and understand the process of domestic 
violence suffered by women during the period of the pandemic caused 
by the SARS-CoV-2 virus and its direct impacts on mental health. The 
study consists in a literature review of the narrative type, whose 
research was based on bibliographic information (articles and books) 
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about domestic and gender violence, as well as in specific materials 
involving the current pandemic context. 

 
Keywords: Domestic Violence, Pandemic, Social Isolation, Women's 

Health. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A construção cultural coletiva do que define masculinidade e feminilidade na sociedade 

pode ser conceituada enquanto “gênero”, sendo tal concepção formulada no intuito de 

distinguir-se o significado de sexo, que por sua vez é o que define as características biológicas 

de cada indivíduo. A historiadora Joan Scott define gênero em duas partes: primeiramente 

“como um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre 

os sexos” e segundamente “como uma forma primeira de significar as relações de poder”, onde 

a mesma reforça que gênero e poder se constroem reciprocamente, ou seja, as relações de 

gênero estão diretamente relacionadas às relações de poder, os quais historicamente 

hierarquizaram homens e mulheres desde muito antes de se começar a estudar sobre (BRASIL, 

2001; SCOTT, 1989; PORTO, 2004). 

A definição de poder na contemporaneidade segundo o filósofo francês Michel Foucault 

coloca-o não como centralizado, mas sim dissolvido na sociedade. Essa teoria Foucaultiana 

permitiu uma compreensão melhor a diversas pesquisadoras sobre as relações de gênero como 

relação de poder, principalmente na violência contra mulher. Sendo assim, é nessa relação de 

desigualdade hierarquizada entre homem e mulher que a violência de gênero se engendra 

socialmente, naturalizando tais situações por se inserir na cultura que as construções de gênero 

perpetuam. Nesse sentido, torna-se imprescindível compreender o fato de que, se existe uma 

estrutura organizacional na sociedade que privilegia o masculino, as diversas violências de 

gênero voltadas a mulher não ocorrem aleatoriamente e nem são provenientes de patologias 

ou inerentes às relações interpessoais (PORTO, 2004; NANJARI, 2009; PRESSER; MENEGHEL; 

HENNINGTON, 2008). 

O artigo 1° da Declaração das Nações Unidas de 1993 sobre a Eliminação da Violência 

Contra a Mulher define a violência contra as mulheres como “qualquer ato de violência de 

gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às 

mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, ocorra 

na vida pública ou privada”. A este modo, compreendendo a socialização de gênero que é esse 
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processo ao qual homens e mulheres são submetidos para ocuparem seus respectivos papéis 

socialmente esperados, fica muito evidente a necessidade de não se excluir da discussão a 

questão de gênero ao se trabalhar com a temática “violência contra mulher” (OMS, 2018; 

UNITED NATIONS, 1993; BRASIL, 2001). 

Várias tentativas são levantadas na literatura para tentar explicar esse tipo de violência, 

com diversas perspectivas, o que só reforça que essa é uma questão complexa e multifacetada, 

que indiscutivelmente viola os direitos humanos das mulheres vitimizadas. Apesar de pouco 

debatido, é notório que os reflexos da violência contra as mulheres são perpassados pelas 

problemáticas raciais e de classe. Carla Akotirene (2019) entende a interseccionalidade como 

um “sistema de opressão interligado” que circunda a vida de mulheres negras no encontro de 

avenidas identitárias. Elaborada diante da crítica feminista negra às leis antidiscriminação 

subscrita às vítimas do racismo patriarcal, a interseccionalidade tem como objetivo dar 

instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, do 

capitalismo e do cisheteropatriarcado (SAFFIOTI, 2004; OLIVEIRA, 2006). 

Sendo assim, historicamente, a mulher travesti e transexual negra ocupa na sociedade 

brasileira a última posição social. Conforme o Dossiê dos assassinatos e da violência contra 

travestis e transexuais brasileiras em 2020 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

do Brasil (ANTRA) e do Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE), o Brasil é o país em 1º lugar 

no ranking dos assassinatos de pessoas trans no mundo, com pelo menos 175 assassinatos em 

2020, sendo todas as vítimas travestis e mulheres transexuais e 78% delas sendo negras (pretas 

e pardas, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial). Grossi e Aguinsky (2001) lembram que 

a violência contra as mulheres, embora esteja presente em todas as classes sociais, incide de 

maneira diferente entre os segmentos mais fragilizados da população, nos quais se incluem tais 

mulheridades (OLIVEIRA, 2006; SILVA, LIMA, NUNES, 2020). 

A este modo, o presente artigo objetiva analisar e compreender a violência doméstica 

sofrida pelas mulheres no contexto pandêmico causado pelo vírus SARS-CoV-2 e seus impactos 

na saúde mental das mesmas. O estudo de caráter qualitativo foi realizado enquanto revisão 

de literatura do tipo narrativa, cuja pesquisa baseou-se em informações bibliográficas (artigos 

e livros) sobre violência doméstica e de gênero, bem como em materiais específicos envolvendo 

o contexto pandêmico atual, principalmente no que diz respeito à saúde mental durante esse 

período não usual. 
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2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

A violência contra mulher é uma grande violação aos direitos humanos e por ser um 

problema de grande magnitude no mundo todo, torna-se também um importante problema de 

saúde pública por resultar em expressivos custos econômicos e sociais, podendo gerar graves 

impactos na saúde mental e reprodutiva das mulheres. Nesse sentido, estes abusos podem 

ocorrer em diferentes contextos, dos quais um dos mais prevalentes envolve o seio familiar. A 

violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 

psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família, 

podendo acontecer dentro ou fora de casa por familiares, não se restringindo ao espaço físico 

onde a violência ocorre (OMS, 2013; BRASIL, 2001). 

Já o conceito de violência doméstica engloba “todos os atos de violência física, psíquica, 

sexual e desrespeito aos direitos, na esfera da vida reprodutiva ou da cidadania social, 

cometidos por um membro da família ou pessoa que habite/habitava o mesmo domicílio''. 

Sendo assim, esta distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros membros sem função 

parental, que convivam no espaço doméstico, como por exemplo empregados(as), pessoas que 

convivem esporadicamente e agregados. Como a violência doméstica é um tópico comumente 

trazido à luz pelos movimentos sociais de mulheres, o termo muitas vezes foi utilizado para 

descrever a situação de violência intrafamiliar no espaço doméstico afetando mulheres por sua 

condição de gênero e raça, mesmo não possuindo diretamente mesmo significado (BRASIL, 

2001; MIURA et al, 2018). 

 

2.1 LEI MARIA DA PENHA 

 

A pauta relacionada a violência doméstica no Brasil teve seus passos iniciais pelo final 

da década de 70 em discursos feministas. No entanto, até o ano de 2004 não havia um projeto 

de lei em tramitação que abordasse a violência doméstica e familiar contra as mulheres de 

forma ampla e integral como o Projeto de Lei 4559/2004, o qual posteriormente deu origem a 

Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. A mesma incorpora abordagens 

feministas de criminalizar os agressores e propõe um tratamento multidisciplinar simultâneo, 
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estabelecendo além das medidas criminais, medidas protetivas e preventivas no 

enfrentamento da violência doméstica (SANTOS, 2008; BRASIL, 2006). 

Essa lei tão importante possui tal nome em decorrência de um caso de 1983, no qual 

Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de duas tentativas de assassinato por parte de seu 

conjugue até então, Marco Antônio Heredia Viveros, cuja primeira agressão a deixou 

paraplégica. O processo criminal só foi encerrado quase vinte anos após o crime com a prisão 

do réu graças à pressão da própria vítima e de entidades feministas e de direitos humanos. 

Quando a lei foi sancionada em 2006, houve muita repercussão em diversos meios, inclusive 

várias controvérsias e questionamentos. Porém, atualmente a Lei n° 11.340/2006 é a principal 

legislação brasileira no enfrentamento à violência contra mulher sendo reconhecida por órgãos 

internacionais como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência 

de gênero (SANTOS, 2008; SARDENBERG, GROSSI, 2015). 

Dessa forma, a lei traz inovações jurídicas e processuais que englobam a complexidade 

que é a violência doméstica, não se atendo apenas ao âmbito jurídico em si. Dentre essas 

inovações, as definições e tipificações da violência e suas cinco formas de ocorrer nas relações 

conjugais e familiares foram extremamente importantes. As violências física e moral são 

definidas respectivamente como condutas que ofendam a integridade e saúde corporal, e atos 

de injúria, calúnia ou difamação. As demais formas (psicológica, sexual e patrimonial) são 

discutidas minuciosamente na lei, vide suas complexidades e desdobramentos. É válido 

ressaltar que no imaginário comum a violência contra mulher se resume a agressão física, no 

entanto, a Lei n° 11.340/2006 deixa explícito o quanto vai muito além disso e que raramente 

uma forma de violência ocorre isoladamente das outras (BRASIL, 2006; GUIMARÃES, PEDROZA, 

2015; BARSTED, 2012). 

 

3 PANDEMIA COVID-19 E O ISOLAMENTO SOCIAL 

 

A covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

caracterizada por sintomas leves, moderados e graves e por quadros assintomáticos. Em 30 de 

janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a covid-19 constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e em 11 de março do mesmo 

ano, foi classificada com pandemia (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, ORGANIZAÇÃO PAN-
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AMERICANA DA SAÚDE, 2020). Segundo os informes epidemiológicos do Ministério da Saúde, 

desde essa classificação o número de casos informados no Brasil passou de 5.717 no final de 

março de 2020 para mais de 15, 8 milhões, e os de vidas perdidas pela doença de 201 para mais 

de 441 mil, em 19 de maio de 2021. 

Diante da pandemia de covid-19, a adoção de novos hábitos como principais medidas 

de prevenção foram implementados visando conter a disseminação do vírus, como por 

exemplo, o uso de máscaras, a higienização mais rigorosa, o uso de álcool em gel, o 

distanciamento e isolamento social. Wilder-Smith e Freedman (2020) diferenciam isolamento, 

distanciamento social e quarentena nos seguintes conceitos a fim de pontuar a eficiência de 

cada método. 

Assim, o objetivo do distanciamento é diminuir significativamente a transmissão do vírus 

e a superlotação no sistema de saúde, e para isso, envolve medidas cruciais na redução das 

interações e aglomerações entre as pessoas. E por se tratar de uma doença que tem como 

principal via de contaminação as vias respiratórias, o distanciamento diminuiria as chances de 

contágio devido a transmissão exigir proximidade física.   

Enquanto no isolamento social ocorre a separação de pessoas infectadas daquelas que 

não foram pretendendo frear o risco de transmissão da doença, no entanto, no caso da covid-

19, o período de incubação da doença é maior do que o comparado com outras viroses e a alta 

transmissibilidade mesmo daqueles assintomáticos restringe a eficácia de utilizar desse modelo 

como a principal medida. À vista disso, ficar em casa continua sendo um fator importante nesse 

cenário. E por fim, a quarentena constitui-se como a restrição do movimento de pessoas que 

são suspeitas de exposição a ambientes ou pessoas infectadas, objetivando prevenir a 

contaminação de outras pessoas, mesmo que a pessoa em quarentena não venha a apresentar 

sintomas ou contaminação (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020). 

Devido à mudança de vida e hábitos causados pela pandemia, é necessário pensar de 

que e quais modos isso acarretou em repercussões significativas que podem potencializar 

preocupações e sintomas na saúde física e mental das pessoas. Portanto, lançaremos um olhar 

ampliado acerca das implicações que a pandemia promoveu em contextos vulnerabilizados em 

que as mulheridades estão inseridas. 
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3.1 IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

 

Nesse contexto de pandemia, a população mundial está tendo sua saúde mental, física 

e bem-estar afetados de alguma forma, no entanto, as maneiras de afetação podem ser 

aprofundadas a partir das desigualdades existentes. Nesse sentido, a violência contra mulher 

também é um fator preocupante devido à experiência prolongada de isolamento e a diminuição 

de redes de apoio. 

Devido ao isolamento, as vítimas estão mais vulneráveis a serem vigiadas com maior 

frequência e impedidas de conversar com familiares, amigos ou suporte social, o que pode 

aumentar as diversas formas de violência, como por exemplo a violência patrimonial, física, 

psicológica etc. Nessa crise pandêmica, as consequências são sociais e econômicas, a 

necessidade de isolamento pode promover um aumento de tensão dentro de casa junto com a 

maior preocupação com segurança, saúde e dinheiro. A crise financeira também é fator que 

corrobora com a perspectiva de perda do poder masculino, que pode vir a ser um gatilho para 

comportamentos violentos (BARBOSA; LIMA; SANTOS; LANNA; ANDRADE, 2020; VIEIRA; 

GARCIA; MARCIEL, 2020). 

Ressaltando que o isolamento social como fator isolado não ocasiona a violência, porém, 

tem a capacidade de realçar as vivências das mulheres que estão em situação de violência 

doméstica, além de desnudar como opera o machismo estrutural. Desse modo, evidenciando 

as desigualdades raciais, sociais e de gênero, concomitantemente, às opressões decorrentes 

das relações abusivas do sistema patriarcal. A violência doméstica existe muito antes da covid-

19, considerada uma das maiores violações de direitos humanos. No entanto, à medida em que 

a pandemia continua observou-se que o isolamento contribui para que as pessoas vítimas de 

violências fiquem sem recursos que podem ajudá-las, visto que, os sistemas de saúde estão 

sobrecarregados e os serviços de segurança não estão sendo procurados devido ao medo de 

serem expostas ao vírus (BARBOSA et al., 2020; ONU MULHERES, 2020). 

Os sistemas de saúde têm papel fundamental em garantir que os serviços destinados às 

vítimas de violência continuem a funcionar e que promovam um acesso seguro e amplificado 

mesmo durante a pandemia. Portanto, esses serviços devem ser vistos como essenciais nos 

planos de preparação e resposta para a pandemia. Em razão disso, as instituições de saúde 

devem buscar informações a respeito desses serviços a fim de estabelecer um encaminhamento 
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mais humanizado, ampliado e que permita a elaboração de novas formas de atendimento que 

contemplem as dificuldades desse novo contexto (OMS, 2020). 

Dado o exposto, nota-se a necessidade da continuação de ações que diminuam as 

barreiras existentes ao apoio às vítimas nesse contexto, essencialmente em razão de os 

dispositivos que podem oferecer apoio e proteção estarem invisibilizados. Consequentemente, 

os impactos na saúde mental e física dessas mulheres podem ser devastadores, o que justifica 

uma maior preocupação em estratégias articuladas com os dispositivos de saúde, segurança e 

familiar que previna e proteja as mulheres. 

 

4 SAÚDE MENTAL DA MULHER: REDES DE PROTEÇÃO/ACOLHIMENTO 

 

Segundo Maluf (2010), as questões de gênero tiveram grande poder no que diz respeito 

aos movimentos de transformações da Reforma Sanitária do Brasil, tanto sendo elas em 

políticas públicas ou assistenciais. É importante saber disso para entender os resultados dos 

estudos epidemiológicos que Andrade, Viana e Silveira (2006) realizaram. Nesses estudos 

mostram que existe um predomínio de maior ocorrência de transtornos e sofrimento psíquico 

em mulheres, pois, são ocasionados por suas realidades sociais em que estão submetidas e 

também por questões orgânicas. Favorecendo assim, um ambiente propício para o 

aparecimento do adoecimento psíquico.  

No mesmo estudo foram mensurados os transtornos de maior prevalência, e os que se 

mostraram mais prevalentes foram: ansiedade, depressão, transtornos alimentares, afetivos e 

de humor. A partir disso, se faz necessário conhecer as políticas públicas de assistência, que 

devem atuar no acompanhamento e acolhimento das mulheres que se encontram em 

sofrimento psíquico.  

E assim, para fazer explanação sobre os cuidados em que as mulheres possuem direito, 

é importante enfatizar que além dos movimentos da Reforma Psiquiátrica, o movimento 

feminista também foi responsável por grandes mudanças e conquistas para a criação de ações 

que tornem os direitos reais, exemplo disso foi a criação do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher e da enfim promulgação da Lei 10.216. Essas diretivas foram responsáveis em 

acompanhar os direitos que as mulheres possuem em possuir cuidados de saúde mental, e 

saúde de uma forma geral. 
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Estudos de Dimenstein, Yalle e Brito (2005) falam que as ações de cuidado da saúde 

mental das mulheres estão sendo planejadas entre diferentes serviços, tendo criatividade nas 

estratégias e a potência do cuidado. O estudo também cita um importante dado, no qual diz 

que mais municípios brasileiros contam com a implantação desses modelos de atenção à saúde 

mental e assistências. Os quais podemos citar: Modelo de Rede de Atenção, Apoio Matricial em 

Saúde Mental, Clínica Ampliada e Estratégia da Saúde da Família. 

A rede de atenção à saúde da mulher funciona da seguinte forma: podem ser atendidas 

pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Pois, 

segundo Mendes (2010) rede de atenção à saúde são serviços em conjunto que visam promover 

uma atenção contínua, integral e humanizada a uma certa população, tendo como coordenação 

a atenção primária à saúde.  

Sobre a clínica ampliada, Campos e Amaral (2007) vão explicar que ela aparece como 

um modelo de atenção à saúde, que além de colocar as técnicas da clínica em ação, também 

incorpora planejamentos, políticas de tratamento e subjetividade. Tudo para que além de 

produção de saúde, sendo ela promoção, prevenção e ou tratamento, também seja produzido 

a autonomia dos usuários. Essa autonomia é de grande valor, tanto para o profissional quanto 

para o usuário acompanhado, uma vez que ele também participa do planejamento de seu 

projeto terapêutico, a fim de sempre respeitar sua subjetividade (BRASIL, 2009). 

O apoio matricial vai funcionar a partir do trabalho em conjunto dos profissionais que 

compõem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Esses profissionais irão trocar experiências em 

suas especialidades, para promoverem estratégias de intervenções, para as determinadas 

demandas ou queixas dos usuários em atendimento (BRASIL, 2009). Sucupira (2003) fala que o 

principal objetivo da Estratégia da Saúde da Família (ESF) é promover saúde. Essas promoções 

de saúde estão relacionadas com modelos de assistências que são realizadas intrinsecamente 

na atenção básica e vai ter consequências diretas nos demais níveis de atenção à saúde. 

Além desses exemplos de redes de atenção, existe a estratégia consultório na rua, criada 

em 2011 pela Política Nacional de Atenção Básica, visa ofertar para a população em situação de 

rua, redes de assistências com uma equipe multiprofissional para que todos tenham acesso às 

políticas assistenciais e de saúde. Mais um exemplo extra de acolhimento de mulheres que 

segue o contexto atual e prevalece colocar a saúde mental e física em prioridade, são os 

atendimentos psicológicos online, pois, houve uma redução do sistema de assistência e 
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políticas públicas em decorrência dos decretos que orientavam a circulação de pessoas nos 

espaços, e assim esta dinâmica de atendimento entrou em ação. 

Dessa forma, é notório o quanto a construção de políticas públicas e de assistência que 

existem para acompanhar os direitos das mulheres avançaram, mas é necessário falar que 

melhorias devem ser implementadas, existem vácuos nessas estratégias de saúde mental e em 

geral da mulher, que abrem margens para que negligências aconteçam. Portanto, é 

imprescindível a discussão de novos modelos de redes de apoio para mulheres, e de 

especialização dos profissionais que irão fazer o atendimento, esses pontos principais devem 

ser refletidos, colocados como prioridades para entrarem em prática. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto entendemos que com a pandemia mundial ocasionada pelo Covid-

19, o isolamento social contribuiu para um cenário que já era existente na realidade de muitas 

brasileiras e esse contexto de violência doméstica vinha se repetindo e sendo normalizado. As 

opiniões expostas aqui serviram de base para reflexões acerca desse fenômeno utilizando do 

conhecimento teórico de autores que falam sobre tal problema. Isso nos possibilitou uma 

melhor visualização do fenômeno, bem como reflexões acerca da importância da rede de apoio 

e políticas públicas que atendam a essa demanda fazendo uma conexão com o atual contexto 

pandêmico. Esse estudo ainda serve de base e possibilita contribuições para novos estudos que 

visem a continuidade de investigações e reflexões dessa temática da violência doméstica. 
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