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Violência 
contra a 
mulher e 
Covid-19
A violência contra a mulher cometida 
pelo parceiro íntimo refere-se a qualquer 
comportamento que cause dano físico, 
sexual ou psicológico e é considerada um 
problema de saúde pública

Associa-se aos seguintes fatores:

Tensão e stress decorrentes do 
isolamento durante a quarentena;

Maior exposição a agressão verbal, 
psicológica, sexual, física e financeira, 
com suas respectivas consequências;

Gravidez não desejada redução 
do acesso aos serviços de saúde e aos 
métodos contraceptivo em consequência 
da

Sobrecarga das tarefas domésticas 
e do cuidado das crianças e outros 
dependentes;

Isolamento por conta da restrição das 
redes de apoio.

Como prevenir  
ou minimizar as 
consequências

■_Procurar atendimentos psicológicos 
on line em situação de crise;

■_Evitar ou moderar consumo de álcool 
e de outras substâncias psicoativas;

■_Manter-se informada sobre a 
pandemia e as medidas preventivas 
através de fontes confiáveis;

■_Evitar tensões entre os membros da 
família criando espaços de diálogo e 
convivência na solução de conflitos

Na pandemia você não 
está sozinha

Tenha uma rota de escape previamente 
pensada que inclua um lugar seguro para 
ir em caso de emergência.

“Diferentes instituições e a 
experiência de outros países têm 
apontado que a violência contra 
a mulher vem crescendo durante 
a pandemia por Covid-19”
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Fique em casa mas mantenha a comunicação com a sua rede de 
apoio on line  (vizinhas, amigas e familiares) ou através de espaços 
comuns, mantendo a higienização das mãos e a distância entre as 
pessoas.

Rede de proteção 

Serviços de saúde voltados para o 
atendimento dos casos de violência 
sexual e doméstica;

Unidades de Saúde do Sistema Único 
de Saúde (clínicas da família, UPA, 
emergências).

DISQUE  192 - SAMU

LIGUE 180 - Central de Atendimento à 
Mulher recebe denúncias ou relatos de 
violência,   orienta as mulheres  sobre 
seus direitos e sobre a legislação vigente, 
além de encaminhar para os serviços;

Centros de Referência de Atendimento 
à Mulher

Delegacias de Atendimento à Mulher 
ou Núcleos de Atendimento à Mulher 
nas Delegacias Comuns.

Defensorias da Mulher

Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar

DISQUE 153 - Guarda Municipal
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