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RESUMO
INTRODUÇÃO: A violência doméstica é a ação realizada por um integrante de uma família que esteja em
relação de poder com outro, prejudicando sua integridade. O aumento de casos de violência se deve à
mudança na dinâmica da família, como consequência do isolamento social. OBJETIVO: analisar se a pandemia
impactou no número de casos de violência doméstica. Materiais e métodos: Revisão da literatura nas bases
cientificas do PubCovid-19, Scielo e Órgãos de Saúde Pública com os descritores: “Covid-19”, “violência
doméstica”, “distanciamento social”, “abuso” e “pandemia”, onde foram encontrados 89 artigos nas línguas
inglesa e portuguesa. RESULTADO: Observa-se que o aumento da violência se dá em razão do isolamento
social pelo aumento do convívio com agressores, além da falta de liberdade para procurar ajuda. DISCUSSÃO:
durante o período de pandemia, alguns fatores propiciaram o aumento da violência doméstica: as instituições
de ensino e trabalho encontram-se fechadas, multitarefa, crise econômica e irritabilidade pelas restrições
impostas aumentam comportamentos agressivos. Além disso, a dependência, seja social ou financeira, muitas
vezes tornam as vítimas mais vulneráveis. CONCLUSÃO: o confinamento dificulta o alcance das vítimas de



violência doméstica. Assim, é proposto a garantia de atendimento em tempo integral através de canais de
comunicação e estabelecimento de medidas para organização da rotina, fortalecimento de laços e
transformações positivas nas dinâmicas familiares.
Palavras-chave: violência, violência doméstica, violência familiar, isolamento social, pandemia, covid-19.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Domestic violence is the action performed by a member of a family who is in a power
relationship with another, harming their integrity. The increase in cases of violence is due to the change in
the dynamics of the family, because of social isolation. OBJECTIVE to analyze whether the pandemic impact-
ed the number of cases of domestic violence. Materials and methods: Review of existing literature, where 89
articles were found in English and Portuguese within scientific databases PubCovid-19, Scielo and Public
Health Agencies using descriptors: "Covid-19", "domestic violence", "social distancing", "abuse" and "pan-
demic". RESULT: It is observed that the increase in violence is due to social isolation as a result of increased
interaction with aggressors, in addition to the lack of freedom to seek help. DISCUSSION: during the
pandemic period, some factors have led to the increase in domestic violence: educational and work institu-
tions are closed, multitasking, economic crisis and irritability by the restrictions imposed, increase aggressive
behaviors. In addition, dependency, whether social or financial, often makes victims more vulnerable.
CONCLUSION: confinement makes it difficult for victims of domestic violence to reach for help. Thus, it is
proposed to guarantee full-time care through communication channels and establishment of measures for
routine organization, strengthening of ties and positive transformations in family dynamics.
Keywords: violence, domestic violence, family violence, social isolation, pandemic, covid-19.
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1. INTRODUÇÃO
A violência doméstica ou também conhecida como
violência intrafamiliar é definida por “toda ação ou
omissão que prejudique o bem-estar, a integridade
física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno
desenvolvimento de um membro da família. Pode
ser cometida dentro ou fora de casa, por qualquer
integrante da família que esteja em relação de
poder com a pessoa agredida. Inclui também as
pessoas que estão exercendo a função de pai ou
mãe, mesmo sem laços de sangue” (1). E enfrentar
a violência doméstica é uma prioridade de saúde
pública, uma vez que é relatada em todos os países
e em todos os grupos socioeconômicos (2).
Com a pandemia do novo corona vírus SARS-CoV-2,
causador da COVID-19, ainda sem tratamento
efetivo, as estratégias de enfrentamento do
problema têm sido baseadas em medidas de
cuidados individuais, fazendo o uso de máscara de
proteção e lavagem regular das mãos, visando a
prevenção da transmissão via respiratória e por
contato, como o distanciamento social (3).
Um risco elevado de violência doméstica está
associado a esta e outras medidas de redução da

infecção. Os motivos citados incluem isolamento
social, exposição à estressores econômicos e
psicológicos, aumento de mecanismos de
enfrentamento negativo (como o uso indevido de
álcool e drogas), incapacidade de acessar os
mecanismos de apoio usuais ou escapar de famílias
abusivas devido a medidas restritivas (4).
Assim, as repercussões do distanciamento social
nas relações interpessoais expressam certa
preocupação com as evidências no aumento da
violência doméstica, onde o lar, frequentemente,
se torna um lugar de medo e abuso (5). O objetivo
desse trabalho é analisar como a pandemia do
SARS-CoV-2 impactou no número de casos de
violência doméstica.

2.  MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura
sobre o impacto da violência doméstica durante o
período da pandemia da COVID-19. Foram
revisados artigos na língua portuguesa e inglesa,
tendo como bases cientificas: PubCovid-19, a qual
está indexada na Biblioteca Nacional de Medicina
dos Estados Unidos (PubMed), Scielo, além de



Órgãos de Saúde Pública e livros a respeito da
violência contra vulneráveis. Foram usados os
seguintes descritores: “Covid-10”, “violência
doméstica”, “distanciamento social”, “abuso” e
“pandemia”. Resultante do último ano, foram
encontrados 89 artigos e destes, foram
selecionados 25 artigos que se mostraram
pertinentes à pesquisa proposta.

3. RESULTADOS
A violência doméstica passou a ser mais discutida
no meio científico a partir da década de 80, onde a
Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente começaram a agir de maneira eficaz,
garantindo a proteção desses grupos de maior
vulnerabilidade através do reconhecimento de
seus direitos e de programas específicos para essa
problemática (6). Apesar disso, a violência contra
as mulheres sempre existiu no nosso país. Isso se
dá pelo fato do Brasil se inserir em uma cultura
patriarcal, estabelecendo uma relação hierárquica
entre os gêneros, causando sensação de poderio
masculino (7).  Em um estudo de base populacional
realizado com amostra representativa de 15 anos
ou mais mostrou que 43% das brasileiras declaram
ter sofrido violência praticada por um homem na
vida (8). Outro grupo que, devido sua fragilidade, é
alvo de violência doméstica é o de idosos. De 1991
a 2015, a população com mais de 60 anos no Brasil,
dobrou. E é uma parcela da população composta
por pessoas que tendem a ter uma maior
suscetibilidade a problemas de saúde, abandono,
dependência econômica e internação em
instituições de longa permanência (9,10).
Em busca da cura do mal que afeta a sociedade
globalizada atualmente, o corona vírus, a
comunidade cientifica visa o distanciamento social,
o isolamento social e até mesmo o lockdown –
bloqueio total de contato – para reduzir a
velocidade de transmissão viral, dos casos de
óbitos, oportunizar tempo para melhores planos
terapêuticos e prevenir um colapso no sistema de
saúde. Porém, essas medidas podem trazer
importantes impactos sociais e econômicos, como
o desemprego e a violência (11).
No Brasil, de acordo com dados do 180 (Central de
Atendimento à Mulher), do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, houve um aumento de
17% de ligações em forma de denúncia a respeito

da violência contra a mulher no mês de março de
2020, quando foi recomendado o distanciamento
social pela primeira vez (tabela 1). Dados do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
apontaram para um aumento em 50% nos casos de
violência doméstica no primeiro final de semana
após o decreto de isolamento social, sendo a
maioria dos casos com envolvimento de violência
contra mulheres. Situações semelhantes foram
registradas nos estados do Paraná, Ceará,
Pernambuco e São Paulo (12).
De acordo com organizações veiculadas à mídia,
houve um aumento de violência contra crianças e
adolescentes na pandemia, tanto física (tabela 2)
como sexual (tabela 3) sendo representada em
7,4% no Distrito Federal; 8,5% no Paraná; 32% em
Pernambuco e 73% no Rio Grande do Sul (13).
Além disso, a SaferNet, uma associação civil do
direito privado, com atuação nacional voltada para
promoção e defesa dos direitos humanos na
internet no Brasil, em parceria com o Comitê
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes, registrou um
aumento de 108% nas reclamações sobre
pornografia infantil durante o mês de abril de
2020, no Brasil.

Tab. 1: Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos (ONDH), do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a média
diária entre os dias 1 e 16 de março foi de 3.045
ligações recebidas e 829 denúncias registradas,
contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias
registradas entre 17 e 25 deste mês.

Tab. 2: Número de notificações de violência física,
segundo faixa etária e ano. Distrito Federal, 2020.

Perspectivas em Medicina Legal e Perícias Médicas . São Paulo . Brasil . Vol. 6, 2021. Publicação contínua

Yoshino F, Caselli VM, Muñoz-Gianvecchio D, Dontos AC



Tab. 3: Número de notificações de violência sexual,
segundo faixa etária e ano. Distrito Federal, 2020.

4.  DISCUSSÃO
Apesar dos números se mostrarem superiores, as
vítimas da violência doméstica na pandemia
continuam as mesmas – crianças e adolescentes,
mulheres e idosos.
Visando à contenção da COVID-19, as instituições
de ensino como creches públicas e privadas,
escolas e universidades se mantiveram fechadas;
assim como os comércios e empresas que estão
atuando no teletrabalho. Esse modelo de
sociedade cria uma dinâmica das crianças e dos
adolescentes com sua família, uma vez que ambos
os lados precisam recriar o ambiente de estudo e
de trabalho, e conciliar o mesmo com as relações
interpessoais dentro do lar. A multitarefa dos pais,
a crise econômica e sanitária e social em que o
mundo enfrenta, e até mesmo a irritabilidade dos
mais novos pela restrição de mobilidade, aumenta
a incidência de comportamentos agressivos e de
irritabilidade (14).
Referente às mulheres, a violência que mais
acomete esse grupo durante o período de
pandemia tem sido a violência conjugal. De acordo
com o Fundo de População das Nações Unidas, a
elevação da vulnerabilidade das mesmas se dá pelo
aumento de tensão entre a família e,
principalmente, pelo impacto econômico gerado
por essa situação (15). Em grande parcela da
população brasileira, a responsabilidade de
garantia de recursos financeiros é masculina e, na
atual conjuntura, a dificuldade de manutenção do
sustento familiar, junto da limitação de acesso à
alimentação e outros itens essenciais, se tornam
catalisadores de conflitos (16).
Em relação a terceira idade, boa parte dos
componentes desse grupo do nosso país são
dependentes de pensões e aposentadorias para o
seu sustento e, muitas vezes, do sustendo de suas
gerações dependentes que residem no mesmo
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domicílio (17). Porém, muitos deles são
abandonados pelo fato de os familiares não
conseguirem garantir condições de acolher o idoso
durante a velhice. Há aqueles que residem em
instituições de longa permanência, muitas vezes
sem um envelhecimento saudável e vivendo em
um ambiente mais suscetível à obtenção de
doenças transmissíveis, como a COVID-19. Além
disso, possuem diminuição do sistema imunológico
e doenças crônicas não infecciosas que favorecem
pior prognostico em uma possível contaminação
(18).  Por esses fatores de risco relacionados aos
idosos e a doença em questão, a dependência de
familiares e cuidadores para a realização de
atividades de vida diária aumenta e tem,
consequentemente, um maior tempo de
convivência. Muitas vezes, ainda, a pessoa
responsável pelo idoso é sobrecarregada por não
conseguir contar com a ajuda de terceiros pelo
isolamento social, acumulando o cuidado com a
pessoa de idade e as tarefas diárias. Todos esses
fatores podem gerar maiores tensões e conflitos
(19).
O nível mais conhecido de violência doméstica
sofrida pelos idosos é o abandono. E o medo dele,
pode gerar outros problemas de saúde mental,
debilitando-os ainda mais, como solidão, insônia,
ansiedade, perda do apetite e depressão. Outro
ponto relevante é que o distanciamento social,
fundamental para a redução da transmissão do
COVID-19, especialmente para as pessoas com
mais de 60 anos, limita o acesso dos idosos aos
serviços de saúde para o acompanhamento
regular, o que pode agravar ou descompensar
condições clínicas pré-existentes (20).
Além disso, o enfrentamento do isolamento social
favoreceu o aumento do consumo de álcool e
drogas, o que potencializa os efeitos agressivos e
perda de controle sobre comportamentos (12).

5. CONCLUSÃO
Tal revisão integrativa apresentou que os casos de
violência doméstica cresceram no Brasil durante a
pandemia da COVID-19 devido aos prejuízos
causados pelo isolamento social como: medo,
insegurança, desemprego, necessidade de as
vítimas estarem mais tempo em convívio com o
agressor; circunstâncias que favorecem a violência
doméstica, principalmente contra as mulheres.
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Entendendo que, embora haja aumento do índice
de violência doméstica neste período atípico de
pandemia, tal número está em ascensão
constante, há a necessidade de fomentar o
conhecimento sobre o tema, como também, ações
de enfrentamento e prevenção da inserção no
cenário violento.
Assim, de acordo com os estudos, os governantes
possuem responsabilidade de inserir medidas de
enfrentamento e prevenção contra a violência
doméstica, bem como o atendimento integralizado
às vítimas. As propostas de intervenção
relacionadas ao tema devem ter como objetivo o
fortalecimento de laços afetivos e consequentes
transformações positivas nas relações familiares.
Com isso, se faz necessário um trabalho
multidisciplinar com as famílias por meio de
atividades como: visitas domiciliares conforme
necessidade; atendimento psicoterapêutico para
adultos, crianças, adolescentes e idosos em
sessões individuais ou em grupo em bairros que
apresentem grande incidência de notificação de
violência domésticas; palestras para sensibilização
e comitês voltados aos profissionais das áreas de
atendimento e proteção às vítimas.
 A violência é um problema de saúde pública que
gera às vítimas grande sofrimento, se fazendo
extremamente necessário a pesquisa e estudo
desta temática.
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