


A violência é um fenômeno social, complexo e

multifatorial que afeta pessoas, famílias e comunidades.

A Organização Mundial da

Saúde (OMS) chama a

atenção para a violência

como um problema de

saúde pública.

ORIENTAÇÕES SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA



Com o intuito de sensibilizar, conscientizar e de enfrentar a violência doméstica, que vem

crescendo em meio à pandemia da Covid-19, principalmente devido às medidas de isolamento

social, salientamos que a violência doméstica não acontece somente contra a mulher, mas

também contra idosos, contra pessoa com deficiência, contra crianças e adolescentes.

Diversos casos que vem sendo denunciados em redes sociais, nas mídias de forma geral, o

que tem gerado certas dificuldades no cumprimento das medidas de isolamento social.
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O risco do aumento dos episódios agudos de violência ocorre porque o confinamento obriga vítimas de

violência doméstica a conviverem com seus agressores por longos períodos.

Uma característica marcante da violência doméstica e familiar contra mulheres é o fato dela ser 

perpetrada, principalmente, por pessoas com as quais as vítimas mantêm relacionamentos íntimos. A 

Pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (2019), realizada pelo Instituto de Pesquisa 

DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra Violência,

aponta que 78% das mulheres que sofreram violência doméstica foram 

agredidas pelos atuais ou pretéritos maridos, companheiros ou namorados. 

Problemas econômicos causados pela redução da renda auferida e o 

aumento do consumo de álcool no período de isolamento social estão 

entre possíveis gatilhos para agressões.   
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A Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/2006) surgiu como meio para coibir e prevenir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, dispondo sobre a criação de Juizados de Violência Doméstica e

Familiar contra a Mulher, bem como estabelecer medidas de proteção e assistência às mulheres em

situação de violência doméstica e familiar (Art. 1º).

Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no

gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou

patrimônio, conforme Art. 5º da referida lei.
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Em situações de pandemia, tais como da Covid-19, os

indicadores de países como China, Espanha e Brasil

evidenciam que os casos de violência já existentes se

agravam e, ao mesmo tempo, emergem novos casos. Na

China, os números da violência doméstica triplicaram; na

França houve um aumento de 30% das denúncias e, no

Brasil, estima-se que as denúncias tenham aumentado em

até 50%. A Itália, assim como os demais países, também

indicou que as denúncias de violência doméstica estão em

ascensão (CAMPBELL, 2020).
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Vale ressaltar que, na hipótese de ameaça ou efetiva prática de violência doméstica e familiar contra a

mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento deverá adotar providências cabíveis, como garantir

proteção policial (quando necessário), encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde, fornecer

transporte para a ofendida e seus dependentes para um local seguro (quando houver risco à vida),

acompanhar a ofendida para retirar seus pertences do domicílio familiar (se necessário).

Qualquer mulher que seja vítima de violência pode ser protegida pela Lei. Essa violência pode vir tanto de

um homem quanto de outra mulher, contando que exista a convivência íntima ou doméstica.

Pode ser alguém da família, como pai, mãe, irmão, ou mesmo um(a) cuidador(a), pode ser o patrão ou

patroa que convivam no mesmo ambiente doméstico, pode ainda ser um(a) namorado(a) ou ex esposo(a) ou

até colega de quarto.
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Ao ser realizada a ocorrência da violência, a autoridade ouvirá a ofendida, colherá

depoimentos das testemunhas, ordenará a identificação do agressor e encaminhará os

autos do inquérito policial ao Ministério Público (Art. 12).

Recebido o pedido da ofendida, o juiz, no prazo de 48 horas, determinará medidas

protetivas de urgência.

Entenda: Não é justo que você sofra sozinha pelos erros do(a) agressor(a).
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Não carregue 
este peso sozinha. 

NADA DISSO É CULPA SUA!

Busque ajuda!

Denuncie!

Deixe que o(a) 
agressor(a) 

responda por seus 
atos! 



Quem sofre violência doméstica pode procurar ajuda ligando 180, serviço de denúncia

da Central de Atendimento à Mulher que funciona 24h por dia, com a garantia de

anonimato da vítima ou do denunciante.

DENUNCIAR É UMA ATITUDE FUNDAMENTAL PARA MUDAR O CENÁRIO 

BRUTAL CONTRA AS MULHERES

Em casos de emergência:

- Ligue para a polícia no número 190 ou procure uma das

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher

(DEAMS), que têm caráter preventivo e repressivo, devendo

realizar ação de prevenção, apuração, investigação e

enquadramento legal dos casos de violência contra a

mulher, respeitando os direitos humanos e os princípios do

Estado Democrático de Direito.



Vizinhos, conhecidos ou familiares também podem fazer a denúncia. Saiba que conversar

com familiares e amigos confiáveis também é uma formas de auxílio, assim com procurar

órgãos púbicos como:

Centros Especializados de Atendimento à Mulher

(CEAMs): São espaços de acolhimento e atendimento

psicológico e social, orientação e encaminhamento

jurídico à mulher em situação de violência.

Casas-Abrigo: São locais seguros que oferecem

morada protegida e atendimento integral a mulheres

em risco de morte iminente em razão da violência

doméstica. O serviço é sigiloso e temporário, até que a

vítima tenha condição de retomar o curso de sua vida.



Casas de Acolhimento Provisório: oferecem abrigo temporário de até 15 dias e não sigiloso para

mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de filhos, que não correm risco iminente de

morte. Além de garantir a integridade física e emocional das vítimas, realiza diagnóstico dos casos para

encaminhamentos necessários.

Defensorias Públicas e Defensorias da Mulher: São órgãos do Estado responsáveis pela defesa de

cidadãs que não possuem condições econômicas para contratação de advogados. Oferecem assistência

jurídica, orientação, encaminhamento, acompanhamento de processos às mulheres em situação de

violência;



Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: São órgãos da Justiça ordinária com

competência civil e criminal para processo, julgamento e execução das causas decorrentes da prática

de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher em

Situação de Violência Doméstica e Familiar: São

responsáveis por mover ação penal pública, solicitar à

Polícia Civil o início ou o prosseguimento de investigações

e ao Poder Judiciário a concessão de medidas protetivas de

urgência nos casos de violência contra a mulher. Para

atendimento, procure o Ministério Público da sua cidade. A

Promotoria Especializada do Ministério Público também

atua na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.



Atendimento Hospitalar Geral ou Especializado em casos de Violência Doméstica e Sexual:

Por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência

Sexual contra Mulheres e Adolescentes, eles devem prestar assistência médica, de enfermagem,

psicológica e social às mulheres vitimas de violência doméstica e de violência sexual, inclusive

quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro.

Casos de violência são considerados de notificação e devem ser notificados pelos sistemas de

saúde.

Atenção: a pandemia não afetou as medidas protetivas de

urgência, as quais podem ser solicitadas pela vítima à

delegacia de polícia ou por meio do Ministério Público.

Segundo a lei, um juiz deve analisar o pedido em até 48h.



O que é medida protetiva de urgência: São medidas necessárias para inibir de imediato, o

comportamento do agressor, além disso, a medida protetiva serve como meio de auxílio à ofendida.

Quais são as medidas protetivas de urgência? Como dito anteriormente, as medidas protetivas de

urgência poderão ser direcionadas ao agressor ou à ofendida.

Casos de emergência: É importante ligar para a polícia (190) ou procurar uma das Delegacias

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMS), que têm caráter preventivo e repressivo, devendo

realizar ação de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal dos casos de violência contra

a mulher, respeitando os direitos humanos e os princípios do Estado Democrático de Direito.

No combate à violência, precisamos de você. Precisamos da sociedade! 

Vamos dizer não à violência denunciando, não se omitindo, pois, você poderá estar salvando 

não só uma vida, mas de todos que dela dependem.



Quando constatada a violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá adotar, em

conjunto ou isoladamente, as seguintes medidas de urgência:

- suspensão da posse de arma do agressor/agressora;

- afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

- proibição de aproximação da ofendida e seus familiares (aqui haverá um limite mínimo de

distância);

- restrição de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos provisórios, entre outros.

Ressalta-se que, inobstante sejam competentes Juizados, a legislação traz vedação expressa sobre

penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que

implique em pagamento isolado de multa (Art. 17).



Quanto às medidas de urgência à ofendida, o juiz poderá:

- encaminhá-la a programa oficial ou comunitário de proteção;

- determinar sua recondução ao respectivo domicílio quando afastado o agressor

- determinar a separação de corpos, entre outras medidas. 

Violência vai muito além de um olho roxo ou

marcas da agressão pelo corpo. É preciso

prestar atenção nos detalhes, veja alguns

exemplos:

- empurrão

- segurada pelo braço de forma agressiva

- puxão de cabelo

- beliscão

- sua roupa arrancada à força.

Portanto, fique atenta, pois esses

comportamentos podem evoluir para

agressões ainda mais perigosas, como:

- surras

- uso de amarras

- cortes

- mordidas

- socos e chutes

- estrangulamento

- queimaduras;

- forçar a ingerir remédios, bebidas ou

drogas

- e muitas outras...

A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde

corporal



Violência psicológica se caracterize pelo uso de palavras ou atitudes que podem ferir a

autoestima de uma mulher; é uma conduta que causa dano emocional ou prejudica e

perturba o pleno desenvolvimento, por exemplo, há ofensas disfarçadas de brincadeiras,

humilhações, críticas sobre tudo o que fazemos, ou quando tentam controlar nossa forma de

vestir, comer, pensar ou nos expressarmos, quando nos vigiam, nos ameaçam,

chantageiam, nos isolam das nossas amigas e familiares, ridicularização, insultos, qualquer

outro meio que venha causar prejuízo à saúde psicológica e a autodeterminação da

mulher...
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DENUNCIE!




