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Contexto 
A evidência de um aumento da 
Violência Doméstica e Familiar 

contra Mulheres e Crianças 
(VDFCMC) por causa da Covid-

19 veio à luz recentemente. 



Organizações de direitos das 
mulheres (abrigos, call center etc.) 
em vários países relatam que uma 

combinação de pressões 
econômicas e sociais causadas pela 



Pandemia,



bem como restrições de 
movimento, aumentaram 

drasticamente o número de 
mulheres e crianças que 

enfrentam abusos. 



Vários países do mundo relataram aumento da violência 
doméstica no período de isolamento social provocado pela 
Covid-19: Brasil, Argentina, África do Sul, Estados Unidos, 

Austrália, México, China, França, dentre outros. 



No Brasil, o disk-denúncias 
“Ligue 180”, principal canal de 

denúncias mantido pelo 
Governo Federal, registrou o 

aumento de 36% em casos de 
violência contra a mulher, 

porém foi notada uma 
diminuição no número de 

registros de ocorrências de 
violência doméstica de forma 

presencial, nas Delegacias 
Especializadas de 

Atendimento à Mulher.

Fontes: Agência Brasil, 2020; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020



Isto culminou em um chamado urgente do 
Chefe das Nações Unidas para fazer da 

prevenção e enfrentamento da violência 
contra as mulheres uma parte fundamental 
dos planos de resposta nacional de todos 

os países para a Covid-19. 



Sem ação direta, a pandemia tem 
o potencial de replicar as 

consequências prejudiciais às 
relações de gênero e a VDFCMC 



já testemunhadas e 
negligenciadas em 

epidemias passadas 
(SARS, Gripe Suína), 



desastres naturais (Terremoto do Haiti) 



e desastres humanitários (crise de refugiados, 
guerras civis, migração em massa da população). 



De fato, existe um sério risco 
de um forte aumento de 
estresse e violência nas 

relações de gênero, com o 
surgimento de uma 

"epidemia" de violência 
doméstica e familiar contra 

mulheres e crianças, apoiada 
por um súbito processo de 

"desempoderamento" 
feminino. 



Tal "epidemia" de violência deve ser motivo 
de grande preocupação em um país como o 
Brasil devido a seus altos níveis de VDFCMC, 

normas de gênero que sustentam um 
comportamento patriarcal em detrimento 

do empoderamento das mulheres, 



sua grande área geográfica, heterogeneidade nas 
condições socioeconômicas, disparidades de saúde 

e a forma como suas autoridades públicas têm 
respondido a alguns aspectos da epidemia. 



Pesquisas acadêmicas 
sobre a VDFCMC têm 

sublinhado sua magnitude, 
seus custos econômicos e 

sua associação com 
problemas de saúde física, 

sexual e transtornos 
mentais para mulheres em 

situação de violência. 



Vários estudos também 
documentam impactos 

adversos intergeracionais 
da violência do parceiro 
sobre a sobrevivência, 
saúde e educação dos 
filhos de mulheres em 
situação de violência. 



Apesar da prevalência 
esperada da VDFCMC e das 

evidências anedóticas já 
mencionadas, existe pouca 

pesquisa abrangente sobre o 
efeito de choques à saúde 

como a SARS e a Covid-19 nas 
taxas de violência doméstica, 
especialmente em países em 

desenvolvimento.



Propósito

O objetivo principal deste projeto 
é acrescentar e ampliar esta 

pesquisa, investigando o impacto 
da Covid-19 e as respostas 

associadas, incluindo medidas de 
saúde pública e as transferências 
condicionais de emergência de 

dinheiro sobre violência 
doméstica e familiar contra 

mulheres e crianças no Brasil. 



O projeto será realizado 
através de uma pesquisa 
CATI (Computer Assisted

Telephone Interview), 
utilizando uma base de 

dados pré-existente com 
informações longitudinais 
coletadas em sete estados 

brasileiros: Ceará, 
Pernambuco, Bahia, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, 

Goiás e Pará. 



Para isso, este Projeto estará vinculado 
a um grande estudo em andamento, 

representativo e longitudinal da violência 
doméstica, realizado pela Universidade 

Federal do Ceará, liderado pelo Prof. 
Carvalho e associado ao Instituto Maria da 

Penha e à então Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, hoje pertencente 

ao Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos: a Pesquisa de Condições 
Socioeconômicas e Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (PCSVDF -Mulher). 
Ver: Carvalho et al., 2018. 

A execução da primeira e segunda ondas da PCSVDF-Mulher (2016 e 2017) aconteceu com financiamento integral da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres na gestão da Ministra Eleonora Menicucci e a terceira onda (2019) aconteceu 
com financiamento parcial da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, na gestão da Secretária Andreza Colatto.



A PCSVDF-Mulher é um 
esforço transnacional para 
construir um conjunto de 

dados inédito que 
permite estudar a 

incidência, prevalência, 
causas e consequências 
da violência doméstica 
em famílias brasileiras. 



Contexto Multidisciplinar da PCSVDF-Mulher





Desde 2016, o estudo coletou três ondas de dados (2016, 2017 e 2019), 
em treze estados brasileiros, resultando em um grande conjunto de 

dados, comprovado metodologicamente, representativo e longitudinal 

de mais de 10.000 mulheres. 

A PCSVDF-Mulher segue as diretrizes éticas e metodológicas 
do DHS - Demographic and Health Surveys program (DHS 2020), 

do WHO Multicountry Study (WHO, 2005) 
e do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012; 2016)



Além da PCSVDF-Mulher, 
utilizaremos uma 

pesquisa de painel única, 
estratégias econométricas 

e orientação da teoria 
econômica, mas também 
nos basearemos em uma 

literatura mais ampla, 
incluindo direito, direitos 
humanos, saúde pública 

e psicologia. 



Colaboradores internacionais 
(economistas, acadêmicos de saúde 

pública, estatísticos, psicólogos, 
defensores dos direitos humanos e uma 

ONG) contribuirão com habilidades, 
dados e criação de impacto para o 

projeto e desenvolverão capacidade e 
redes internacionais.



Produzir dados e 
indicadores sobre a 

prevalência e incidência 
da VDFCMC e condições 

socioeconômicas 
durante e após a 

pandemia de Covid-19. 

Objetivos



Objetivos
Adaptar o questionário de 
pesquisa PCSVDF-Mulher 

para um formato telefônico 
e aplicá-lo no último 

trimestre de 2021 a uma 
subamostra de 6.000 

mulheres já entrevistadas 
em 2019. 



Objetivos
Entender os mecanismos e 
avaliar o impacto dos riscos 

de morbidade e 
mortalidade das medidas 

de saúde pública Covid-19 e 
transferências monetárias 

condicionais de emergência 
na VDFCMC. 



Objetivos

Propor informações para 
fundamentar um plano de 

reabertura socioeconômica 
pós-Covid-19 que reconheça 

efeitos heterogêneos nas 
diferenças entre os 

sexos/gêneros em morbidade, 
mortalidade, vulnerabilidade, 
resposta comportamental e 
estratégias para a superação 

da doença.



UTILIZAÇÃO DA PESQUISA (RESEARCH UPTAKE)
A equipe do projeto almeja que os dados gerados nesta intervenção sejam
de conhecimento dos diversos stakeholders envolvidos, com o objetivo de
promover um debate sobre a temática com os mais variados segmentos,
impulsionando-os a inserir esse conhecimento nas tomadas de decisões,
nas suas práticas pedagógicas e funcionais, na elaboração de tecnologias
sociais replicáveis, bem como no embasamento do poder público para a
criação e melhoria de políticas públicas, de forma que possam contribuir
com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.



Agradecemos a
“Sexual Violence Research Initiative (SVRI)”, 

pelo apoio financeiro para o desenvolvimento deste projeto.

https://www.svri.org/

https://www.svri.org/
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