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Durante o período de pandemia, alguns fatores

propiciaram o aumento da violência doméstica: as

instituições de ensino e trabalhos encontram-se

fechados, necessitando a conciliação de relações

interpessoais do lar com o teletrabalho e o ensino

à distância. Essa multitarefa, a crise econômica e

a irritabilidade pelas restrições impostas,

aumentam os comportamentos agressivos. Além

disso, muitas vezes, as mulheres são dependentes

do homem como responsabilidade financeira,

tendo dificuldade na manutenção do sustento. Já

os idosos, dependem de terceiros para a

realização de atividades, aumentando a

convivência e sobre carregando cuidadores, o que

pode gerar maiores tensões.

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

MARCO CONCEITUAL

Revisão integrativa da literatura onde foram

encontrados 89 artigos na língua inglesa e

portuguesa com bases cientificas do PubCovid-19,

Scielo e Órgãos de Saúde Pública com os

descritores: "Covid-19", "violência doméstica",

"distanciamento social", "abuso" e "pandemia".

Observa-se que o aumento da violência em

períodos de confinamento se dá em razão da

vulnerabilidade das vítimas em relação aos seus

agressores, que, diante do isolamento social,

passam mais tempo com as vítimas. A rotina, a

falta de liberdade para sair de casa e a presença

constante dos agressores aumenta a dificuldade

de buscar ajuda, sendo relevante a observação do

número de casos de violência doméstica na

pandemia da COVID-19.

O confinamento dificulta o alcance das vítimas de 

violência doméstica, que não têm suas 

necessidades básicas atendidas e suas relações 

estão afetadas. 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 

afetivos e transformações positivas nas relações 
familiares.

A violência doméstica é a ação realizada por um

integrante de uma família que esteja em relação

de poder com outro, prejudicando sua integridade.

A violência desperta preocupação Social, Jurídica

e de Saúde Pública. Na pandemia do COVID-19,

as estratégias de enfrentamento visam a

prevenção da transmissão como isolamento

social. Essa medida está associada à um risco

elevado de violência doméstica pela mudança na

dinâmica familiar. O objetivo do trabalho é

analisar se a pandemia de SARS COV2 impactou

no número de casos de violência doméstica.
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