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Cinco Ações para a Igualdade de 

Gênero na Resposta à COVID-19  
Juntamente com as nossas agências irmãs das Nações Unidas, países e parceiros de governos regionais, 
colaboradores da sociedade civil e aliados do setor privado, o UNICEF está empenhado em garantir que a 
igualdade de gênero esteja no centro do enfrentamento à COVID-19, incluindo prestação de serviços, 
fortalecimento dos sistemas de apoio, advocacy e comunicações. 

Estamos priorizando cinco ações programáticas e de advocacy que levam em consideração as 

consequências desta pandemia na saúde pública, assim como nos aspectos sociais e econômicos. À medida 
que aprendemos e nos adaptamos ao longo dos próximos meses, trataremos esta nota como um bem global em 

construção que vamos expandir e elaborar juntos.1
 

 

1. Assistência às cuidadoras 
Sabemos que as mulheres estão à frente de todas as crises de saúde pública como enfermeiras, parteiras ou 
trabalhadoras comunitárias da saúde, no entanto, o seu papel é frequentemente negligenciado e mal remunerado. 
Mulheres e meninas também costumam ser responsáveis por cuidar de familiares doentes, das tarefas domésticas 
e das crianças. Especialmente em lares chefiados por mulheres, como nos casos das trabalhadoras migrantes ou 
beneficiárias de remessas de dinheiro, são elas e as crianças as mais vulneráveis ao impacto da pandemia. 
 

Conjuntamente, devemos apoiar as trabalhadoras da linha de frente de maneira adequada, incluindo no cuidado 
com as crianças, na provisão de serviços de saúde e outros tipos de apoio e proteção social. Programas de 
transferência de renda para mulheres e meninas devem ser priorizados para mitigar o impacto do surto, ajudar na 
recuperação e no desenvolvimento de resiliência para repercussões futuras. Juntamente com nossos parceiros 
dos setores público e privado, é fundamental reivindicar também políticas de apoio às famílias para proteger as 
trabalhadoras, reduzir o estresse e contribuir para o bem-estar de crianças e seus familiares. 

 
2. Preparação para o aumento da Violência de Gênero durante o surto da COVID-19 

A violência de gênero vai aumentar durante a resposta à COVID-19. Devemos nos preparar para isso 
por meio de treinamento para as equipes de atendimento emergencial para lidar com casos de 
violência de gênero (nosso Guia de Bolso sobre violência de gênero, que também tem um aplicativo, 
pode ajudar), incluindo abordagens específicas para e com meninas adolescentes. Também temos que 
oferecer apoio para que todos os serviços e profissionais de saúde, especialmente no nível 
comunitário, possam assumir a tarefa de encaminhar adequadamente as vítimas de violência de 
gênero. Informações como números de emergência e outros mecanismos de apoio sobre violência de 
gênero deverão ser disponibilizadas em todos os espaços possíveis. 

 
3. Manutenção dos principais serviços e sistemas de saúde e educação 

Evidências de epidemias passadas, incluindo Ebola e Zika, indicam que os esforços para conter surtos muitas 
vezes interrompem os serviços de educação e desviam recursos dos serviços de saúde de rotina, incluindo 
serviços de saúde materna e infantil e cuidado clínico para vítimas de estupro. Mulheres, adolescentes, 
meninas e crianças que vivem com HIV/AIDS ficam particularmente vulneráveis, uma vez que a continuidade 
de seu tratamento pode ser seriamente comprometida, potencialmente aumentando a morbidade, mortalidade 
e transmissão do HIV. 

 
Conjuntamente, devemos assegurar a continuidade dos serviços de educação e saúde básicos e de qualidade - 
incluindo estruturas alternativas para a oferta dos serviços - mantendo ao mesmo tempo o nosso apoio a longo 
prazo para que os sistemas de educação e de saúde respondam às necessidades integrais das mulheres, meninas 
e meninos em todas as faixas de idade. 
 

4. Engajamento das redes de direitos de mulheres e jovens a fim de apoiar a 

conectividade e o fluxo de informações importantes 

Enquanto as escolas fazem a transição para a educação a distância, as importantes estruturas de apoio 

social – pares, mentoras e mentores - para meninas adolescentes devem ser mantidas. Por meio de 

plataformas presenciais e digitais, as principais redes sociais e comunitárias também devem ser envolvidas 

para garantir uma participação significativa de meninas e mulheres em todos os processos de tomada de 

decisão e compartilhamento de informações importantes, incluindo números de emergência sobre violência 

de gênero e outros serviços e mecanismos de apoio. As nossas plataformas digitais (como o U-report, por 

exemplo) podem ser ferramentas que propiciam o diálogo para soluções e ideias conjuntas. Temos que ativar 

parcerias existentes e potenciais com essas redes para garantir a qualidade e a escala de alcance do nosso 

programa. 

5. Garantir que dados desagregados por gênero estejam disponíveis, sejam 
analisados e utilizados na implementação de ações 
Se não perguntamos, não sabemos e não agimos. Nada do que fazemos é neutro. A desagregação de dados 

por sexo, idade e deficiência, bem como outros indicadores-chave, deve ser priorizada em toda a coleta de 

dados, análises e relatórios. Isso inclui pesquisas que analisam resultados sociais, de saúde pública e 

econômicos durante toda a da curva de impacto da COVID-19. 
 

 

1  Este é um documento em constante elaboração. O documento foi preparado para facilitar a troca de conhecimentos e estimular a 

discussão. O UNICEF aceita receber contribuições, que serão elaboradas no documento à medida que o feedback for recebido. 
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 Na resposta à COVID-19, recomendamos as seguintes ações e selecionamos alguns 

marcos de referência para garantir accountability: 

Fim da Violência de Gênero 
Para muitas mulheres e meninas a hashtag #fiqueemcasa pode ser perigosa. As evidências mostram que o lar 
é frequentemente o lugar mais perigoso para uma mulher e para suas crianças. Além disso, o aumento da 
insegurança alimentar, considerando que as mulheres são as principais responsáveis por comprar e cozinhar 
alimentos, pode colocá-las em alto risco de sofrer violência provocada por parceiro íntimo devido a tensões em 
casa. Por exemplo, os impactos econômicos do surto de Ebola entre 2014 e 2016 na África Ocidental 
colocaram mulheres e meninas em maior risco de exploração e violência sexual. 

Além disso, serviços de assistência e apoio às pessoas que sofrem violência de gênero (por exemplo, cuidados 
clínicos oferecidos a vítimas de estupro, promoção da saúde mental e apoio psicossocial) poderão acabar 
sendo interrompidos nas unidades de saúde quando profissionais de saúde estiverem com uma sobrecarga de 
trabalho e preocupação com os casos de COVID-19. 

Os itens listados a seguir são exemplos ilustrativos de ações programáticas e de advocacy: 

Pessoas que trabalham na atenção imediata com treinamento sobre como lidar com casos de violência 

de gênero. Pessoas que trabalham na linha da frente da resposta à COVID-19 devem ter habilidades básicas 

para responder a casos violência de gênero com empatia e sem julgamento, incluindo conhecimento sobre 

como encaminhar essas vítimas para maiores cuidados ou como trazer profissionais para prestar cuidados no 

local. Essas e esses profissionais podem ser treinados com o Guia de Bolso sobre violência de gênero ou com 

o aplicativo. A atenção integral a tais profissionais também deve incluir o apoio psicossocial.  

Profissionais e instalações de serviços de saúde primários e secundários, bem como espaços como abrigos, 

devem estar preparados para enfrentar as consequências da violência de gênero. Isso inclui a formação de 

profissionais para prestar cuidado e apoio clínico, garantindo que os materiais estejam disponíveis nas 

instalações e atualizando as vias de encaminhamento para vítimas de violência de gênero. 

Ampliar a divulgação dos números de serviços emergenciais para vítimas de violência de gênero e 

outros mecanismos de apoio, em formatos acessíveis para pessoas com deficiência, informando meninas e 

mulheres sobre como acessar serviços de emergência. 

Criação de serviços móveis e remotos para o enfrentamento da violência de gênero, para a gestão de casos, 

apoio psicossocial e encaminhamento para atender às necessidades imediatas das vítimas de violência de 

gênero. A oferta de serviços remotos para vítimas de violência de gênero - especialmente apoio emocional e 

gestão de casos - pode ser realizada por meio de plataformas tecnológicas como SMS e chatbots. 

 

 

 

 
Histórico 

 
Os principais compromissos do UNICEF com as crianças garantem que toda resposta humanitária 
sempre valorize a igualdade de gênero, com foco nos seguintes aspectos: 
 
1) Fim da Violência de Gênero  
2) Engajamento comunitário com e para mulheres e meninas 
3) Programas que respondam às questões de gênero, com foco em meninas adolescentes 

 

 
Marco de Referência: 
 

Todas as pessoas que atuam na linha da frente dos diferentes setores com aptidão e 

informações sobre o encaminhamento adequado a vítimas de violência de gênero  

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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Engajamento comunitário com e para mulheres e meninas 
As vozes das mulheres e meninas são essenciais para compreender o impacto da epidemia e as 
necessidades das populações afetadas. De maneira conjunta, devemos identificar as redes de mulheres e 

grupos que defendem os direitos de jovens para fortalecer a liderança e participação das mulheres e 

meninas em todos os processos de tomada de decisão para enfrentar o surto de COVID-19. 

 

Mulheres e  jovens também desempenham um papel importante como canais de informação em suas 
comunidades. Conjuntamente, devemos garantir que as mulheres, meninas e meninos adolescentes 

sejam capazes de obter informações por meio de múltiplas plataformas  acessíveis inclusive a 

pessoas com deficiência, que tenham alcance digital, como, por exemplo, o U-Report. Em nossas 

mensagens, devemos reforçar estereótipos de gênero positivos, por exemplo, homens e meninos 

compartilhando tarefas de cuidado em casa, incluindo o ensino a distância e os cuidados prestados a 

familiares doentes. Também devemos garantir financiamento adequado às organizações de mulheres e 

meninas que contribuem para a resposta e para o fornecimento de serviços, mas que contam com recursos 

limitados. 

 

 

 

 

Programas que respondam às questões de gênero, 

com foco em meninas adolescentes 
Como estrutura central da elaboração e implementação de programas que respondam às questões de gênero 

está a desagregação de dados e indicadores para compreensão dos impactos. Conjuntamente, devemos 
garantir que todos os dados relacionados ao surto e à implementação da resposta de emergência sejam 

desagregados por sexo, idade e deficiência e incluam outros indicadores de igualdade de gênero, a fim 

de compreender a exposição dos diferentes grupos, já que nossa resposta não deve ser homogênea. Devemos 

considerar lições aprendidas com outras emergências históricas na área de saúde pública, incluindo o surto de 

Ebola de 2014 a 2016, para antecipar os impactos da COVID-19, incluindo: 

• Sistemas de saúde sobrecarregados por esforços para conter surtos; responsabilidades pelos cuidados 

frequentemente atribuídas a mulheres e meninas, que normalmente ficam com a tarefa de cuidar de 

familiares doentes e idosos. 

 
Marcos de Referência: 
 
Organizações que representam mulheres e meninas e que defendem os direitos das mulheres e 
jovens envolvidas na elaboração, implementação e monitoramento de programas. 
 
Mulheres e adolescentes representadas de forma igualitária nos canais de escuta e 

reivindicação da comunidade. 
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• Fechamento das escolas, o que agrava ainda mais a carga de trabalho não remunerado sobre as mulheres 

e meninas, que costumam absorver o esforço adicional de cuidar das crianças. 

• O fechamento das escolas também pode ter efeitos devastadores nas meninas, incluindo no acesso a 

alimentação ou a refeições nutritivas. As escolas são muitas vezes uma das mais fortes redes sociais 

para meninas adolescentes, considerada fonte de amizade e mentoria. Também sabemos que o 

fechamento das escolas na crise do Ebola, por exemplo, levou muitas meninas a ficarem fora da escola 

mesmo após a crise, levando a um aumento da exposição à violência e da gravidez na adolescência. 

• As mulheres constituem 70% do total de profissionais do setor da saúde e assistência social em nível 

mundial e estão na linha da frente da resposta. Nesses setores, a diferença salarial média entre homens 

e mulheres é de 28% e pode ser exacerbada em tempos de crise. 
 

• As mulheres trabalhadoras da saúde já chamaram a atenção para as suas necessidades específicas, que 
vão além dos equipamentos de proteção individual, e incluem itens de saúde e higiene menstrual e apoio 
psicossocial. 

• As crises representam uma séria ameaça ao envolvimento das mulheres nas atividades econômicas, 

especialmente nos setores informais, e podem aumentar as disparidades de subsistência entre homens e 

mulheres. Mulheres trabalhadoras migrantes, especialmente as que estão envolvidas em trabalhos 

domésticos e de cuidado e famílias que dependem de remessas de dinheiro, ficam vulneráveis ao 

impacto adverso de proibições de viagens, o que faz com que as oportunidades de emprego fiquem cada 

vez mais imprevisíveis. 

• Nas famílias chefiadas por mulheres, os impactos que afetam a segurança alimentar e potenciais 
implicações na habitação serão muito sentidos. 

Além da coleta e análise de dados com foco em gênero mencionada acima, os itens listados a seguir são 

exemplos ilustrativos de ações programáticas e de advocacy: 

Os planos estratégicos nacionais de preparação e resposta devem ser fundamentados em uma forte análise 

de gênero, levando em conta os papéis, responsabilidades e dinâmicas de gênero. Isso inclui garantir que 

a carga do trabalho remunerado e não remunerado e os riscos aumentados de violência de gênero sejam 

abordados. Também deve-se considerar o monitoramento dos mecanismos de apoio ao enfrentamento da 

violência de gênero, incluindo números de emergência e serviços de acolhimento. Muitos países já adotaram 

boas práticas para proteger profissionais de saúde, da educação e outras áreas, incluindo ações como  subsídio 

para creche e aumento dos benefícios de segurança social. 

Conjuntamente, devemos prestar apoio adequado, que inclua ajuda para cuidar das crianças e serviços 

de saúde para trabalhadoras da linha da frente e para empregadoras e empregadores para que coloquem 

em prática políticas favoráveis à família, de redução do estresse e melhoria do bem-estar das crianças e 

famílias. 

O acesso a oportunidades de aprendizagem e educação para todas as crianças e adolescentes deve ser 

priorizado, incluindo estratégias de educação a distância em situações de baixa ou alta conectividade, 

acessíveis a crianças e adolescentes com deficiência e outras pessoas que possam estar em risco de exclusão. 

Essas oportunidades de aprendizagem online devem observar as melhores práticas de segurança na internet 

para proteger as meninas de abusos e comportamentos violentos. Também devemos garantir que o apoio social 

às redes de meninas sejam mantidas, com oportunidades de mentoria e educação entre pares, por meio de 

plataformas digitais ou outras ferramentas, para facilitar a interconectividade e o empoderamento. Além disso, 

será importante que as pessoas responsáveis pelos cuidados com crianças e adolescentes recebam recursos 

para apoiar o seu processo de aprendizado e educação. 

As medidas tomadas para aliviar a carga sobre as estruturas primárias de cuidados de saúde devem priorizar o 

acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo cuidados de saúde pré- e pós-natais e 

cuidados de monitoramento e resposta à violência de gênero. 

Desenvolvimento de estratégias específicas para o empoderamento econômico das mulheres, incluindo 

transferência de renda, para mitigar o impacto do surto e apoiar as famílias em seu processo de recuperação e 

desenvolvimento de resiliência para impactos futuros. Medidas de proteção social que respondam às questões 

de gênero, incluindo transferência de renda associadas a serviços de apoio, como programas de auxílio às 

famílias e pessoas responsáveis pelos cuidados com as crianças. 

 
 

 

 
Marcos de Referência: 
 

A análise das questões de gênero de maneira contextualizada e específica fornece subsídios para 
a elaboração e implementação de programas em todos os setores. 

O planejamento, monitoramento e a avaliação dos programas, bem como a apresentação de 
relatórios, devem incluir dados desagregados por sexo e idade e indicadores estratégicos de 
gênero, em conformidade com o Plano de Ação para a Igualdade de Gênero do UNICEF
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