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Esta nota técnica compartilha dados importantes das Interseções entre violência contra as 

crianças e violência contra mulheres na América Latina e no Caribe [1], uma breve descrição das 

implicações em COVID-19 e, finalmente, várias recomendações dirigidas às Organizações, aos 

Governos, as instituições e aos prestadores de serviços para se adaptarem e darem respostas 

às circunstâncias que são decorrentes da atual crise de saúde. 

• A comunidade internacional reconheceu que a violência contra as mulheres (VCM) e a violência 
contra as crianças (VCC) representam violações dos direitos humanos e problemas de saúde pública, 
com implicações para o desenvolvimento integral, a educação e a integração social de crianças e 
adolescentes. [2,3] 

• A violência contra as mulheres e a violência contra as crianças ocorrem, frequentemente, no mesmo 
domicílio ou na mesma família e, ao mesmo tempo, têm a ver com relações desiguais de poder 
dentro da família, com a exposição à violência desde uma idade precoce, as masculinidades nocivas e 
violentas e as desigualdades de gênero. [4] 

• Ainda existem normas sociais que contribuem para a "normalizar" tanto da violência contra as 
mulheres como da violência contra as crianças, entre elas: a permissividade da agressão corporal; 
padrões de masculinidade que são baseados no controle e na violência; priorizar a reputação da 
família em relação ao cuidado das pessoas que sofrem violência; repudiar a igualdade de gênero. 

• As crianças que moram em lares que são afetados pela violência contra as mulheres têm mais 
probabilidade de serem punidas fisicamente do que outros crianças. [5] 

• A evidência mostra que a igualdade de gênero e a promoção de normas sociais equitativas são 
fatores protetores tanto para a violência contra a mulher quanto para a violência contra as crianças. 
[6] 

• As pessoas e as famílias são, frequentemente, expostas a múltiplas formas de violência que podem 
ser difíceis de abordar isoladamente. [4] 
 

NO ÂMBITO DE COVID-19 

• As medidas para evitar a disseminação de COVID-19, como a quarentena e o distanciamento físico, 
podem não só gerarem maiores riscos de violência contra as mulheres, mas também de violência 
contra as crianças. 

• Durante o confinamento e as consequências derivadas deste, podem ocorrer situações estressantes 
ou conflitantes que podem resultar em aumento da violência, incluindo a agressão física, a 
negligência e o aumento do risco de violência sexual do cônjuge, também, por parte dos adultos 
(homens ou mulheres) em relação as crianças e os adolescentes. 

• As medidas de confinamento e quarentena podem dificultar o acesso aos serviços de atendimento e 
apoio, bem como a manutenção e a continuidade de tais serviços, o que faz com que mulheres, 
crianças se encontrem mais desprotegidos. 

Nota Técnica: A Inter-relação entre violência contra as 

mulheres e violência contra as crianças 

 

 

 

 



 

• É importante considerar que a crise resultante de COVID-19 pode afetar de maneira diferenciada os 
crianças indígenas, da área rural, afrodescendentes, que sejam institucionalizados ou sem cuidados 
parentais, ou crianças com deficiência, que podem ficar isolados, com sua educação interrompida, 
sem acesso aos serviços de proteção e podem se tornar mais vulneráveis às situações de pobreza, 
trabalho infantil, exploração sexual, casamentos ou uniões precoces, entre outros. 

 

RECOMENDAÇÕES  

• Prestar serviços de prevenção e resposta à violência contra as 
mulheres, as crianças e os adolescentes em sua diversidade e 
investir neles, devem ser considerados serviços essenciais e 
devem continuar funcionando durante a resposta a COVID-
19.    
 

• Incluir os Mecanismos para o Avanço das Mulheres (MAM), ou os Ministérios das Mulheres e/ou 
Defensorias do Povo, órgãos de proteção social e os sistemas de proteção da infância nas discussões 
sobre a resposta nacional a COVID-19. 
 

• Trabalhar de maneira muito articulada com organizações da sociedade civil, organizações de 
mulheres e defensores de direitos humanos e aumentar seus financiamentos para que possam 
desenvolver novas modalidades para prevenir e atender a violência contra as mulheres, as crianças 
na resposta a COVID-19 e à recuperação. 

 

• Desenvolver mensagens e/ou campanhas sobre 
onde e como obter ajuda e aconselhamento, 
através de diferentes canais e mídias, acessíveis 
a diferentes populações e contextos. 
 

• Desenvolver novas modalidades para prestar 
serviços de atendimento aos sobreviventes no 
contexto de confinamento e que garantam sua 
segurança, fortalecendo tanto os sistemas de 
vizinhança quanto comunitários, bem como os 
recursos de inovação e uso de tecnologias e 
outros meios alternativos e inclusivos. 

 

 

 

 

  

 

    Na Argentina, as mulheres que sofrem violência 

doméstica podem ir à farmácia e solicitar “máscara 

vermelha” (“Barbijo Rojo”) para alertar sobre sua situação 

e pedir ajuda. 

 

Também na Argentina, uma campanha chamada 

#LaOtraPandemia foi lançada sob a iniciativa Spotlight 

para alertar sobre a violência de gênero.  
 

Na Costa Rica, o Instituto Nacional das Mulheres lançou a 

campanha #NoEstásSola em colaboração com a ONU 

Mulheres e UNFPA para fornecer informações às mulheres 

sobre os diversos serviços disponíveis durante a crise. 

 

    Em vários países da Região (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, México, Panamá, Peru, entre outros) os serviços de 

atendimento foram sendo reforçados, por meio de linhas telefônicas e aumentaram-se os canais de comunicação, incluindo 

SMS, WhatsApp e aplicativos. 

No Equador, com a colaboração do UNICEF, um Hackathon (Concurso Online) está sendo realizado para encontrar o melhor 

talento para resolver os desafios que foram apresentados por COVID-19 e a violência de gênero e fornecer as melhores soluções. 

     O Governo do México afirmou que os 

serviços de atendimento a violência 

contra as mulheres são serviços 

essenciais, portanto, continuam em 

funcionamento em todo o país. 



 

• Ativar serviços de apoio à cidadania para o seu bem-
estar e saúde mental, durante o confinamento, como forma de 
prevenir situações de violência e abordar os fatores de risco, 
voltados para pais e mães de família, cuidadores, etc. como 
técnicas de gerenciamento de estresse. 
 

• Aproveitar o confinamento para promover campanhas 
de comunicação com mensagens que possam transformar 
normas sociais de gênero, em questões de cuidado, relações de 
parceiros livres de violência e criação livre de violência.  
 

• Desenvolver campanhas de conscientização e 
informações que sejam voltadas para adolescentes, crianças 
sobre os riscos da violência cibernética e exploração sexual online 
e, também, voltadas para pais, mães e cuidadores.  
 

 

• Treinar o pessoal de saúde e outros 
serviços sociais e de apoio sobre a 
identificação dos sobreviventes e o apoio 
da equipe de frente. 
 

• Aumentar o controle de vizinhança, comunitário e digital para monitorar, proteger e apoiar as 
mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência. 

 

• Garantir suporte em dinheiro para mulheres e meninas que precisam de acesso a dados de 
telefone/internet para usar todos os aplicativos disponíveis sobre violência. 
 

• Manter operações centrais e serviços de saúde para ajudar aos 
sobreviventes de violência para garantir que tenham o direito de 
ficarem longe de seus agressores, seja por meio de encaminhamento 
para abrigos ou alojamentos seguros ou por meio de ordens de 
distanciamento de agressores, mesmo que as restrições de 
movimento sejam aplicáveis. 
 

• Priorizar e fortalecer o financiamento de abrigos/albergues/casas de 
acolhimento para mulheres, crianças que enfrentam alto risco de 
violência. 

 

• Garantir a continuidade dos serviços de saúde para atendimento oportuno e de qualidade e resposta 
aos casos de violência sexual, como o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, métodos de 
contracepção de emergência e profilaxia posterior à pós-exposição (PEP). 

 

    No Uruguai, o Inmujeres tem 

quatro centros de 24 horas que 

amparam as mulheres vítimas de 

violência de gênero. 

Na Argentina, as organizações 

sindicais disponibilizaram os 

hotéis gremiais do Ministério das 

Mulheres para situações 

extremas de violência de gênero. 

. 

     O Ministério da Mulher do Peru, 

juntamente com UNFPA, desenvolveu 

uma campanha de comunicação para 

transmitir mensagens de igualdade de 

gênero ("isolamento com igualdade"), 

com o objetivo de envolver os homens em 

responsabilidades de cuidado e nas 

tarefas domésticas, promover novas 

masculinidades, disseminar serviços de 

prevenção e atendimento de violência. 
 

No México, a ONU Mulheres e o Instituto 

Nacional das Mulheres lançaram um 

pacote de informativo 

#HeForSheDesdeCasa com o objetivo de 

promover masculinidades positivas e 

promover espaços colaborativos e de co-

responsabilidade. 

 

     O Uruguai, junto com o Ministério de Saúde Pública, 

desenvolveu um protocolo específico para equipes de saúde do 

setor público e privado que visitam residências e estão nas 

emergências dos centros de saúde que possam detectar possíveis 

situações de violência de gênero. 



 

• Garantir a continuidade dos 

serviços de justiça quando a mobilidade 

dos juízes e o pessoal de justiça estiver 

comprometida, por meio de mecanismos 

digitais e remotos, especialmente 

quando esses serviços são necessários 

para resolver disputas que sejam 

relacionadas à violência de parceiro 

íntimo, liquidação de bens, custódia, 

manutenção ou pensão alimentícia, etc.   

          

• Avaliar medidas para reduzir o risco de separação familiar em caso de feminicídio, sem deixar as 

crianças em casa confinados com o assassino de sua mãe/madrasta ou em uma instituição. Além 

disso, garantir o apoio psicossocial contínuo para os/as filhos/as de mulheres vítimas de feminicídio, 

reconhecendo que, durante a quarentena, podem aumentar as chances de que as crianças sejam 

testemunhas ou sejam vítimas adicionais de feminicídio. 

• Evitar ainda a separação a longo prazo entre crianças e seus familiares, incentivar a comunicação 

remota entre as famílias em casos de separação temporária, estabelecer arranjos assistenciais 

alternativos, seguros e aceitáveis, em caso de doença ou morte de um cuidador. 
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      A Bolívia habilitou uma linha telefônica gratuita, através dos Serviços 

Jurídicos Integrais Municipais (SLIM) para continuar prestando serviços 

de consultas, assessoramento e denúncia.  

 

A Argentina tomou medidas para tratar dos atrasos nos processos 

judiciais e estendeu as ordens de proteção aos sobreviventes para 60 

dias. 

 

Na Colômbia, o governo emitiu um decreto para garantir o acesso 

contínuo aos serviços virtuais, incluindo assessoria jurídica, 

aconselhamento psicossocial, serviços policiais e de justiça, incluindo 

audiências.  

  

 

     Outras iniciativas que estão sendo realizadas por Governos, organizações e prestadores de serviços em várias partes do 

mundo: Mapeamento CEPAL; Web UNICEF; Web UNFPA; Web OPS/OMS; Web ONU MUJERES 

 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/five-ways-governments-are-responding-to-violence-against-women-and-children-during-covid-19/
https://www.unfpa.org/es/news
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta

