
DURANTE A PANDEMIA
DE COVID-19.

ATAQUES AOS DIREITOS 
REPRODUTIVOS DAS MULHERES 



1Fonte: https://azmina.com.br/reportagens/violencia-domestica-na-quarentena-o-que-fazer/
2 Sobrecarga de trabalho doméstico para mulheres durante a quarentena: https://www.correiobraziliense.com.br/app/
noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2020/04/26/interna-trabalhoeformacao-2019,848505/sobrecarga-atinge-
mulheres-durante-a-quarentena-deixando-as-por-um-fio.shtml
3 Pnad contínua (4° trimestre de 2019 - IBGE): https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2019_4tri.pdf
4 Cerca de 90% de todos profissionais de enfermagem no mundo  são mulheres: https://nacoesunidas.org/relatorio-da-
oms-aponta-deficit-de-6-milhoes-de-profissionais-de-enfermagem-no-mundo/. 
Mulheres na linha de frente ao combate do Covid-19: https://nacoesunidas.org/mulheres-na-linhas-de-frente-da-covid-19/.
5 Estudo “Mulheres e Saneamento”, realizado pela BRK Ambiental e Instituto Trata Brasil em 2018: https://mulheresesaneamento.com
6 Rede Feminista de Saúde, 2020.
7 UNFPA - Situação da população mundial 2019: https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/situacao_da_
populacao_mundial_final.pdf
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Os impactos da pandemia não são 
iguais para todos os brasileiros.  
Nesse momento, tornou-se ainda mais 
nítido que é a concentração de renda 
a definidora de quem vive e quem 
morre no nosso país. Concentração 
esta, construída por centenas de anos 
em cima de princípios colonizadores, 
escravocratas, racistas e patriarcais. 

A situação das mulheres é crítica. 
Por conta do isolamento social, há o 
aumento de violência doméstica nos 
lares1 e as chefes de família estão 
mais sobrecarregadas com o trabalho 
doméstico, cuidados com familiares e 
crianças2. Mulheres estas que sofrem 
com a questão econômica, já que são  
a maioria entre os desempregados e  
os trabalhadores informais3. 

Lembrando que a maioria dos 
profissionais de saúde da linha de 
frente ao combate do coronavírus são 
mulheres4 e o número de trabalhadoras 
infectadas só cresce. Além disso, 
a água, que junto com o sabão, é a 
principal ferramenta para a proteção  
da Covid-19 não é assegurada para  
12 milhões de mulheres no Brasil5.

Não bastassem essas consequências, os 
direitos reprodutivos das mulheres estão 
sofrendo ataques recorrentes por parte 
de grupos civis organizados e do próprio 
Estado. Esses direitos são baseados 
na autonomia da mulher em regular 

sua própria sexualidade e capacidade 
reprodutiva de uma forma livre de 
violência, discriminação e coerção. 

O que envolve a decisão de ter 
filhos ou não, quantos e sobre o 
momento de engravidar; acesso a 
métodos contraceptivos, tratamento 
para infertilidade, planejamento 
reprodutivo, serviços de saúde e de 
atenção humanizada ao parto; divisão 
igualitária das responsabilidades na 
criação dos filhos6.  

Sem acesso a esses direitos, as 
mulheres não conseguem tomar 
decisões sobre seus próprios corpos.  
A falta desse poder de decisão 
influencia muitas outras facetas da 
vida, que vão desde a educação até 
a condição financeira e a segurança, 
impedindo, muitas vezes, essas 
mulheres de construírem seus próprios 
futuros e atingirem seu pleno potencial 
como membros da sociedade7.

Este conteúdo foi elaborado com o 
intuito de expor situações e endossar 
o debate público sobre os ataques aos 
direitos reprodutivos das mulheres 
durante a pandemia de Covid-19. Além 
disso, trouxemos formas de resistência 
criadas a partir desse contexto.

Ressaltamos que os direitos 
reprodutivos foram conquistados a 
partir de muita luta e são essenciais 
para a saúde e vitalidade comunitária.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2020/04/26/interna-trabalhoeformacao-2019,848505/sobrecarga-atinge-mulheres-durante-a-quarentena-deixando-as-por-um-fio.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2020/04/26/interna-trabalhoeformacao-2019,848505/sobrecarga-atinge-mulheres-durante-a-quarentena-deixando-as-por-um-fio.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2020/04/26/interna-trabalhoeformacao-2019,848505/sobrecarga-atinge-mulheres-durante-a-quarentena-deixando-as-por-um-fio.shtml
https://nacoesunidas.org/relatorio-da-oms-aponta-deficit-de-6-milhoes-de-profissionais-de-enfermagem-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/relatorio-da-oms-aponta-deficit-de-6-milhoes-de-profissionais-de-enfermagem-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/mulheres-na-linhas-de-frente-da-covid-19/


8 The Will to Change: Men, Masculinity, and Love (bell hooks 2004).
9 Citação do texto “Um golpe patriarcal”, Maria Betânia Ávila (2016). Disponível em: https://teoriaedebate.org.
br/2016/06/15/um-golpe-patriarcal/

Então qual é  
o interesse  
em atacá-los? 
Basicamente, a manutenção de um grupo 
dominante no poder. O patriarcado é um 
sistema político-social que coloca homens cis 
brancos enquanto dominadores “naturais” da 
sociedade. Mas na verdade, essa naturalização 
é forjada através de estratégias de dominação 
estabelecidas por meio de terrorismos 
psicológicos e violência8. O patriarcado em 
coexistência com o capitalismo e o racismo 
deve ser analisado a partir de cada contexto 
social e histórico.
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“Como um sistema de poder dos homens, usou,  
desde a origem do processo de colonização no Brasil,  
a força e a violência contra as mulheres como  
mecanismo para sua reprodução.  Nesse sentido, 
desenvolveu um sistema econômico baseado  
na divisão social, racial e sexual do trabalho9”.



10 Fonte: https://theintercept.com/2020/04/20/coronavirus-evitar-gravidez-mas-cortam-contraceptivos/
11 Fonte: https://azmina.com.br/reportagens/como-vao-os-direitos-reprodutivos-na-america-latina-durante-a-pandemia-do-
coronavirus/
12 Constituição Federal, Lei n° 9.263, de 12 de janeiro de 1996.
13 Fonte: https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/ministerio-da-saude-inclui-gestantes-e-puerperas-no-grupo-de-risco-para-
covid-19/

Postinhos sem camisinha, atendimentos 
para colocação do DIU cancelados e 
falta de pílula anticoncepcional são 
problemas vistos em diversas cidades 
do Brasil10. O Fundo de População da 
ONU estima que o aumento da pobreza 
na América Latina e o desabastecimento 
de medicamentos podem deixar  

18 milhões de mulheres 
sem nenhum método 
contraceptivo11. 

Além do fato do planejamento familiar 
(que inclui métodos contraceptivos) ser 

um direito assegurado por lei no Brasil12, 
desde o dia 8 de abril todas as grávidas 
e mulheres no puerpério, período de  
42 dias após o parto, são consideradas 
pelo Ministério da Saúde como um 
grupo de risco para a Covid-1913.  
A garantia dos métodos contraceptivos 
é um direito ainda mais necessário 
nesse momento em que gestantes e 
recém-nascidos fazem parte do grupo 
de risco. Impossibilitar mulheres de 
acessar os métodos contraceptivos  
as colocam em um situação evidente  
de risco.

Dificuldades para 
encontrar contraceptivos

https://theintercept.com/2020/04/20/coronavirus-evitar-gravidez-mas-cortam-contraceptivos/
https://azmina.com.br/reportagens/como-vao-os-direitos-reprodutivos-na-america-latina-durante-a-pandemia-do-coronavirus/
https://azmina.com.br/reportagens/como-vao-os-direitos-reprodutivos-na-america-latina-durante-a-pandemia-do-coronavirus/
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/ministerio-da-saude-inclui-gestantes-e-puerperas-no-grupo-de-risco-para-covid-19/
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/ministerio-da-saude-inclui-gestantes-e-puerperas-no-grupo-de-risco-para-covid-19/


14 Fonte: https://www.instagram.com/p/B_C-HSSjcd-/

Fechamento de 
maternidades 

A prefeitura de Curitiba suspendeu 
o atendimento nas maternidades 
Victor Ferreira do Amaral e Centro 
Comunitário Bairro Novo para que 
seus leitos possam ser destinados a 
pacientes crônicos vindos de hospitais 
que atendem doentes de coronavírus. 
Por conta da decisão, as gestantes 
passaram a ser encaminhadas para 
as maternidades do Hospital de 
Clínicas (HC), Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba (HUEC) e Mater 
Dei. Denúncias enviadas ao Núcleo 
de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Mulher da Defensoria Pública do Estado 
do Paraná (NUDEM) afirmam que os 
dois primeiros hospitais enfrentam 
superlotação por terem absorvido a 
demanda das maternidades fechadas, 
e que as gestantes, recém-nascidos 
e acompanhantes correm risco de 
exposição ao coronavírus, já que tanto 
o HC quanto o HUEC atendem pacientes 
com suspeita da doença.

O NUDEM entende a situação 
excepcional vivida atualmente em 
decorrência da pandemia, mas entende 
que a medida traz mais riscos à saúde 
das gestantes, parturientes e puérperas 
que passam a ser atendidas nos 
hospitais gerais, levando-se em conta 
que recentemente as mesmas foram 
incluídas no grupo de risco da Covid-19 
pelo Ministério da Saúde14.



15 Fonte: https://anistia.org.br/noticias/por-que-aborto-e-contracepcao-devem-continuar-sendo-cuidados-de-saude-essenciais-
durante-pandemia-da-covid-19/
16 Trata-se do medicamento mais utilizado no mundo para realizar aborto de forma segura. 
17 Fonte: https://azmina.com.br/reportagens/aborto-legal-sao-paulo-interrompe-servico-crise-coronavirus/

Aumento de 
abortos inseguros

Aumento de 2,7 milhões 
de abortos inseguros  
em todo o mundo 
durante a quarentena15,
estima a Marie Stopes International 
(MSI). Esta estimativa considera as 
dificuldades de acesso na importação 
do Misoprostol16, devido as fronteiras 
fechadas, e dos recorrentes ataques que 
centros de referência para o aborto legal 
estão sofrendo em todo o mundo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que o aborto é considerado um 
serviço de saúde essencial e, portanto, 
deve ser mantido durante quarentena. 
Entretanto, movimentos autointitulados 
equivocadamente de “pró-vida” e braços 
do Estado se articulam para atacar esse 
direito inclusive nos países e casos em 
que o aborto é legalizado.

Um exemplo foi o fechamento do Pérola 
Byington (SP), hospital referência no 
atendimento às mulheres vítimas 
de violência sexual no Brasil e na 
realização de aborto legal. Todas  as 
consultas de avaliação, assim como os 
procedimentos de abortamento, foram 
cancelados pela Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo17. 

https://anistia.org.br/noticias/por-que-aborto-e-contracepcao-devem-continuar-sendo-cuidados-de-saude-essenciais-durante-pandemia-da-covid-19/
https://anistia.org.br/noticias/por-que-aborto-e-contracepcao-devem-continuar-sendo-cuidados-de-saude-essenciais-durante-pandemia-da-covid-19/
https://azmina.com.br/reportagens/aborto-legal-sao-paulo-interrompe-servico-crise-coronavirus/


As justificativas para esses fechamentos 
são: locais destinados à saúde 
da mulher devem virar centros de 
tratamento do Coronavírus e a redução 
da circulação de pessoas. Ambas 
são falsas simetrias, pois centros de 
tratamento emergencial exclusivos 
para atender a Covid-19 estão sendo 
criados sem o desmanche dos centros 
referência no tratamento de outras áreas 
da saúde, já a redução da circulação 
de pessoas é muito mais efetiva em 
políticas públicas como o isolamento 
social e fechamento do comércio, visto 
que atendimentos podem ser agendados 
para evitar aglomerações nos centros. 

No dia 24 de abril deste ano, o STF 
julgou e rejeitou duas ações referentes 
à possibilidade de aborto por mulheres 

com Zika Vírus, condição que apresenta 
riscos à mãe e que pode levar ao parto 
crianças com microcefalia. O movimento 
autointitulado “pró-vida” católico, 
liderado pelo porta-voz da igreja 
Católica no país, Dom Walmor Oliveira 
de Azevedo, escreveu uma nota pedindo 
empenho dos católicos na luta contra 
o aborto. É claro, a nota foi endossada 
pela assinatura de outros quatro 
homens18 “de Deus”. Num momento de 
pandemia em que 10 mil brasileiros 
já morreram de Covid-19, a principal 
preocupação dos dirigentes católicos é 
combater o direito de mulheres doentes 
de Zika Vírus de interromperem uma 
gravidez de risco e indesejada. 

Mas o pior foi o STF ter acatado,  
cadê o estado laico?

18 Fonte: https://noticias.cancaonova.com/brasil/cnbb-contra-o-aborto-em-defesa-da-vida-e-tempo-de-cuidar/



19  Fonte: https://apublica.org/2013/09/um-milhao-de-mulheres/
20 Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232010000700002&script=sci_abstract&tlng=pt

Sobre o direito de abortar

A cada 2 dias, uma brasileira (pobre) morre  
por aborto clandestino, essa é a 5ª maior causa 
de morte materna no Brasil.  
Por ano, mais de 250 mil mulheres vão parar em 
hospitais por complicações no aborto inseguro19.

É importante diferenciarmos o aborto clandestino do aborto inseguro.

Um aborto clandestino costuma ser seguro, é realizado por médicos  
treinados e dificilmente resultam em complicações para a mulher.  
Por ser ilegal, clínicas clandestinas prestam este serviço por valores 
exorbitantes (acima de 2 mil dólares).

Já o aborto inseguro costuma ser realizado em domicílio, sem o auxílio  
de um profissional da saúde ou uma estrutura médica. Por isso as  
estatísticas mostram que mulheres que morrerm por abortar no Brasil são,  
em maioria, pobres e que estudaram até a 4ª série do ensino fundamental20. 
Mas isso não significa que apenas esse recorte de mulheres aborta.  

A Pesquisa Nacional  
do Aborto mostrou  
que, aos 40 anos,  
1 em cada 5 mulheres  
já abortaram no Brasil  
e que essas mulheres 
são de diferentes 
classes sociais e 
religiões.

Mesmo ilegal,

64% dos 
brasileiros 
entendem que a 
decisão sobre o 
aborto deve ser  
da própria mulher. 



Hoje, o aborto é legalizado no Brasil em três casos:

Risco para a 
vida da mãe
Autoriza-se o aborto 
se a mulher estiver 
sofrendo risco de 
vida grave e iminente 
e não houver outra 
forma de salvar sua 
vida. Não é necessária 
autorização de 
juiz, sendo ilegal o 
médico ou enfermeira 
exigirem isso. Assim, 
o diagnóstico de 
risco grave à saúde 
da mulher depende 
do entendimento do 
profissional da saúde, 
e, ainda, não pode 
haver outro jeito de 
salvá-la para que o 
aborto seja autorizado, 
sendo essa hipótese 
restritiva.

Vítimas  
de estupro
Para a realização de 
aborto em caso de 
gravidez decorrente 
de estupro não 
é necessária a 
apresentação de 
boletim de ocorrência, 
nem realização de 
perícia na mulher, nem 
autorização judicial, 
sendo sua exigência, 
por qualquer pessoa, 
um ato ilegal. Assim, 
a mulher pode ir ao 
hospital e informar 
que a gravidez decorre 
do estupro e que 
deseja abortar, bem 
como que deseja sigilo 
sobre a situação.

Fetos com 
anencefalia
Essa exceção não 
está prevista no 
Código Penal, mas 
em decisão judicial 
do Supremo Tribunal 
Federal de 2012. Em 
razão dessa decisão 
é permitido o aborto 
em caso de  gravidez 
de fetos anencéfalos. 
Os profissionais de 
saúde não podem 
exigir autorização 
do juiz para aborto 
de feto anencéfalo. 
O problema é que 
essa hipótese é 
também restritiva 
porque não se permite 
automaticamente o 
abortamento em razão 
de outras deficiências 
similares que 
também inviabilizam 
a vida, sendo 
exigido para essas 
outras deficiências 
autorização específica 
para o caso concreto21.

21  Explicações retiradas de “Aborto no Brasil: uma abordagem jurídica e prático informativa”, disponível em: https://drive.google.com/
drive/u/3/folders/1bYxdIpMoiI4Py_57gf_rJ2fulbIwyBWM

aborto legal 

seguro e gratuito

para não morrer



22 Fonte: https://azmina.com.br/reportagens/violencia-domestica-na-quarentena-o-que-fazer/
23 Fonte: Mapa da violência contra a mulher: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-
final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres

Violência doméstica

Logo na primeira semana  
de distanciamento social,  
a Central de atendimento  
a violência doméstica  
(ligue 180) registrou um 
aumento de 8% no número 
de ligações e de 18% nas 
denúncias22. 

O isolamento reduz o 
contato social da vítima 
com seus familiares e 
amigos, o que dificulta as 
possibilidades de denúncia.

No Brasil, a cada  4 minutos,

1 mulher sofre violência;

43% desses casos ocorrem dentro de casa;

88,8% são companheiros e ex-companheiros 
os executores de feminicídio23. 

1ª semana de distanciamento social

+8% de ligações

+18% de denúncias

BASTA DE
AGRESSÕES

Ligue 180

https://azmina.com.br/reportagens/violencia-domestica-na-quarentena-o-que-fazer/
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres


Mulher, você está  
em situação de 
violência doméstica?

Está sofrendo ou presenciando ato de violência 
contra a mulher?  (no momento da agressão)

Acione 190 - Polícia Militar (24 horas)

Está sofrendo violência e possui  
medida protetiva? 
Acione Patrulha Maria da Penha (verifique se o serviço  
é disponibilizado em seu município) 

Está em situação de violência doméstica,  
quer registrar a violência e entrar com o  
pedido da medida protetiva? 
Vá à uma delegacia comum ou especializada (Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher)  
Você também pode recorrer à Defensoria Pública, ao Ministério 
Público e ao Judiciário por meio de advogada(o)

O agressor descumpriu a medida protetiva?
Acione 190 - Polícia Militar ou Patrulha Maria da Penha (verifique 
se o serviço é disponibilizado em seu município) 

Quer prestar uma denúncia, receber orientações 
sobre os seus direitos, legislações vigentes e 
serviços disponíveis em seu município?
Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (24 horas).



Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
Unidade da Polícia Civil especializadas que atuam na prevenção, investigação e 
enquadramento dos crimes de violência contra a mulher e feminicídio. 

Patrulha Maria da Penha 
Serviço coordenado pela Secretaria da Mulher e Tribunal de Justiça e realizado por 
equipes especiais da Guarda Municipal (GM), que acompanham os casos das mulheres 
que já denunciaram seus agressores, movem ação na Justiça e, por isso, possuem as 
chamadas medidas protetivas de urgência. Na maioria dos casos, essas medidas visam 
afastar os agressores das vítimas. Quando acionada pelas mulheres que estão sob seu 
acompanhamento, a Patrulha age imediatamente para preservar a vida e a integridade 
delas, podendo, inclusive, efetuar a prisão em flagrante dos agressores e encaminhá-
los à Delegacia da Mulher.

Casa da Mulher Brasileira
A CMB  integra os principais serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, 
entre eles: Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar, Ministério Público, Patrulha Maria da Penha, acolhimento psicossocial 
(assistente social e psicológico). A Casa ainda conta com uma central de transporte, 
alojamento de passagem e brinquedoteca. 

Coordenadorias de Violência contra a Mulher
Setores responsáveis pela elaboração de ações que visam a melhoria dos serviços 
jurídicos prestados na prevenção e combate da violência de gênero. 

Juizados e Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Órgãos jurídicos especializados e responsáveis pelo processo, julgamento e execução 
dos casos de violência. 

Devido à pandemia do COVID-19, os serviços prestados pela Rede podem ter  
sofrido alterações nos horários e modalidades de atendimento. Verifique a  
disponibilidade dos serviços da Rede de Acolhimento Institucional do seu  
município em tempos de quarentena. 

Você conhece a Rede de Acolhimento 
Institucional à Mulher em Situação de 
Violência do seu município? 

(atendimento jurídico e psicossocial) 



Lei Maria da Penha -  Lei nº 11.340 de 2006
A Lei foi criada em 07 de agosto de 2006 e é considerada a principal 
ferramenta legislativa no combate à violência doméstica e familiar 
contra mulheres no Brasil. 
A Lei é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a 
terceira melhor legislação de enfrentamento à violência contra as 
mulheres do mundo, ficando atrás apenas da Espanha e Chile. 
O artigo 5 da Lei define a violência doméstica como qualquer violência 
que ocorra no âmbito familiar e doméstico.
A decisão da proteção à mulher deve ocorrer em até 48 horas após a 
apresentação da queixa.

Segundo o artigo 7 da Lei Maria da Penha, existem 
cinco tipos de violência contra a mulher

Violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a 
integridade e saúde física da mulher;
Violência psicológica qualquer conduta que cause dano psíquico e 
emocional, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação;
Violência sexual qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force 
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
Violência patrimonial qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
Violência moral qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria.

Você conhece a principal legislação 
brasileira sobre violência doméstica? 



Mulher, você passou 
por uma situação de 
violência sexual?

Tentativa ou ocorrência de estupro
Conjunção carnal (penetração pênis-vagina) e ato libidinoso 
(sexo anal e oral) sem consentimento da vítima.
Encaminhe-se imediatamente ou em até 72 horas após 
ocorrência da violência ao Hospital de referência à  
Mulher Vítima de Violência Sexual do município ou região.  
Não precisa realizar Boletim de Ocorrência (B.O).

Hospital de referência à Mulher Vítima

de Violência Sexual.
Se a violência sexual ocorreu em menos de 72 horas   
você tem direito à/ao:
Profilaxia Pós-Exposição (PEP): prevenção de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST’S) e gravidez indesejada 
Atendimento multiprofissional: enfermeira, obstetra, 
infectologista, psicóloga e assistente social 
Acolhimento psicológico: gratuito durante seis meses
Pílula do dia seguinte: gratuita e disponível nas Unidades  
de Saúde do SUS

Você conhece a Rede de Atenção Integral à 
Mulher Vítima de Violência Sexual do seu 
município? (atendimento de saúde e psicossocial) 



Mulher, você passou 
por uma situação de 
violência sexual?

Você conhece a Rede de Atenção Integral à 
Mulher Vítima de Violência Sexual do seu 
município? (atendimento de saúde e psicossocial) 

Mas se já se passaram mais  
de 72 horas  após a violência 
sexual, você tem direito ao  
aborto legal e seguro

O aborto legal e seguro é previsto em Lei (Artigo 128 
do Código Penal) em casos de de estupro (sexo sem 
consentimento), risco à vida da mulher ou anencefalia  
do feto (formação comprometida do cérebro e do córtex).
O aborto legal e seguro é previsto para gravidez de  
até 12 semanas.

É de responsabilidade dos hospitais de referência à Mulher 
Vítima de Violência Sexual ofertar o serviço de aborto 
legal e seguro, bem como, atendimento humanizado e 
multiprofissional (médico e psicossocial) comprometido com a 
saúde das mulheres, ou seja, com conduta ética e profissional 
sem reprodução de discriminação e violência. 
Segundo o Código de Ética da Medicina, é direito da(o) 
médica(o) alegar objeção de consciência, ou seja, recusar-se 
a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam 
contrários aos ditames de sua consciência (inciso IX , Capítulo 
II - Direitos dos Médicos). Porém, a objeção de consciência não 
pode ser invocada nos casos em que: I) haja ausência de outro 
médico na instituição; II) em caso de urgência ou emergência; 
III) quando a objeção possa trazer danos à saúde da paciente. 
Em caso de omissão, o médico pode inclusive responder pelo 
crime previsto no art. 13§ 2o do Código Penal (Decreto-Lei o 
no 2.848/40)



Fortaleça a sua 
rede de proteção 
solidária! 

Comunique à familiares, amigas (os) ou vizinhança que você está 
em situação de violência doméstica. E se possível, mantenha 
contato regularmente por ligação ou mensagem!

Crie um código de segurança (ex: receita de bolo) e compartilhe 
com familiares, amigas (os) e vizinhança. Se estiver sofrendo 
agressão e correr risco de vida, grite ou mande mensagem 
informando  o código de segurança. Assim, a sua rede de proteção 
saberá que se trata de uma situação de urgência e deverá intervir 
imediatamente! 

Verifique se o seu celular possui a função SOS (botão de emergência). 

Trace uma rota de fuga: anote ou decore o número da Polícia Militar 
(190), tenha uma cópia escondida da chave de casa, coloque os 
documentos em um lugar de fácil acesso. Em caso de risco iminente 
de vida, saia correndo de casa, grite e peça ajuda à vizinhança!

Se possível, esconda objetos e utensílios que podem ser utilizados 
como armas, como facas, canivetes, tesouras e martelos.

Se possível, não compre, esconda ou jogue fora bebidas alcoólicas. 
O uso prejudicial de álcool e outras drogas é considerado um fator 
de risco para o desencadeamento da violência. 

Compartilhe esse e outros materiais sobre os direitos das mulheres 
em situação de violência com a sua rede de proteção solidária. 
Conheça e reivindique os seus direitos! A informação é uma arma 
fundamental na luta contra o machismo e a violência de gênero! 



Iniciativas no  
combate à violência 
durante a pandemia 

Aplicativo Penhas -  
Criando conexões  
contra a violência.
Disponível nas lojas de aplicativo  
do Google e Apple. 

Manual de redução de 
danos para mulheres 
em situação de 
abortamento inseguro.
https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=2&v=8krYRPSIJsU

Dicas para o enfrentamento 
das violências e violações 
dos direitos humanos de 
LGBTI+ que indica caminhos 
a serem tomados para  
o enquadramento eficaz  
da LGBTIfobia.
https://projetocolabora.com.br/ods16/
o-que-fazer-em-caso-de-violencia-
lgbtifobica-antra-abglt-cartilha/

Site Mapa do Acolhimento.
https://www.mapadoacolhimento.org/

Iniciativas de proteção aos 
direitos das mulheres.
Dentre essas medidas, destacamos 
a necessidade da renovação 
automática das medidas protetivas 
de urgência hoje vigentes, desde o 
início do isolamento até 30 dias após 
o reestabelecimento dos serviços 
públicos, como forma de garantir a 
proteção das mulheres em situação 
de risco.
https://tamojuntas.org.br/2020/03/
carta-aberta-ao-tribunal-de-justica-
do-estado-da-bahia/ 

Manual de autodefesa.
https://drive.google.com/
open?id=1TCm16UrZ1UVsLv538tHl8-
kwNvt83xat
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24/04/2020: Como vão os direitos 
reprodutivos na América Latina durante  
a pandemia do coronavírus
https://azmina.com.br/reportagens/como-vao-os-direitos-
reprodutivos-na-america-latina-durante-a-pandemia-do-
coronavirus/ 

23/04/20: Julgamento no STF vai além do 
direito ao aborto para mulheres com zika
https://www.huffpostbrasil.com/entry/stf-julgamento-aborto-
zika_br_5ea1c5dbc5b6aa97d17c877a    

23/04/20: Enquanto eu for presidente,  
não haverá aborto
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-reage-a-acao-
no-stf-enquanto-eu-for-presidente-nao-tera-aborto/

20/04/20: Coronavírus: serviços de  
saúde cortam contraceptivos quando 
mulheres mais precisam evitar gravidez
https://theintercept.com/2020/04/20/coronavirus-evitar-
gravidez-mas-cortam-contraceptivos/

16/04/20: Defensoria Pública pede 
reabertura de maternidades em Curitiba 
https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/defensoria-

publica-pede-reabertura-de-maternidades-em-curitiba/ 

15/04/2020: STF marca julgamento  
sobre aborto em casos de zika vírus
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/04/15/stf-

marca-julgamento-sobre-aborto-em-casos-de-zika-virus

07/04/20: Coronavírus pode levar  
milhões de mulheres em todo o mundo  
ao aborto inseguro
https://oglobo.globo.com/celina/coronavirus-pode-
levar-milhoes-de-mulheres-em-todo-mundo-ao-aborto-
inseguro-24356279

06/04/2020: OMS vê o aborto como  
um cuidado essencial durante epidemia
https://sxpolitics.org/ptbr/oms-ve-o-aborto-como-um-

cuidado-essencial-durante-epidemia/10351 

03/04/2020: Crise do coronavírus  
tem dificultado acesso ao aborto nos  
Estados Unidos
https://www.uol.com.br/universa/noticias/
redacao/2020/04/03/crise-do-coronavirus-tem-dificultado-

acesso-ao-aborto-nos-estados-unidos.htm

02/04/2020: Aborto e saúde reprodutiva 
ameaçados sob o covid-19
https://sxpolitics.org/ptbr/aborto-e-saude-reprodutiva-

ameacados-sob-o-covid-19/10257

26/03/2020: Nota Frente Nacional Pela 
Legalização do Aborto sobre o fechamento 
do serviço de atendimento a mulheres 
vítimas de violência sexual do Hospital 
Pérola Byington em São Paulo
https://frentelegalizacaoaborto.wordpress.com/2020/03/26/
nota-sobre-o-fechamento-do-servico-de-atendimento-a-
mulheres-vitimas-de-violencia-sexual-do-hospital-perola-
byington-em-sao-paulo/

Continue se 
informando!
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“O patriarcado se empenha em romper os vínculos entre mulheres, 
depreciando as nossas capacidades e conhecimentos, quebrando a 
tradição que se ocupa de transmitir saberes ancestrais entre nós.  
Um feito significante foi ter tomado a sabedoria do nascimento 
destinando-a a uma especialidade médica androcêntrica, liderada  
por uma cosmovisão machista que ‘multiplica os instrumentos de 
violência destinados a romper o vínculo entre mãe e filho’.  
Toda essa fragmentação pode ser vista nas relações humanas 
baseadas na violência, que tem grande parte de sua origem em  
como nascemos.”

Mulher, lembre-se: você não é a culpada por 
sofrer violência e não precisa enfrentá-la 
sozinha! A violência contra a mulher é um 
problema social e de saúde pública! Denuncie! 

Trecho  de “Introdução a ginecologia Natural” 
da chilena Pabla Pérez San Martin:
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