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Gênero e COVID-19

Orientações para Advocacy 
14 de maio de 2020

Introdução

Pandemias e surtos afetam mulheres e homens de forma di-
ferente. Do risco de exposição e suscetibilidade biológica à 
infecção às implicações sociais e econômicas, as vivências 
dos indivíduos provavelmente variam de acordo com suas 
características biológicas e de gênero, além de sua interação 
com outros determinantes sociais. Por isso, os planos estra-
tégicos nacionais e globais para a preparação e resposta à 
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) devem 
ser baseados em uma análise de gênero consistente e devem 
garantir uma participação significativa dos grupos atingidos, 
incluindo mulheres e meninas, na tomada de decisão e sua 
implementação1.

A OMS solicita a seus Estados Membros e todos os atores glo-
bais que orientem seus investimentos em pesquisa de qualida-
de e sensível a gênero para investigar os impactos econômicos, 
sociais e de saúde adversos e resultantes da COVID-19. Os 
países são aconselhados a incorporar um foco em gênero em 
suas respostas à COVID-19, a fim de garantir que as políticas 
de saúde pública e as medidas para controlar a epidemia levem 
em consideração a perspectiva de gênero e sua interação com 
outras dimensões da desigualdade. Em particular: 

Há poucos dados desagregados por idade 
e sexo, impedindo, portanto, a análise das 
implicações de gênero da COVID-19 e a 
elaboração de respostas apropriadas

Com base na notificação de casos segundo o Regulamento 
Sanitário Internacional (2005)2 de 6 de maio de 2020, somen-
te 40% (ou 1.434.793) dos 3.588.774 de casos confirmados 
de COVID-19 notificados globalmente à OMS tinham dados 
desagregados por idade e sexo.3 Uma análise preliminar dos 
dados mostra uma distribuição relativamente uniforme de 
infecções entre mulheres e homens (47% x 51%, respecti-
vamente), com algumas variações nas faixas etárias. A partir 
de informações de 77.000 óbitos no banco de dados de noti-
ficação baseada em casos (quase 30% de todos os óbitos co-
nhecidos), parece haver um número maior de óbitos (45.000 
ou 58%) entre os homens. É provável que haja variações 
geográficas nas taxas de infecção e óbitos entre mulheres e 
homens de diferentes faixas etárias; contudo, os dados dispo-
níveis vêm de um número relativamente pequeno de países e, 
portanto, são distorcidos. Consequentemente, qualquer inter-
pretação de diferenças de gênero em diferentes faixas etárias 
e países deve ser feita com muita cautela. Essas limitações 
ressaltam a necessidade urgente de notificação de dados me-
lhor e mais completa por sexo e idade, como critério mínimo, 
a fim de melhor identificar e entender as principais diferenças 
e disparidades para a elaboração de uma resposta mais efeti-

va à COVID-19. Evidências de epidemias do passado, como 
o surto do coronavírus que causa a SARS, em 2002-20034, 
mostram que homens e mulheres podem ter suscetibilidades 
diferentes ao vírus, e vulnerabilidades diversas à infecção, 
em função de fatores relacionados a sexo e a gênero. 

Os dados (sobre indivíduos testados, gravidade da doença, ta-
xas de internação, alta hospitalar [recuperação] e situação de 
profissionais da saúde) desagregados, no mínimo, por sexo e 
idade – bem como por outros fatores de estratificação, como 
situação socioeconômica, raça/cor, orientação sexual, iden-
tidade de gênero, status de refugiado(a), etc., onde factível 
– poderiam ajudar a identificar e abordar as iniquidades em 
saúde com relação à COVID-19.

QUESTÃO-CHAVE 1. Os Estados Membros e seus par-
ceiros são incentivados a coletar, notificar e analisar dados 
sobre casos confirmados e óbitos pela COVID-19, desa-
gregados, no mínimo, por sexo e idade, de acordo com a 
orientação de vigilância nacional e global da OMS – vide 
site da OMS Coronavirus disease (COVID-19) technical 
guidance: surveillance and case definitions [Orientação 
técnica para doença causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19): vigilância e definições de caso].5 Os Estados 
Membros também são incentivados a realizar uma análise 
de gênero dos dados e a investir em pesquisa de qualida-
de e sensível a gênero, para investigar as diferenças nos 
possíveis impactos econômicos, sociais e na saúde de mu-
lheres e homens, que sejam prejudiciais e resultantes da 
COVID-19. Os achados dessa análise devem ser usados 
para ajustar as políticas de resposta.

Aumento da violência contra mulheres e 
crianças durante o lockdown (confinamento)

Com a implantação de medidas de isolamento social, há re-
latos de diversos países sobre aumento na incidência de vio-
lência doméstica ou por parceiro íntimo.6 Mulheres em rela-
cionamentos abusivos e seus filhos e filhas enfrentam maior 
probabilidade de exposição à violência à medida que as pes-
soas ficam em casa. Com o aumento da carga de cuidado das 
mulheres, com a renda afetada,  acesso reduzido a necessida-
des básicas, ruptura das redes sociais e de proteção, e a dimi-
nuição dos serviços voltados para as mulheres sobreviventes 
da violência, há um aumento no estresse nos domicílios. Isto 
leva a potencial aumento no risco de violência7, à medida que 
as sobreviventes estão perdendo as poucas fontes de ajuda 
que tinham. O setor saúde tem um papel fundamental em di-
minuir o impacto da violência contra as mulheres e seus fi-
lhos como parte da resposta contra a COVID-19, incluindo a 
garantia de acesso a serviços essenciais para as sobreviventes 
da violência.
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QUESTÃO-CHAVE 2. Os Estados Membros e seus par-
ceiros são incentivados a incluir respostas à violência con-
tra as mulheres, em especial à violência por parceiro ínti-
mo, como um serviço essencial na resposta à COVID-19. 
Isso inclui prover os recursos adequados para esses servi-
ços e identificar formas de torná-los acessíveis no contexto 
das medidas de lockdown – vide resumo da OMS sobre a 
COVID-19 e violência contra as mulheres.6

O acesso à saúde sexual e reprodutiva e os 
direitos para mulheres e meninas podem estar 
reduzidos durante a pandemia

Com o sistema de saúde sobrecarregado, os governos e as 
instituições acabam fazendo escolhas sobre a priorização da 
prestação de alguns serviços de saúde e redução de outros. 
A experiência e as evidências de surtos anteriores (por ex., 
a epidemia do Ebola na República Democrática do Congo, 
Guiné e Serra Leoa e a epidemia do Zika) e outras emergên-
cias humanitárias indicam que os serviços de saúde sexual 
e reprodutiva – incluindo cuidado pré-natal, contraceptivos, 
serviços contra violência sexual e aborto seguro – provavel-
mente estão reduzidos.8 9 10 Isto pode levar a um aumento no 
risco de mortalidade materna, gravidez não planejada, e ou-
tros desfechos de saúde reprodutiva e sexual prejudiciais para  
mulheres e meninas.

QUESTÃO-CHAVE 3. Os Estados Membros e seus par-
ceiros são incentivados a manter a disponibilidade de ser-
viços de saúde reprodutiva e sexual, com acesso equitativo 
a eles, além de incluí-los no pacote essencial de serviços 
de saúde para a resposta à COVID-19.11

Os trabalhadores da saúde e assistentes 
sociais enfrentam maior risco e vulnerabilidade
As mulheres constituem 70% da força de trabalho em saúde 
em todo o mundo e estão muito presentes nas linhas de fren-
te.12,13 Consequentemente, correm um alto risco de exposição 
frequente a pacientes com alta carga viral pela infecção da 
COVID-19. Dados recentes mostram que do total de profis-
sionais da saúde infectados por este vírus na Espanha e Itália, 
72% e 66%, respectivamente, eram mulheres.14 Dados sobre 
profissionais da saúde e assistentes sociais infectados pelo 
vírus responsável pela COVID-19 devem ser coletados, e 
medidas adequadas devem ser tomadas para proteger a saúde 
de profissionais que trabalham no atendimento relacionado à 
COVID-19, e que prestam outros serviços sociais e de saúde 
essenciais. 

Acesso equitativo a treinamento adequado sobre medidas de 
prevenção e controle de infecções, equipamentos de proteção 
individual (EPIs), produtos essenciais para higiene e medidas 
sanitárias, e apoio psicossocial são fundamentais para man-
ter as/os profissionais de saúde e assistentes sociais, e seus 
(suas) pacientes, seguros(as) e saudáveis. Esses elementos 
devem levar em consideração as necessidades específicas 
das mulheres, incluindo diferenças no desenho e tamanho 
dos EPIs que podem comprometer o benefício protetor para 
as mulheres. A carga horária e os turnos de trabalho devem 
ter por objetivo evitar o esgotamento emocional (burnout), e 

os recursos devem ser disponibilizados para saúde mental e 
apoio psicossocial, licença médica, seguro e pagamento ime-
diato de salários. Nas decisões tomadas em termos regionais, 
nacionais ou de organizações, as profissionais de saúde, in-
cluindo enfermeiras, devem participar de forma significativa 
na distribuição de recursos, equipamentos, políticas e práticas 
que tenham impacto sobre sua saúde e bem-estar.15

As mulheres também são responsáveis pela maioria dos cui-
dados domiciliares não remunerados, incluindo cuidados de 
saúde. A carga de cuidado adicional associada às necessida-
des da COVID-19 precisa ser reconhecida e deve ser incorpo-
rada na elaboração de políticas e medidas de resposta.

QUESTÃO-CHAVE 4. Os Estados Membros e seus par-
ceiros são incentivados a garantir que todos os (as) pro-
fissionais de saúde e assistentes sociais da linha de frente 
e cuidadores(as) tenham acesso equitativo a treinamento, 
EPIs e outros produtos essenciais, apoio psicossocial e pro-
teção social, considerando as necessidades específicas das 
mulheres que constituem a maioria desses trabalhadores.

É provável que as iniquidades no acesso 
à informação, prevenção, atenção, e 
proteção social e financeira afetem de forma 
desproporcional as pessoas mais pobres, 
além de outras populações que enfrentam a 
exclusão social, potencialmente exacerbando, 
portanto, as iniquidades já existentes

Em geral, doença e óbitos causados por infecções afetam al-
guns grupos mais que outros. Esse efeito desproporcional é 
resultado de uma série de fatores. Por exemplo, há evidências 
de que as pessoas que vivem em comunidades com grande 
adensamento populacional e as que não têm acesso a servi-
ços básicos, como água segura e saneamento adequado, en-
frentam um risco maior de infecção. Essas pessoas também 
podem ter uma capacidade limitada de cumprir o distancia-
mento físico, em função do adensamento excessivo, ou de 
lavar as mãos com frequência devido à falta de água limpa 
e sabão. No mundo todo, quatro em cada dez domicílios não 
possuem água e sabão16. As pessoas que sofrem exclusão so-
cial também podem ter mais comorbidades e acesso limitado 
a informação, testes, serviços de saúde e apoio social e finan-
ceiro. As normas de gênero influenciam de forma diferente 
no acesso oportuno aos serviços de saúde necessários tanto 
para mulheres (por ex., devido à autonomia restrita para a 
tomada de decisões), quanto para homens (por ex., devido às 
noções rígidas de masculinidade que podem postergar a bus-
ca de atenção no momento certo). Os lockdowns e as medidas 
de distanciamento físico provavelmente irão exacerbar res-
trições culturais existentes sobre a mobilidade das mulheres, 
limitando ainda mais seu acesso e controle de recursos e seu 
poder de tomada de decisão nos domicílios17. 

QUESTÃO-CHAVE 5. Os Estados Membros e seus par-
ceiros são incentivados a remover barreiras financeiras, 
entre outras, aos testes e serviços de tratamento para a 
COVID-19, disponibilizando-os gratuitamente. O aces-
so equitativo a serviços essenciais de saúde, bem como o 
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acesso a saneamento básico, deve ser garantido em regiões 
menos privilegiadas, como comunidades rurais e assenta-
mentos informais. É preciso garantir dispositivos de se-
gurança para diminuir os impactos econômicos e sociais 
prejudiciais e desiguais causados pela pandemia, incluindo 
licença médica e seguro-desemprego para apoiar as medi-
das de contenção. 

Há um aumento na estigmatização e 
discriminação que pode dificultar uma resposta 
efetiva

O medo e a ansiedade relacionados à COVID-19 podem levar 
à estigmatização social e discriminação. Em vários países há 
relatos de estigmatização e discriminação contra pessoas infec-
tadas, profissionais de saúde, pessoas de comunidades étnicas 
e contra os que viajaram para países afetados. A estigmatização 
e discriminação podem ter efeitos negativos na saúde social, 
física e mental devido à violência física, à rejeição social e 
ao acesso limitado ou negado aos serviços de saúde, educa-
ção, moradia ou emprego.18 Vide resumo das Nações Unidas 
COVID-19 and human rights: we are all in this together 
[COVID-19 e direitos humanos: estamos todos juntos nessa].19

QUESTÃO-CHAVE 6. Os Estados Membros e seus 
parceiros são incentivados a enfatizar que a saúde é um 
direito humano, garantir que as respostas emergenciais à 
COVID-19 sejam inclusivas e não discriminatórias, e a 
evitar o uso excessivo de poderes conferidos pela emer-
gência em saúde para regular a vida cotidiana. Tais pode-
res nunca deveriam ser usados de forma indefinida, mas 
somente a fim de facilitar um retorno à vida normal. Os 
Estados Membros também devem tomar medidas para 
identificar e combater práticas discriminatórias e de estig-
matização nas respostas à COVID-19.
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