V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA
XXIII Semana de Iniciação Científica
07 a 11 de Dezembro de 2020
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia COVID no ensino,
pesquisa e extensão”

PROTAGONISMO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS E A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NA PANDEMIA DE COVID-19
Viviane Nunes Ferreira1, Sabrina Freitas Nunes2, John Carlos de Souza
Leite3
Resumo: Em razão do aumento elevado de denúncias sobre violência
doméstica na pandemia de Covid-19 em decorrência do isolamento, o uso de
dispositivos tecnológicos com a finalidade de uma assistência mais rápida e em
tempo real, proporcionando o sentimento de segurança pelas vítimas nessas
situações. Desta forma, objetiva-se evidenciar na literatura científica qual a
influência dos dispositivos móveis para no enfrentamento a violência doméstica
contra a mulher no contexto pandêmico atual. Trata-se de uma revisão narrativa
de literatura, realizada entre Outubro e Novembro de 2020 através de busca na
base dados LILACS, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS):
“Violência Contra a Mulher”, “Tecnologia da Informação” e “Aplicativos”, através
do operador booleano AND resultando em dez artigos, após aplicação dos
critérios de inclusão: texto completo, em português e gratuito, e critérios de
exclusão: textos duplicados, monografias, teses e dissertações e que não
respondem o objetivos da pesquisa, restaram seis artigos. Os dispositivos e
aplicativos como botão do pânico, SOS mulheres, possibilita que o serviço de
segurança mais próximo seja imediatamente comunicado caso ocorra seu
acionamento, outro aplicativo como “Mete a colher” que funciona como uma rede
colaborativa e de apoio, que viabiliza a conexão de mulheres que precisam de
ajuda para sair de relacionamentos abusivos e violentos, assim como também
empresas que adicionaram em seu aplicativo de compras a opção de denúncia
de casos de violência doméstica, e esses novos recursos tecnológicos tem o
objetivo de salvar vidas e mudar a realidade dessas mulheres, sendo essas as
ferramentas mais utilizada diante do contexto atual. Conclui-se que a tecnologia
pode ser utilizada como ferramenta para mudança na realidade de muitas
mulheres, onde a divulgação de vídeos, áudios e aplicativos que corroborem
para a denúncia, possam gerar mais conforto e segurança para as mulheres
vítimas desse fenômeno.
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