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A necessidade de avaliação e prevenção 
da violência familiar no contexo da 
pandemia
Em resposta à pandemia COVID-19, diversos
governos adotaram uma série de medidas de saúde
pública em larga escala com o fim de impedir a
propagação do vírus. Essas medidas tiveram um
impacto óbvio na saúde mental devido ao fecho de
de escolas, isolamento social e perda de emprego, o
que contribuiu para o aumento do stresse
psicossocial, principalmente entre famílias com
fatores de vulnerabilidade pré-existentes. Este artigo
de revisão investigou a relação entre o aumento do
stresse psicossocial e a violência por parceiro
íntimo. O objetivo principal foi comprrender a
mudança na prevalência e os correlatos da
vitimização por VPI durante os primeiros seis meses
da pandemia. Os autores usarama as bases de
dados PsycINFO, MEDLINE, Embase, PubMed,
Scopus e o registro Cochrane COVID-19.

Discussão:

Esta revisão encontra evidências preliminares de uma relação 
entre stressores induzidos por COVID-19, vulnerabilidades pré-
existentes e aumento da a violência por parceiro íntimo, que 
apresentam implicações importantes para políticas e práticas 
públicas.

Os pontos a considerar no futuro são:

1. Encontrar formas diretas baseada em Ciências dos Dados
para compreender os determinantes da violência entre parceiros
íntimos.

2. Definir políticas públicas informadas pela evidência
proveniente de estudos quantitativos das causas biopsicosociais
da violência por parceiro íntimo .

Resultados
A pesquisa resultou em 255 trabalhos identificados,
dos quais 24 foram incluídos. Destes, houve 19
estudos que comparam as mudanças na taxa de VPI
desde antes e durante a pandemia de COVID-19.
Dos estudos que examinaram as mudanças na taxa
de violência por parceiro íntimo, 11 encontraram um
aumento significativo. Os principais fatores de
vulnerabilidade que contribuem para o aumento
incluem baixo nível socioeconômico, desemprego,
diagnóstico pessoal ou familiar de COVID-19,
doença mental familiar ou superlotação. Seis
estudos examinaram se a presença de crianças em
casa estava associada à a violência por parceiro
íntimo, mas a direção dessa relação era
inconsistente.

Implicações para a prática clínica:

São necessários modelos baseados em Ciências dos Dados
que ajudem a identificar tipologias de contextos e de
agressores de formar a prevenir este tipo de problema
importante de saúde pública. A pandemia COVID trouxe-nos
lições e avisos importantes que deverão informar medidas
preventivas a implementar no futuro.

É importante identificar perfis de risco
biopsicosocial para diminuir a incidência de
violência por parceiro íntimo.
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