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Resumo
INTRODUÇÃO: Em 11 de março de 2020, uma nova zoonose, a Covid-19 foi
considerada como uma pandemia pela OMS. Decorrente do confinamento
social, os casos de violência e a sobrecarga psicológica relacionados as
mulheres apresentaram registros elevados. Observou -se ainda uma
sobrecarga trabalhista, com desdobramento aos profissionais de saúde que,
em grande parte, são mulheres. A partir da importância da compreensão de
medidas para redução da infectividade da Covid-19, docentes da Universidade
Estadual de Londrina (UEL) implementaram o projeto de ensino; Aspectos
técnicos e éticos relacionados a Covid-19. Um dos temas selecionados para
estudo foi a vulnerabilidade feminina frente a pandemia. O OBJETIVO deste
trabalho é: relatar a experiência da análise da vulnerabilidade social da mulher
no contexto da Covid-19. METODOLOGIA: O público alvo foram 30 alunos da
primeira série do curso de Enfermagem da UEL. A aplicação de metodologias
ativas, bem como o ensino remoto emergencial foram as estratégias adotadas
para o ensino-aprendizagem. RESULTADOS: Os discentes selecionaram os
seguintes tópicos para a discussão: conceito de gênero; impacto social do
coronavírus sobre as mulheres; a importância das mulheres no combate a
Covid-19; a sobrecarga psicológica e doméstica; fatores de risco e tipos de
violência doméstica e política públicas internacionais e nacion ais de combate a
violência doméstica. A forma dialógica com que os temas foram abordados
permitiram a identificação dos determinantes sociais da vulnerabilidade
feminina. CONCLUSÃO: Os discentes apresentaram-se ativos em todo o
processo. Ao analisar situações estes compreenderam o risco físico e mental
feminino perante a pandemia.
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