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Triste louca ou má
Será qualificada
Ela quem recusar
Seguir receita tal

A receita cultural
Do marido, da família
Cuida, cuida da rotina

Só mesmo rejeita
Bem conhecida receita
Quem não sem dores
Aceita que tudo deve mudar

Que um homem não te define
Sua casa não te define
Sua carne não te define
Você é seu próprio lar
[...]

Francisco, el Hombre
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Resumo
Objetivamos analisar a produção científica nacional e internacional sobre a relação entre
violência, saúde mental e donas de casa, partindo da hipótese de que ser dona de casa aumenta
a situação de vulnerabilidade de mulheres. Realizamos uma revisão sistemática da literatura
dos últimos 10 anos a partir das bases Pubmed, BVS, BDTD, Portal CAPES e Scielo. Foram
utilizadas diferentes combinações e tradução dos termos “dona de casa”, “violência”, “saúde
mental” e “adoecimento mental”. As produções foram analisadas em sua totalidade, e
organizadas por categorias. Foram analisados 54 trabalhos. Os pontos que se destacaram na
análise foram os que entendem a posição de dona de casa como um fator que potencializa o
risco e vulnerabilidade diante da violência doméstica e familiar, como um grupo que vivencia
problemas financeiros atrelados a uma falta de liberdade e uma grande sobrecarga do trabalho.
Também foi encontrada uma maior vulnerabilidade em relação ao suicídio, depressão e a
adoecimento mental de forma geral, junto a uma dificuldade de buscar apoio e tratamento. Foi
pouco presente na literatura uma indicação de conduta aos profissionais que lidam com esse
grupo e de reflexões acerca de políticas públicas. Houve uma falta de visibilidade da dona de
casa enquanto objeto de estudo nas obras analisadas, assim a mulher dona de casa se mostra
invisível também perante a comunidade cientifica. Os dados encontrados nessa pesquisa não se
mostram suficientes para indicar que ser dona de casa é um fator de vulnerabilidade à violência
e saúde mental, sobretudo devido a uma escassez de publicações com esse objetivo.

Palavras Chave: Dona de casa; saúde mental; violência; revisão da literatura

1. INTRODUÇÃO
Tivemos como objetivo geral analisar a produção científica de língua inglesa e portuguesa
acerca da(s) violência(s) vivenciadas por mulheres donas de casa e sua relação com a saúde
mental. Assim, pretendemos identificar as possíveis formas de violência que as donas de casa
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vivenciam no exercício de suas atividades e nas relações familiares, entender que impacto essas
formas de violência causam na saúde mental das donas de casa e compreender que tipo de
estratégias e atendimentos têm sido oferecidos para estas mulheres, por parte das instituições
públicas de saúde mental.
Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, o que possibilita se trabalhar
de forma organizada com um grande número de obras e produzir uma análise crítica, reflexiva
e compreensiva do material coletado (COSTA e ZOLTOWSKI, 2014, p. 56). Essa revisão
sistemática é organizada a partir de uma “metanálise” dos trabalhos selecionados, o que consiste
em um procedimento estatístico a fim de integrar essas obras dentro dos objetivos da pesquisa,
seguindo-se da análise crítica desses resultados (p. 55).
Tomamos a afirmação de Santos (2014), com base em suas pesquisas empíricas e na
literatura, que “ser dona de casa coloca mulheres em situação de vulnerabilidade” (p.50), agrava
a já situação de vulnerabilidade social das mulheres, como algo a ser testado. A hipótese foi
analisada no sentido de ser verificada na literatura especializada atual a existência de volume
substancial de dados que suportem a afirmação de uma condição diferenciada de
vulnerabilidade à violência de donas de casa.
1.1 SOBRE O SER DONA DE CASA
O conceito “dona de casa” é algo recente na história humana, como apontam Santos e
Diniz (2011), sendo resultado do contexto sócio-histórico, político e econômico da
industrialização e acessão do capitalismo na sociedade ocidental. Nesse contexto, teria se
intensificado uma ideologia de separação entre o espaço privado e público. Nesses dois espaços
seriam tomados como determinantes fatores biológicos. A separação dos sexos dar-se-ia no
sentido em que à mulher caberia o espaço privado, junto ao cuidado dos filhos e do lar, e ao
homem caberia o espaço público. O trabalho da mulher seria então entendido como reprodutivo
e do homem como produtivo, o que resulta em uma desvalorização do trabalho da mulher dona
de casa (SANTOS, 2014).
Mesmo com as mudanças posteriores das sociedades capitalistas, sobretudo no pósguerras, quando as mulheres também exerceriam seu trabalho no espaço público, continuaram
como principais responsáveis aos cuidados do lar e dos filhos. A coexistência de modelos
antigos e novos ressalta a importância do olhar à essa população e para como esse “movimento
intenso de migração de mulheres do domínio privado para o público gera processos de
marginalização em parcelas da própria categoria feminina” (SANTOS e DINIZ, 2011, p.140).
Em relação a divisão sexual do trabalho e sua relação com a evolução capitalista, surge
na nossa sociedade o debate sobre a dupla jornada da mulher. França (2009) afirma que apesar
do crescimento da participação feminina no trabalho público, as formas de trabalho já
associadas ao feminino se mantiveram, resultando em mulheres que trabalham fora de casa ao
mesmo tempo que mantém o papel doméstico.
Essas mulheres muitas vezes são vistas tanto como dona de casa quanto como
trabalhadoras socialmente, desempenhando assim múltiplos papeis (FRANÇA 2009, p. 74). O
conceito de mulher dona de casa utilizado nesse trabalho, por motivos de recorte metodológico,
não perpassa por essas mulheres dentro de uma lógica de dupla jornada, mas mulheres que
exercessem exclusivamente a função de dona de casa enquanto categoria de trabalho. Vale
ressaltar que tal recorte se mostra desafiador diante uma revisão da literatura pois essa distinção
não se costuma deixar clara nas produções acadêmicas.
A literatura indica (SANTOS & DINIZ, 2011; SANTOS, 2008/2014; BORIS, 2014;
FRANÇA, 2009) que existem diferenças nas funções exercidas pelas donas de casa em
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diferenças classes sociais. Seria mais comum nas classes mais privilegiadas essas mulheres
exercerem funções mais administrativas, tendo poder para relocar outras funções a instituições
ou a outras pessoas. Já nas classes de mais baixa renda, todos os trabalhos domésticos ficariam
ao cargo dessas mulheres, sem poder de delegar funções e com pouco acesso ao descanso e
lazer.
Pradi (1981) já relatava em sua pesquisa com donas de casa de diferentes classes sociais
diferentes concepções do que é ser uma dona de casa. De forma geral, todas entrevistadas
relataram o trabalho de dona de casa “a partir de um conjunto de atividades cotidianas, rotineiras
e manuais e a aceitam” (p. 119), mas nas classes mais altas se percebia uma característica mais
intelectual do que manual e mecânica nesse trabalho. Resultados semelhantes também foram
encontrados por Santos (2008).
Na pesquisa de Santos e Diniz (2011) foi possível perceber que o reconhecimento e a
valorização do trabalho são vivenciados de forma diferente entre as donas de casa de diferentes
classes socioeconômicas. Nas mulheres de classe alta, também se ressaltou a responsabilidade
de administrarem as finanças da família, mas as autoras ainda ressaltam que nesses casos os
maridos ainda exercem o papel de soberano e dono do dinheiro, relegando apenas o papel
administrativo às mulheres. Na fala das participantes também foi unânime, em todas classes
sociais, que a maior vantagem e motivo em continuarem como donas de casa é a maternidade,
relatada com grande prazer. Mas a autoras ressaltam que só na questão da maternidade houve
uma unanimidade na satisfação em ser uma dona de casa.
As mulheres de classe alta e classe média recebem mais reconhecimento pelo seu
trabalho por parte da família (SANTO e DINIZ, 2011, p. 145). Essa diferença nas vivências das
donas de casa de acordo com sua classe social, e o fenômeno recente em que mulheres exploram
outras mulheres no espaço doméstico, ressalta a complexidade do tema.
Santos (2014) afirma que entre os fatores que mais contribuem à vulnerabilidade da
dona de casa estão a falta de autonomia econômica, uma jornada de trabalho sempre inacabada,
contato com objetos perfurocortantes e produtos tóxicos e, em muitos casos, uma repressão
sexual com base em uma submissão por parte do cônjuge.
Santos (2014) evidencia que o espaço doméstico “modela a identidade feminina” (p. 61)
no sentido dessas mulheres serem invisibilizadas, junto ao seu trabalho, e negadas de autonomia
e poder, e que “se o espaço é invisível, quem o ocupa passa a ser também invisível” (p.64). A
partir de entrevistas com donas de casa em sua pesquisa, a autora percebeu que o trabalho
doméstico só se torna visível quando não é feito ou é inacabado. O expediente da dona de casa
é uma rotina inacabável, sem direito a intervalos e “que demanda do corpo e da mente” da
mulher (p.62).
A saída das mulheres do ambiente doméstico para o ambiente público por meio do trabalho
é vista, de forma geral, como um grande acontecimento na história recente da sociedade
ocidental. Ainda assim, muitas mulheres “se mantêm aparentemente na contramão da história”
(SANTOS e DINIZ, 2011 p. 138) vivenciando antigos e novos modelos ao mesmo tempo.
Esse grupo de mulheres se encontra marginalizado pelos modelos socioeconômicos
ocidentais e por parcela dos movimentos feministas por não exercerem uma função que,
aparentemente, se adeque aos modelos econômicos e por estarem inseridas em um “modelo de
feminino” muitas vezes compreendido como ultrapassado (BORIS, 2014). Portanto, se mostra
importante, como aponta Santos (2015, p.19), identificar os significados socioeconômicos
desse trabalho que é entendido como privado e sem valor econômico, e os aspectos dessa
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vivencia que podem afetar o quadro de saúde mental desse grupo, principalmente diante de um
objeto tão pouco estudado academicamente no que se refere à violência e saúde mental.
2. METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, nacional e internacional, de língua
portuguesa e inglesa entre os anos de 2008 a 2018. A busca da literatura foi realizada nas bases
Pubmed, BVS, BDTD, Portal CAPES e Scielo, com filtro para artigos, dissertações e teses.
Foram utilizadas oito combinações de descritores na busca: donas de casa AND
violência AND saúde mental, dona de casa AND violência AND saúde mental, donas de casa
AND violência AND adoecimento mental, dona de casa AND violência AND adoecimento
mental, housewife AND violence AND mental health, housewives AND violence AND mental
health, housewife AND violence AND mental illness e housewives AND violence AND mental
illness.
Notou-se que a maioria das produções não traziam os termos dona de casa ou housewife,
plural e singular, nos títulos e resumos, apesar de trazerem no corpo do texto. Então foi realizada
uma seleção inicial a partir dos títulos que apresentavam alguma relação entre questões de
gênero, violência ou saúde. Logo em seguida foi feita uma busca pelos termos dona de casa e
housewife, plural e singular, no corpo do texto e selecionado os trabalhos que seguissem esses
critérios: em trabalhos de cunho teórico, quando esses termos apareciam como parte da
discussão; em trabalhos de cunho empírico, quando donas de casa representavam mais da
metade das participantes femininas ou quando esse recorte era apresentado na discussão dos
resultados.
Após a análise de conteúdo desses trabalhos, foram filtradas, para análise final,
produções que apresentavam alguma relação ou discussão referente a donas de casa e violência
ou saúde mental. A análise dos dados foi realizada a partir de uma leitura flutuante das
produções, marcação dos trechos a serem analisados e organização desses trechos em uma
tabela, seguindo-se pelos seguintes passos: identificação de eixos de análise e separação dos
conteúdos por eixo; nova leitura flutuante por eixo, resultando na aglomeração e separação dos
conteúdos em possíveis categorias; proposição de categorias e subcategorias; e definição das
categorias.
As produções foram analisadas em sua totalidade, e foram organizadas por ano de
publicação, pais da amostra, pais dos pesquisadores, objetivo, metodologia, língua e se
apresentam a questão da dona de casa no título ou no resumo. A análise e discussão dos
resultados foi realizada a partir de quatro categorias.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total foram encontradas 2993 produções e o processo busca, inclusão e exclusão das
produções é ilustrado pelo Fluxograma 1. Foram analisados um total de 54 trabalhos, sendo 46
artigos publicados em revistas, 03 dissertações de mestrado e 05 teses de doutorado. Os anos
com maiores números de publicações foram 2012, 2014, 2016 e 2017. Referente a língua, 11
trabalhos são de língua portuguesa (20%) e 43 se língua inglesa (80%).
Apenas 10 (19%) das obras continham referência à dona de casa no título ou no resumo.
Os países com maiores números de publicações foram Irã, Índia e Brasil. Notamos uma
predominância de publicações na região da Ásia, sobretudo no Oriente Médio e na Índia,
seguindo-se pela América do Sul. África, América do Norte, Europa e Oceania.
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Foram excluídos da análise trabalhos que, apesar de terem em seu campo amostral uma
grande quantidade de mulheres donas de casa, não foi realizada nenhuma analise ou discussão
voltada para esse recorte, sendo assim carentes de dados para essa revisão. Dos 99 trabalhos
excluídos, 6 tiveram mais de 90% do campo amostral comporto por mulheres donas de casa.

Fluxograma 1 – Caminho de seleção dos trabalhos analisados

2993 resultados encontrados

153 produções separadas
por análise de títulos,
exclusão de repetidos e
primeira análise de conteúdo

99 excluídos por análise de
conteúdo

54 produções ultilizadas na
revisão

Tabela 1 – Temas presentes nos objetivos das obras analisadas
Tema

Nº de aparições

Suicídio de forma geral

9 (16,66%)

Suicídio voltado para as mulheres

1 (1,85%)

Depressão em mulheres

8 (14,81%)

Saúde mental e adoecimento geral

7 (12,96%)

Saúde mental e adoecimento mental 8 (14,81%)
voltado para as mulheres

Dificuldades e conflitos na paternidade

3 (5,55%)
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Violência doméstica contra mulheres

14 (25,92%)

Saúde mental das donas de casa

1 (1,85%)

Posição socioeconômica e pobreza

5 (9,25%)

A análise dos trabalhos selecionados foi realizada a partir da separação em quatro
categorias, que estão apresentadas e descritas na Tabela 2, junto às referencias das publicações
que apresentaram dados referentes à categoria.
Tabela 2 – Categorias de análise
Categoria
O ser dona de
casa como uma
situação
de
vulnerabilidade

Definição
Aqui estão reunidas as pesquisas
que destacam, ou minimamente
apresentam, condições especiais de
vulnerabilidade para as donas de
casa. Serão identificadas como
pertencentes a tal categoria
trabalhos que indiquem riscos do
ambiente doméstico, relações de
gênero, condições financeiras,
isolamento social, adoecimentos
fisiológicos

Publicações
GEORGE et al (2015); KARAÇAM &
ANÇEL (2009); SEMAHEGN &
MENGISTIE (2015); SANTOS (2014);
AFTAB et al (2012); CALVACANTE
& SILVA (2011); ROSALES (2015);
LEE et al. (2010); MOSSIE et al.
(2017);
SEEDHOM
(2011);
AGGARWAL (2015); AKTER &
DEEBA (2018); PRATES (2014)
BOOSTANI, ABDINIA & ANARAKI
(2012); CAVALCANTE & MINAYO
(2012); BAHK et al. (2015); LIZARDI,
OQUENDO & GRAVER (2009);
ABRAR-UL-HAQ, JALI & ISLAM
(2016);
CHAVAN,
GARG
&
BHARGAVA (2012); USLU et al.
(2010); MIN (2008); ZAKALIYAT &
SUSUMAN (2016); TOPRAK &
ERSOY (2017); UMUBYEYI et al.
(2016); STANLEY (2012); HASSAN
et al. (2014); MOJARRO-IÑIGUEZ et
al. (2014); HAMZEH, FARSHI &
LAFLAMME
(2008);
MOHAMADIAN et al. (2016);
RASOULIAN et al. (2014); PEREIRA
(2013); HAJIAN et al. (2014);
VANALLI (2012); LEITE et al. (2017);
JAN et al (2017); CAMPOS (2013);
DANDONA et al. (2016); MATTEO et
al. (2012); SOUZA (2014); ZAINAB,
FATMI & KAZI (2012)
RUIZ-PÉREZ et al. (2009)
Impactos
na Estão reunidas as pesquisas cujo BADIYE & KAPOOR (2014);
saúde mental
dados
indiquem
que
as CAVALCANTE & MINAYO (2012);
vulnerabilidades presentes no DANDONA
et
al.
(2016);
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contexto da dona de casa têm
impactos na sua saúde mental. São
colocadas aqui pesquisas que
relacionam essa vulnerabilidade
com adoecimentos mentais, como
depressão e quadros psicóticos,
comportamentos suicidas

FERNANDES,
FERREIRA
&
CASTRO (2016); FERREIRA (2013);
JAN et al (2017); KEYVANARA,
MOUSAVI & KARAMI (2013);
AGGARWAL (2015); BOOSTANI,
ABDINIA & ANARAKI (2012);
BAHK et al. (2015); KARAÇAM &
ANÇEL (2009); AFTAB et al (2012);
MATTEO et al. (2012); SANTOS
(2014); GUO et al. (2014); MOSSIE et
al. (2017); PS et al. (2017); ZAINAB,
FATMI & KAZI (2012); RUIZ-PÉREZ
et al. (2009); KALLAKURI et al.
(2018); MIN (2008); FAISAL-CURY
et al. (2009); CALVACANTE &
SILVA (2011); SHARMA (2013);
GHANEM et al. (2009); NEBHINANI
et al. (2013); ASHING-GIWA & LIM
(2009)

Conduta
Aqui estão reunidos os trabalhos
terapêutica dos que falam sobre, ou indiquem,
profissionais
posturas dos profissionais de saúde
frente às especificidades do quadro
de vulnerabilidade das donas de
casa
Reflexões
Estão reunidos trabalhos que
acerca
das discutem, ou fazem indicações,
políticas
referentes à politicas publicas
publicas
referentes
às
demandas
evidenciadas dessa população.

GEORGE et al (2015); MIN (2008);
MATTEO et al. (2012); MOSSIE et al.
(2017); RUIZ-PÉREZ et al. (2009)

SANTOS (2014); DANDONA et al.
(2016)

Foi notada uma falta de visibilidade da dona de casa enquanto objeto de estudo nessa
revisão. Dentre as obras inicialmente selecionadas, 64,7% foram descartadas por não
apresentarem nenhuma discussão ou recorte sobre o assunto, sendo que apresentavam um
quantitativo expressivo de donas de casa dentro de seu campo amostral.
Dentre as obras analisadas, apenas uma apresentou a questão da dona de casa dentro de
seus objetivos e apenas 19% faziam referência à dona de casa em seu título ou resumo, mesmo
sendo esse um objeto relevante durante o corpo textual na maior parte dos casos.
Vale retomar aqui a discussão da dona de casa enquanto ser invisível socialmente
perante a lógica trabalhista, econômica e familiar (SANTOS & DINIZ, 2011; SANTOS,
2008/2014; BORIS, 2014). A discussão dos parágrafos anteriores indica que a dona de casa
também passa por um processo de não reconhecimento também por parte da comunidade
científica, tornando-se invisível mesmo nas pesquisas.
Notou-se também uma prevalência de obras publicadas no Brasil e em países asiáticos,
sobretudo Índia e Irã, sendo que o recorte linguístico explicaria a prevalência de publicações
brasileiras, mas não asiáticas. Levantamos a hipótese que o grande quantitativo de publicações
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asiáticas nessa revisão seja por uma maior porcentagem de donas de casa dentre as mulheres
dessas regiões.
Um dos artigos analisados (AGGARWAL, 2015 p.132) ressalta em sua pesquisa que
um número maior de donas de casa dentre as vítimas de suicídio na Índia não implica
diretamente que ser dona de casa coloca a mulher em situação de risco para suicídio, pois a
maioria das mulheres da índia se definem como desempregadas ou donas de casa. Ao mesmo
tempo afirma que ter um vínculo empregatício proporciona vários benefícios que podem se
configurar como fatores protetivos ao suicídio.
Notamos também fraca presença de publicações estadunidenses nessa análise, somente
uma, o que se mostra um dado interessante levando em conta que os Estados Unidos estão em
primeiro lugar no ranking internacional de publicações científicas SCImago (2018), enquanto
a Índia se coloca em nono lugar, o Brasil em decimo-quinto e o Irã em vigésimo-segundo.
Levantamos a hipótese de que uma seleção diferente de palavras chave poderia gerar resultados
diferentes, possivelmente por um desuso dos termos “housewife” e “housewives” no contexto
norte-americano ou por uma não identificação dessas mulheres com essas categorias.
3.1 O SER DONA DE CASA COMO UMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Essa foi a categoria com mais dados nessa revisão, presente em 74,07% das publicações
analisadas. Os dados mais frequentes foram os de que ser dona de casa representa um fator de
risco e vulnerabilidade diante da violência doméstica e familiar, presente em 31,48% das
publicações, e de que as donas de casa vivenciam problemas financeiros atrelados a uma falta
de independência, presente em 24,07% das publicações.
Outros dados também encontrados em várias obras foram de uma sobrecarga no trabalho
doméstico com pouca, ou nenhuma, participação do cônjuge; um não reconhecimento do
trabalho da dona de casa, nem pela família nem pela sociedade; uma vivencia de controle e
dominação por parte do cônjuge, abusos de autoridade e submissão da mulher dona de casa.
Esses dados foram presentes em 9,26% das publicações.
Outras pesquisas indicaram grandes dificuldades na paternidade e baixa, ou nenhuma,
participação dos homens na criação dos filhos; dificuldades da dona de casa em reconhecer e
tratar de seus problemas psíquicos e deles serem notados pelo social; uma menor propensão a
denunciar violências conjugais e domesticas por parte das donas de casa em comparação com
outros grupos de mulheres. Estando presente em 5,55% das publicações.
Menos de 5% das publicações indicaram que o papel de dona de casa facilita o acesso a
objetos e substâncias nocivas e perigosas; baixa autoestima nas donas de casa; falta de apoio
do cônjuge nos problemas pessoais; isolamento social; piores condições de saúde geral por parte
das donas de casa.
3.2 IMPACTOS NA SAUDE MENTAL
Presente em 50% das obras analisadas, os impactos diretos na saúde mental
representaram a secunda categoria mais presente. Os dados que se destacaram foram de que há
um maior quantitativo de vítimas de suicídio, tentativas e ideações suicidas por parte de donas
de casa, indicado por 18,52% das obras. Também foi indicado por 16,67% que ser dona de casa
se caracteriza como um fator de risco para adoecimento mental de forma geral, mas com um
destaque maior para sintomas depressivos.
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Menos de 2% das obras analisadas indicaram que ser dona de casa se relaciona com
adoecimentos físicos gerais, um maior nível de uso e abuso de drogas e piores índices de
qualidade de vida quando comparado com outras mulheres.
3.4 CONDUTA TERAPEUTICA DOS PROFISSIONAIS
Todos os dados referentes a esta categoria foram presentes em 9,26% das publicações.
Indicam uma abordagem de cuidados intensificados com técnicas de aconselhamento junto a
psicoeducação, um aconselhamento a mulheres vítimas de violência junto ao cônjuge e aos
parentes e que profissional deve considerar a interação entre demandas familiares, situação
empregatícia e escolaridade e seu impacto na saúde da mulher.
Também ressaltaram a importância de um diagnóstico preciso de problemas de saúde
mental em mulheres donas de casa, levando em conta as especificidades desse público, e que
atendimentos pré-natais deveriam dar atenção particular a mulheres não casadas, com baixa
receita financeira e donas de casa.
3.5 REFLEXÕES ACERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Presente em apenas 3,7% das publicações analisadas, essa foi a categoria com menor
presença. Foi indicado por todas essas obras uma necessidade de se desenvolver serviços
públicos voltados para as especificidades das donas de casa. Menos de 2% indicaram que
atenção especializada e estratégica focada para prevenção de suicídio desse grupo e
problematizaram a falta de uma rede de apoio e de políticas públicas para mulheres donas de
casa.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pontos que se destacaram como os mais fartamente descritos na literatura analisada
foram os que entendem a posição de dona de casa como um fator de risco de risco e
vulnerabilidade diante da violência doméstica e familiar, como um grupo que vivencia
problemas financeiros atrelados a uma falta de liberdade e sobrecarga do trabalho. Também
foram encontrados indícios de uma maior vulnerabilidade em relação ao suicídio, depressão e
a um adoecimento mental de forma geral, junto a uma dificuldade de buscar apoio e tratamento.
Foi pouquíssimo presente na literatura uma indicação de conduta aos profissionais que
forem lidar com esse grupo e de reflexões acerca de políticas públicas. Também vale notar que
a dona de casa enquanto objeto de análise não foi foco ou destaque da quase totalidade das
publicações, mesmo quando a mulher dona de casa aparece de forma destacável dentro dos
campos amostrais. Indicamos então que a mulher dona de casa se mostra invisível também
perante a comunidade cientifica, pelo menos no que diz respeito a estudos de violência e saúde
mental.
Destacamos que é necessário por parte da comunidade acadêmica, sobretudo a
psicologia, voltar o olhar de forma mais atenta a esse grupo já em processo de invisibilidade,
afim de entender as especificidades e propor condutas terapêuticas adequadas e políticas
públicas e sociais que se encaixem.
Vale ressaltar também que os dados encontrados nessa pesquisa não se mostram
suficientes para reforçar a hipótese que ser dona de casa se configura como um fator que
potencializa a vulnerabilidade à violência e saúde mental de mulheres, sobretudo devido a uma
escassez de publicações com esse objetivo.
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