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A violência de género e o papel dos/as
profissionais de saúde



Princípios orientadores da intervenção e a
importância do trabalho em rede



As respostas sociais, reinserção e prevenção
da revitimização



Saúde pública: fragilidades e oportunidades
na intervenção sobre a violência

http://www.roletadasanedotas.com/mulher-vitima-violenciadomestica-foto-diaria-timelapse-chocante/

• ANTES considerada problema privado casal - muito tempo
• a partir anos 80 - considerada questão social e de saúde
pública, fundamentada em construções histórico-culturais sobre
género.
http://www.youtube.com/watch?v=GDJ5kt8Gu6A



Compreender problemática VC - factor cultural



Suportado produções de MITOS de uma cultura

= pequenas histórias, contos ou expressão popular
que sociedade cria para explicar a realidade


utilizados p/ legitimar a violência contra as
mulheres



Remete a VC p/ tradição cultural de desigualdade
entre sexos

“Entre marido e
mulher nunca
metas a colher”
«Só as mulheres
mais velhas levam
dos maridos».



Mitos que invocam explicações distorcidas da realidade das
mulheres vítimas de VC



«O problema das mulheres vítimas de violência
conjugal é pouco relevante. Poucas mulheres sofrem
violência conjugal»



«Só mulheres de meios sociais mais desfavorecidos
têm esse problema».



todos os meios sociais
maior visibilidade social
desfavorecidos
manifesta-se mais:







-

meios

sociais

mais

violência física - meios sociais mais desfavorecidos
violência psicológica - meios sociais mais favorecidos.

«Quanto mais me bates, mais gosto de ti. Algumas
mulheres gostam de apanhar: são masoquistas».




«Uma bofetada não magoa ninguém».

«O marido tem o direito de bater na mulher quando ela
se portar mal».


«O marido tem o direito ao corpo da mulher. Ela tem o
dever de receber o marido sempre que ele quiser».


«Há mulheres que provocam os maridos, não admira
que eles se descontrolem».


«Têm que aguentar para não
casamento. É o destino da mulher».


acabar

com

o

 «Ele no fundo não é mau… quando bebe uns copitos fica
transtornado».


«A mulher sofre porque quer, se não já o tinha deixado».

 «A mulher mal tratada nunca deve deixar o lar quando tem
filhos. É preciso aguentar para bem deles».

•

filhos que tendem a desenvolver problemáticas físicas,
emocionais, comportamentais e sociais.

•

pode sair sempre de casa - não é considerado abandono de
lar

Atenção:
Os mitos culturais
não podem continuar a servir de
explicação para a realidade das
mulheres vítimas!!!



Ocorre no ambiente doméstico e familiar - espaço que
deveria ser de protecção e cuidado



Em geral:
› vítimas não denunciam
› só o fazem depois de reiteradas agressões

o A instalação da violência na relação apresenta um padrão - compreende:

Cada pessoa é um ser único - reage aos acontecimentos
em função:




História de vida (passada e presente),
Cultura em que está inserida

1) Reacção de choque
2) Fase de Desorganização
3) Fase de Reorganização
Distúrbio de Stress Pós-traumático - Há situações que, pela sua intensidade, podem impedir a vítima de
atingir a fase de reorganização.










Pesadelos
Estados de agitação
Reacções de alerta
Recordações da cena que se impõe de forma repetida
Sentimentos de rejeição, culpabilização e humilhação
Desajustamento social, familiar e profissional
Dificuldade em demonstrar afecto
Agressividade e hostilidade



Poder e Controlo

A mulher vítima
encontra-se no Ciclo da
Violência Conjugal:

DOMÍNIO que o agressor
exerce sobre ELA,
o

Uso estratégias diversas
POR PARTE DO AGRESSOR
para ter PODER e
CONTROLO sobre a ELA.
o



Crianças expostas a múltiplas formas de violência – frequente
coexistência de múltiplas formas de violência dentro das
mesma família.



Estudo de Canha (2000)
› 71% dos casos de maus tratos à criança
coincidiam com a ocorrência de VC; 78%
das crianças vítimas de diferentes formas
de maus tratos

Crianças vítimas de violência indirecta –
aperceberam-se de ou assistiram a muito
mais episódios de violência conjugal do que aquilo que
os pais supunham




crianças reconhecem o seu lar como um sítio perigoso onde, a
qualquer altura, a violência directa pode estender-se, também,
a elas – em vez de um local de afectos e de bem-estar



VC tem efeitos muito profundos e graves na criança e no seu
desenvolvimento



Para alguns autores, o mau trato emocional coexiste com todas
as outras formas de violência



Risco de vitimação directa
› Criança “apanhada no meio” de episódios de VC
› Frequente coexistência entre VC e violência parental



Violência indirecta
› Testemunho da violência interparental como forma de mau
trato psicológico
› Risco de “reprodução intergeracional da violência”
› as crianças não precisam experienciar violência directa para
sentirem as suas consequências



O testemunho da violência conjugal pode ser vista como uma
forma de mau trato psicológico;



O mau trato psicológico pode assumir 3 formas (Peled e Davis,
1995):

a)
b)
c)

Aterrorizar a criança (agressão verbal, clima de medo, assustar
oprimir, faze a criança acreditar que o mundo é hostil);
Forçar a criança a viver em ambientes perigosos;
Expor a criança a modelos de papeis negativos e limitados,
encorajando a rigidez, a autodestruição, comportamentos
violentos e anti-sociais.

Estas 3 situações estão presentes na VC testemunhada pela
criança ou adolescente



As crianças são “vítimas silenciosas” - expostas à violência
doméstica podem apresentar problemas

Sociais

Cognitivos

Físicos

Emocionais

Comportam
entais

A constante exposição a comportamentos violentos intraparentais
faz com que a criança acabe por interiorizar este mecanismo
como forma eficaz de resolver conflitos »» fá-lo por observação e
imitação dos seus primeiros modelos: os pais

 Estima-se que filhos de casais violentos têm 2 ou 4 vezes mais
probabilidades de apresentarem problemas comportamentais
(Grych et al, 2000);
 Possibilidade de futuras dificuldades de adequação de
comportamento nas relações de intimidade;
 Sentimentos ambivalentes para com os pais;
 Alterações de comportamento: agressivdade e hiperactividade
› »» É comum estas crianças exteriorizarem os seus sentimentos,
medos e angústias de forma pouco adaptada (reactividade
comportamental), na medida em que têm dificuldades na sua
regulação emocional

›

Maior visibilidade da violência (exercício da violência fora do
espaço privado; marcas físicas visíveis)

›

Escalada da violência e, consequente, aumento da perceção
do risco

›

Extensão da violência para terceiros

›

Descrença na mudança

›

Percepção de apoio efectivos (formal e informal)

Agressores – grupo heterogéneo
(Amy Holtzworth-Munroe (2000)
Modelo teórico de análise da
tipologia de agressores de VC
equacionando 3 dimensões de
tipologia:
- severidade e frequência da
violência conjugal,
- generalidade da violência
(apenas em relação à família
ou fora dela);
- psicopatologias ou distúrbios da
personalidade dos agressores







VD - tabu durante séculos

HOJE: VD é preocupação importante
»» Maior consciencialização social

os Estados organizam medidas de prevenção e
repressão da VD; com conjunto de respostas
sociais às vítimas:
› casas abrigo,
› legislação de apoio,
› estatuto de vítima,
› centros de atendimento
› responsabilização individual do agressor





O Código Penal Português: Violência Doméstica é um crime público, = o
procedimento criminal não está dependente de queixa por parte da vítima,
bastando uma denúncia ou o conhecimento do crime, para que o
Ministério Público promova o processo.

Avaliação do RISCO e avaliação do Impacto
 Denúncia --- Queixa



Antes de apresentar queixa ou denunciar:
› alertar a vítima para o perigo de represálias ou para um eventual
aumento da violência por parte do agressor no momento em que seja
notificado no âmbito do inquérito criminal que venha a ser aberto, se se
mantiver a coabitar com ele.



O procedimento criminal inicia-se com a notícia do crime, e pode ter lugar
através da apresentação de queixa por parte da vítima de crime, ou da
Denúncia do crime por qualquer pessoa ou entidade,



constitui uma resposta de acolhimento temporário para situações de risco, destinada a mulheres vítimas de violência
doméstica, acompanhadas ou não de filhos/as menores e sem outros recursos para além da institucionalização.



Apesar de se ter percorrido um caminho importante, no
que toca à consciencialização pública de tomada de
posição política e social,



Estamos ainda longe de ter como garantidos os direitos
das mulheres nesta matéria, sendo ainda necessário
muito investimento sobre esta problemática.

Instauração precoce
Quase desde o começo da relação de casal – 1º
episódio no 1º ano de casamento em 58%;




A violência nas relações amorosas juvenis é
considerada um importante preditor da violência
conjugal (Hamby, 1998);

Demora em procurar ajuda?
Pode explicar-se em função da dependência
económica, social e afectiva da mulher, assim como
expectativas ingénuas de uma remissão espontânea
da violência.




Do tipo de violência



Da frequência e duração



Da intensidade / gravidade



Das características individuais da vítima



Do grau de intimidade e de ligação existente



Das respostas dos outros significativos

Utentes



Utentes que não são vítimas de crime (ex. problemas de
formo médico/psiquiátrico);



Utentes que não se identificam como vítimas, mas na
realidade são vítimas de crime (desconhecimento);



Terceiras pessoas que têm conhecimento de uma
problemática de crime (vizinhos, colegas de trabalho,
encaminhamentos, …);



Utentes que se identificam como vítimas de crime

Ser mentalmente estáveis
Ser bons ouvintes
Ser capazes de aceitar e de lidar com a raiva, a
tristeza, a agressividade da vítima;
 Ter capacidade para impor limites, de modo a
não ser «arrastado» pelo sofrimento da vítima;
 Conhecer os recursos sociais de apoio à vítima
(parceiros);
 Ter capacidade para lidar com pessoas de vários
níveis sociais e de diferentes etnias

TAV





Apoio Jurídico: existência de crime,
se foi apresentada queixa e perante
que autoridade, se há necessidade
de fazer o pedido de apoio judiciário
para nomeação de advogado, …




Apoio Social: esclarecimento sobre a
situação da utente no contexto
relacional, social, e institucional,
atendendo às suas necessidades
(encaminhamento,…)



Apoio Psicológico: apoio emocional com
a finalidade de minimizar o seu estado de
sofrimento



Empatia: estar com, estar lá, olhar para a pessoa para lá da
vítima, sentir, escutar, estar emocionalmente com, conter,
compreender…



exercício pessoal = E se fosse eu que estivesse nesta
situação?



Disponibilidade
Aceitar
Acreditar
Escuta activa
respeitar
Dialogar
Compreender









APOIO TÉCNICO
› Reflexão sobre o problema

› Exploração das hipóteses de resolução,
› Avaliação do risco em que mulher (e filhos/as) se encontram
› Informação das implicações e consequências
› Reflexão sobre as tomadas de decisão,
› Contacto com familiares e amigos/ Instituições,
› Contacto com o próprio agressor

› Encaminhamento para os diferentes tipos de apoio de que
necessita



Informar clara e objectivamente dos seus direitos e dos
procedimentos a tomar;



Aceitar e respeitar as decisões da vítima sejam elas quais
forem (incluindo o retorno à relação conjugal com o
ofensor),

mas ajudando-a a ver quais as vantagens e desvantagens de
cada decisão;



Desejo de permanecer na relação conjugal
A vítima pode desejar, apenas:
› apoio emocional,
› descobrir um modo de modificar o comportamento violento do
ofensor
› descobrir o uso de estratégias para conviver com essa violência.



Nessa situação, deverá o/a técnico/a avaliar da
necessidade de apoio psicológico/acompanhamento
psicoterapêutico, sensibilizando-a para essa necessidade, se
for o caso.



A construção da MUDANÇA
TERAPÊUTICA pelas mulheres abusadas
na esfera da intimidade



Não esquecer: a história da
investigação sobre a violência na família
é bastante recente… Talvez nos
encontremos simplesmente no ponto de
partida de uma longa caminhada….

INTERVIR EM VIOLÊNCIA
actuar sobre TODOS os seus intervenientes

VÍTIMA

AGRESSOR(A)

FILHO(A)S

ATENDIMENTO A AGRESSORES
grande novidades do PLANO

marca diferença relativamente (maioria das associações)
Porquê?
• não existem instituições apoio ao agressor
• pessoa »» grande sofrimento


• direito e legitimidade a apoio
áreas estratégicas contemplada no IV e V Plano Nacional contra a VD (2011-2013)
e (2014-2017) - instrumento de políticas públicas de combate à VD
(gerido pela Secretaria de Estado da Igualdade)

• prevenir a reincidência e proteger as vítimas »» interromper ciclos de
reprodução de comportamentos violentos.

“e para proteger e reabilitar os agressores” – são
primeiras vítimas de si e dos seus comportamentos
Caso contrário - violência pode ser processo sem fim

Para que serve o Plano de Segurança Pessoal?

o

Aumentar o controlo e sentimento de segurança



Diminuir a ocorrência de eventuais situações de risco;



Promover a sua responsabilidade pessoal na definição
de estratégias de segurança;



Dar uma visão realista e atenta dos acontecimentos;



Agir numa lógica preventiva face a eventuais episódios
abusivos.



Contactar uma instituição de apoio



Se possível, abordar o(a) companheiro(a) sobre a necessidade de
acompanhamente psicológico (ou de ambos)



Criar uma boa rede de suporte social (para si quer para os seus filhos)



Criar um Plano de Fuga
›
›
›
›

›



Chaves do carro
Dinheiro extra
Mala com documentos e roupa
Criar um plano de emergência para ligar à polícia (ajuda de vizinhos ou mesmo de
filhos mais velhos)
Saber onde se pode ir numa emergência; saber com quem contar.

Saber que pode mudar de ideias e sair da relação/ de casa em
qualquer altura sem qualquer culpabilidade

•antecipar a agressão: estar atento a sinais que indiquem
que pode ser agredida(o) (ex.: tom de voz, expressões
faciais);
• saber onde se encontram objectos como facas, armas
ou outros objectos com os quais possa ser ferida(o);
• O que fazer para proteger-se de uma eventual agressão:
- deslocar-se para um local seguro (ex.: exterior da
casa);
- evitar zonas da casa sem saída ou zonas que sabe
que existem objectos que podem ser usados para
agredir (ex.: cozinha);

• Proteger partes do corpo mais vulneráveis (ex. cabeça, olhos,
etc);
• Pedir socorro (o mais alto que conseguir);
• Procurar um local seguro e ajuda em casa de familiares ou
amigos;
• Procurar um hospital para ser observada(o), mesmo que não
existam sinais visíveis de agressão:
- não lavar ou limpar qualquer parte do corpo ou roupa
que traga vestida no momento do ataque;
- deixar o local do crime tal como se encontra;
• fazer queixa na esquadra local ( PSP\GNR) ou Tribunal;

modificar o seu número de telemóvel, tendo cuidado com
as pessoas a quem o pode confiar;
 informar professores, educadores ou outros responsáveis de
quais as pessoas que podem levar, buscar, ou mesmo ter
contacto com o(s) seu(s) filho(s);




Em casa...
• colocar uma nova fechadura da porta de entrada;
• estabelecer boas relações com a vizinhança, partilhando
que já não vive com o(a) seu(sua) companheiro(a) e pedirlhes para chamar as autoridades caso se apercebam algum
risco para si ou para o(s) seu(s) filho(s);
GAF (Gabinete de apoio à Família)

“Não nos podemos deixar de
interrogar em relação ao paradoxo
destas relações, vividas por certos
pacientes, que são desencadeadoras
de destruição, de morte, mas,
simultaneamente, são indispensáveis,
aparentemente, à sua vida”
(Alexandre, 2003)

“Compreender porque se
tolera um comportamento
intolerável, é também
compreender como se pode
sair dele”
(Hirigoyen, 2000)

Em Portugal existe uma larga rede de apoio, encaminhamento e protecção às
vítimas de VD, sustentada por inúmeros organismos da administração central e
local, por instituições privadas e também por organizações não
governamentais.


Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 217 983 000
(Lisboa) - 222 074 370 (Porto)



Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica Telef. 800 202 148
(24 horas/7 dias por semana)



Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres



União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) – Lisboa Telefone 218 867
096



Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV) Telefone 21 38 02 160/5



Associação Portuguesa de Mulheres Juristas - 217 594 499



Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)



Gabinete Atendimento à Família



Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica (EMCVD) Tel. 21 312 13 04

Telefone 21 354 68 31

Telefone 707 200 077

Telefone 258 829 138



“… é talvez a mais vergonhosa violação
dos direitos humanos. Não conhece
fronteiras geográficas, culturais ou de
riqueza. Enquanto se mantiver, não
poderemos afirmar que fizemos
verdadeiros progressos em direcção à
igualdade, ao desenvolvimento e á paz”
(Kofi Annan, Secretário-geral das Nações
Unidas, 2000)

Organização Mundial da
Saúde, 2003
› um grave problema de saúde pública e que as

consequências que lhe estão associadas «[...]
são devastadoras para a saúde e para o bem –
estar de quem a sofre [...] comprometendo o
desenvolvimento da criança, da família, da
comunidade e da sociedade em geral»



A VD configura uma grave violação dos
DIREITOS HUMANOS;



Condiciona a saúde física e psicológica
das mulheres;



Um dos efeitos mais dramáticos da VD é o
HOMICÍDIO conjugal;

APSD\CCIG Violência Domestica - Quantas
reconciliações on Vimeo.htm

Factos e Realidade


AUMENTO BRUTAL do número de mulheres assassinadas pelos companheiros ou excompanheiros entre 2011/12* e



DIMINUIÇÃO LIGEIRA do número de mulheres assassinadas pelos companheiros ou excompanheiros entre 2012/13 *



27 mulheres em 2011

40 mulheres em 2012

33 mulheres em 2013

53 tentativas de femicídios em 2012
 32 tentativas de femicídio em 2013


O número denúncias, apesar de alarmantes, podem não refletir os casos efetivos
vergonha, medo, descrença nos sistemas, falta de apoios efetivos das Instituições (ex.: falta de
casas-abrigo), etc. desincentivam as vítimas a denunciar »» números aquém da realidade

Dados da OMA – Observatório das Mulheres assassinadas
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CRISE – Que implicações nos fenómenos
da Violência e Desigualdades?
DESEMPREGO
»» dificuldades financeiras / “alimentar os filhos” » desespero
»» + tempo em casa
»» sentimentos de inutilidade, rebaixamento e perda de esperança
»» conduz o casal ao caos
»» violência aumenta – CRISE promotor/potenciador

> vulnerabilidade
> dependência face ao companheiro agressor,
< autonomia
< possibilidade de sair do contexto de violência
»» denúncias violência podem diminuir – CRISE dissuasora

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA


transversal às sociedades



transversal às dimensões:




›

Género: ocorre entre indivíduos do géneros M e F
(maior incidência sobre as mulheres)

›

Idade: ocorre entre indivíduos de todas as idades

›

Classe Socioeconómica: ocorre todos os estratos sociais e
económicos

diversas causas
graves consequências no desenvolvimento equilibrado e
sustentável das comunidades.

• http://videos.sapo.pt/7fCuG7W7nh6EYhoQJHCj
1. Violência Física – acção que ponha em risco e/ou cause
dano à integridade física de uma pessoa;







Empurrar,
puxar cabelo,
estalos,
murros,
pontapés,

• apertar o pescoço,
• queimar,
• bater com a cabeça da vítima
na parede,
• cuspir,
• bater com objectos, agredir
com armas ou objecto (pau,
régua, cinto, chicote, faca,
etc,)

2. Violência Psicológica:
ameaça directa ou indirecta,
 humilhação,
 isolamento ou

qualquer outra conduta que implique o prejuízo à saúde
psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento
pessoal do sujeito;


3. Violência Sexual – acção que obriga uma pessoa a:
manter contacto sexual (físico ou verbal) ou
 a participar de outras relações sexuais com uso da força,
intimidação, manipulação, ameaça ou qualquer outro
mecanismo que anula ou limita a vontade pessoal;


4. Violência Verbal – fenómeno de comportamento agressivo
recorrendo a palavras e/ou expressões verbais ofensivas, com o
principal objectivo de causar dano psicológico. Associada à V.
Psicológica;
5. Violência Económica:
• Controlo,
•
Utilização indevida ou subtracção de bens pertencentes a
outrem destruição parcial ou total dos mesmos.
• Privação do acesso a bens e/ou serviços necessários por
outrem.
6. Violência Religiosa:
• privação total ou parcial da prática de rituais religiosos
considerados importantes para outrem;
• imposição de práticas religiosas contra vontade de outrem.



Indicadores físicos:
› Lesões físicas, que não se
adequam a causa alegada;
› Ocultamento de lesões
antigas;
› Hematomas e queimaduras
em diferentes estágios de
cicatrização;
› Aumento ou Perda de peso

› Distúrbios do sono
› Problemas cutâneas

• Indicadores
Psicológicos
–
–
–
–
–

Isolamento social;
Baixa auto -estima
Submissão e apatia
Tendências suicidas
Ansiedade

Sintomatologia Física








Queixas somáticas - insónias,
cefaleias, problemas
gastrointestinais e dor pélvica
sequelas físicas
Traumatismos
Coma
Problemas a nível da saúde
reprodutora
Lesões e doenças do foro
ginecológico

Sintomatologia
Psicológica
•
•
•
•
•
•
•
•

Medo
Raiva
Isolamento
Vergonha
Culpa
Ataques de pânico
Depressão
.....



Martinha, 35 anos, era directora de marketing, filha única e cujos pais
se separaram quando tinha 8 anos. Descreve o pai como estando
sempre ausente e depois dele sair de casa agarrou-se muito à mãe.
Nessa altura também veio viver com ela a avó materna. Veio depois, a
ter um padrasto (empresário com sucesso) de quem gostava muito.



Luís, 40 anos, engenheiro informático, vinha de uma fratria de 3 irmãos
onde era o mais velho, seguindo-se um irmão e uma irmã. Descreve os
pais como conflituais e pouco cuidadores. O pai era professor e investia
muito no trabalho e alcoolizava-se; em casa era muito submisso à
esposa. A mãe interrompeu os seus estudos depois do nascimento do 1º
filho e teve uma depressão depois do nascimento do 2º.



Tratava-se de um casal com 10 anos de duração, em situação de
conflito permanente entre si, tendo deixado de haver funcionamento
como um casal e com frequentes acessos de cólera por parte de Luís.

