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Resumo
A violência contra a mulher é considerada um 

problema de saúde pública que afeta pessoas de todas 
as idades e de todos os estratos socioeconômicos e 
culturais. A agressão realizada por um parceiro íntimo
pode envolver violência física, psicológica, sexual,
patrimonialemoral, sendomais frequentementeparte
deumpadrãorepetitivo.Normalmente,antecedendoo
feminicídio,costumamocorrerváriasameaças,chanta
gens, agressões e denúncias policiais. Esse delito
constituiumadasprincipaiscausasdemortesprematuras
femininas,ocorrendocomoumfenômenouniversalcom
especificaçõesprópriasdecadapaís.Váriosfatoresde
riscopodemestarassociadosaofeminicídio,taiscomo:
mulheresimigrantesoudeminoriaétnica,comparceiro
ouexparceirodesempregado,ausênciadeunião legal,
presença de filhos de uniões anteriores, ruptura da
relaçãoporpartedamulher,violênciaprévianarelação
ouduranteagestação,ciúmes,diferençadeidadeentre
osparceiroseoconsumodeálcool/drogaspeloagressor,
vítimaouambos.Nosúltimosanos,observamseavan
çosnalegislaçãopenalbrasileiranoquedizrespeitoao
combateàviolênciacontraamulhernoâmbitofamiliar,
sendoofeminicídiolegisladonarecenteLeinº13.104,
de9demarçode2015.Amudançanalegislaçãoéum
avançopositivoe, juntamentecommedidasprotetivas
nas áreas de saúde e segurança públicas, poderá
proporcionar às futuras gerações uma sociedade em
que as diferenças de gênero sejam respeitadas. Cabe
aos psiquiatras o papel de atuar na detecção desse
fenômeno, sugerindo ações de políticas públicas que
englobemaavaliaçãoeaassistênciaaosenvolvidos.

Palavras-chave: Violência por parceiro íntimo,
homicídio,psiquiatrialegal.

Abstract
Violenceagainstwomenisconsideredapublichealth

problemthataffectspeopleinallagegroupsandfrom

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: FEMINICÍDIO

VIOLENCE AGAINST WOMEN: FEMICIDE

all socioeconomic and cultural strata. Aggression by an 
intimate partner may involve physical, psychological,
sexual,property, andmoralviolence,and isoftenpart
ofarepetitivepattern.Usually,priortofemicide,threats,
blackmail,assaultsandpolicecomplaintsoccur.Femicide
is one of the main causes of premature death among 
females, occurring as a universal phenomenon with
differentpeculiaritiesacrosscountries.Severalriskfactors
may be associated with femicide, such as: immigrant
orethnicminoritywomen,unemployedpartnerorex
partner,nolegalrelationshipstatus,presenceofchildren
fromprevious relationships,women initiating breakup,
prior violence in the relationship or during pregnancy,
jealousy,agedifferencebetweenpartnersandalcohol/
drug consumption by the abuser, victim or both. In
recent years, advances have been made in Brazilian
criminal law in response toviolenceagainstwomen in
thefamilysetting,andfemicidehasbeenlegislatedupon
inrecentLawno.13,104,ofMarch9,2015.Thechange
in legislation is a positive step forward; togetherwith
protectivemeasures in the areas of public health and
safety,itcouldprovidefuturegenerationswithasociety
inwhichgenderdifferencesarerespected.Itistheroleof
psychiatriststoactinthedetectionofthisphenomenon,
suggestingpublicpolicyactionsthatincludeevaluation
and assistance to those involved.

Keywords: Intimate partner violence, homicide,
forensic psychiatry.

Introdução
A violência contra a mulher é considerada um problema 

de saúde pública que afeta pessoas de todas as idades 
e de todos os estratos socioeconômicos e cultu rais. 
Estimase que uma em cada trêsmulheres nomundo
tenhavivenciadoalgumtipodevitimizaçãonainfância,
adolescência,adultezouvelhice1.Emboraasagressões
possamserexercidasporautoresdiversoseemdiferentes
contextos, como em local de trabalho, em conflitos
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armados, relacionado a questões étnicas e raciais, por
omissãodoEstado24, aviolênciadomésticaéa forma
de agres são mais prevalente no mundo contra mu lheres 
e crianças.Durante a infância,meninas costumam ser
vitimadaspelospais;duranteoperíodoreprodutivo,por
parceiros,namoradoseexcompanheiros;enavelhice,
pelosfilhos5.Agestaçãoeopuerpérionãoseconstituem
emperíodosdeproteçãoparaaviolênciaconjugal.
A agressão realizada por um parceiro íntimo pode

envolverviolênciafísica,psicológica,sexual,patrimoniale
moral6,sendomaisfrequentementepartedeumpadrão
repetitivo,decontroleedominação,doqueumatoúnico
de violência. A violência tende a piorar com o tempo 
e agravar sua intensidade, evoluindo de comentários
depreciativos e agressões verbais, para as agressões
físicas e/ou sexuais e podendo atingir a ameaça de
morte e até mesmo o homicídio7.Muitasvezes,esteciclo
deviolêncianãoédesfeito coma separaçãoconjugal;
emalgunspaíses,umaentretrêsmulheresquebuscam
a separação acabam sendo vítimas de feminicídio3,8. 
Antecedendo o feminicídio, costumam ocorrer várias
ameaças, chantagens, agressões e denúncias policiais.
Muitasvítimasdeviolênciaporparceiroíntimobuscam
auxílioememergênciaemfunçãodasviolênciassofridas,
representando 14% do total de atendimento neste 
setor nos EUA9. Assim como ocorre com os suicidas,
várias vítimas de feminicídio frequentaram o setor
de emergência no ano que antecedeu suas mortes10. 
Lamentavelmente, as emergências ainda estão pouco
preparadas para avaliar e encaminhar essa população,
emfunçãodasobrecargadetrabalhoquelimitaotempo
paraosatendimentos,dadiversidadedemotivospelos
quaisbuscamtratamentoedasdificuldadesdasvítimas
emreconheceremeverbalizaremsuasituação11.
Esse tipo de violência traz graves e duradouras

sequelas físicas e psicológicas para a vítima e para
todo o grupo familiar. Crianças estão frequentemente
presentes durante os atos de violência perpetrados por 
agressores conjugais, apresentando também riscos de
sofreremviolênciasfísicasefatais.Entreasvítimaseos
filhossobreviventes,encontraseumgrandenúmerode
doençascrônicas,traumase/outranstornospsiquiátricos,
tais como transtorno de estresse póstraumático, de
pressão, baixo rendimento escolar, baixa autoestima e
agressividade12.

Este artigo aborda o conceito e a epidemiologia do
feminicídio,ascaracterísticasdasvítimasedodelito,os
fatoresderiscoassociadosea legislaçãovigente,com
o objetivo de dar subsídios que permitam uma maior
identificaçãoeumencaminhamentomaisadequadodas
vítimasdeviolênciadoméstica.

FemInIcídIo
O homicídio de mulheres consecutivo à violência

porparceiro íntimorepresentaopontomáximodeum
contínuoecrescenteprocessodevitimização4,1315.Esse
delito constitui uma das principais causas de mortes
prematuras femininas, ocorrendo como um fenômeno
universalcomespecificaçõesprópriasdecadapaís.
Dois termos são encontrados na literatura para

descrever as diferentes formas de violência que culminam 
com a morte de mulheres: femicídio e feminicídio14,16. 
Femicidefoiusadopelaprimeiravezem1976,noTribunal
Internacional de Crimes contra Mulheres, durante o
depoimento de Diana Russel. Em 2004, a deputada
federal mexicana Marcela Lagarde (2004) adaptou a
traduçãofemicídioparao termofeminicídio,buscando
dar visibilidade ao fenômeno e trazer à tona a frequente 
impunidade que cerca a violência contra asmulheres,
expressaatravésdohomicídioemfunçãodogênero.

ePIdemIologIa
Estudo realizado em 10 países europeus evidenciou

que os assassinatos entre parceiros correspondem a 
14%detodososhomicídios,sendo39%doshomicídios
femininos e 6% dos homicídios masculinos15.Noscasos
emqueamulhermataseuamanteoumarido,emgeral,
tratase de um gesto de autodefesa ante agressões
repetidassofridasporelas.
Em 2013, a Organização Mundial de Saúde (OMS)

divulgou o Relatório Mundial sobre a Prevenção da
Violência, apontando que a prevalência de homicídios
masculinos foi de 10,8/100.000 pessoas e de
2,5/100.000 pessoas para os homicídios femininos17. 
NoBrasil,em2013,ocorreram4,8homicídiosparacada
100milmulheres, e naAmérica Latina, apenas países
comoElSalvador,ColômbiaeGuatemalaapresentaram
taxasmaiselevadas5.
As taxas de feminicídio em países como Canadá,

Espanha, EUA, Inglaterra e Itália variam entre 0,3 e
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0,8/100.000mulheres, contrastando com a África do
Sul,comumataxade24,7/100.000mulheres18.

Fatores de rIsco
Na Espanha, SanzBarbero et al.19 apresentaram os 

fatoresderiscoparaofeminicídiopraticadoporparceiro
íntimo,extraídosdoModeloEcológicoIntegraldeLory
HeiseerevisadopelaOMS.Entreosfatoresindividuais
davítima,encontramse:mulheresimigrantes,deminoria
étnica, com parceiro ou exparceiro desempregado e
o consumo de álcool/drogas pelo agressor, vítima ou
ambos.Entreosfatoresenvolvendoarelação,estãoa
ausência de união legal, presença de filhos de uniões
anteriores, ruptura da relação por parte da mulher,
violênciaprévianarelação,violênciaduranteagestação,
ciúmesediferençadeidadeentreosparceiros.Outros
fatores que podem contribuir para a vitimização e/ou
morteviolentaeprematurademulheressãoidadejovem,
a trocadeparceiro, perseguiçãopelo agressor, acesso
facilitado a armas, baixa escolaridade, ocupação não
remuneradaourendainferioraumsaláriomínimo17,2025.

característIcas das vítImas e do delIto
NoBrasil,operfilepidemiológicodasmulheresvítimas

dehomicídioépredominantementedejovens(18a30
anosdeidade),negras(aumentode190,9%dehomicídios
em 10 anos), agredidas por familiar direto, mortas no
própriodomicílioecompredomíniodousodaforçana
produçãodaslesõesfatais5.
Existem diferenças entre os homicídios praticados

por parceiros íntimos e por outros indivíduos quanto
ao instrumento utilizado para causar o óbito, os tipos
de lesões e a distribuição dessas feridas no corpo da
vítima.Nofeminicídio,alémdaslesõesdecorrentespor
armadefogo,outrosmeiosqueexigemcontatodireto,
como objetos cortantes, penetrantes, contundentes e
sufocação,podemserusados.Taisachados,associadosà
existênciadetortura,agressãoaosgenitais,estuproe/ou
lesõesmúltiplas,sãoindicativosdeviolênciapassional.É
comumqueoagressorculpeavítimapeloseupróprio
assassinato,sejapelaformacomoelaseveste,sejapor
ela assumir uma conduta mais independente ao tentar 
trabalhar ou estudar, ou, muito frequentemente, por
desejar romper o relacionamento ou envolverse com
um novo parceiro26.Oconhecimentodascaracterísticas

dessetipodeviolênciadeterminaaaplicaçãodemedidas
de proteção e prevenção específicas, considerando as
dinâmicasemétodosprópriosdosagressores2,18.
Ousodaforçanaproduçãodelesõesfataisfoiobservado

no estudo retrospectivo realizado por Fong et al.2, ao
pesquisar os achados forenses em casos de feminicídio 
em Taiwan. Foram estudados 220 casos ocorridos em
10 anos, sendo 114 ocasionados por parceiro íntimo e
106poroutrosindivíduos.Emambososgrupos,acausa
predominante da morte foi ferimento por arma branca 
(50%), seguido do uso da força física em 24,6% dos
casos (estrangulamento).Nesseestudo, amortedevido
a ferimentos por arma de fogo ocorreu em apenas três 
casos,cujosagressoresforamparceirosíntimos.
NosEUA, Siegel&Rothman27 analisaram homicídios 

ocorridos entre os anos de1981 e 2013, observando
quenamaioriadosfeminicídiosoinstrumentoutilizado
foiarmadefogo.Nesseestudo,osautoresconcluíram
que houve forte associação entre a liberação de
porte de armas e a morte de mulheres por parceiros 
íntimos.Namesmalinhadepesquisa,Price&Payton28 
levantaram dados sobre homicídios ocorridos no ano 
de 2010 e concluíram que as mulheres americanas
apresentam probabilidade 11 vezes mais elevada de 
morte consecutiva a ferimentos por arma de fogo, na
comparação com outros países desenvolvidos. Essas
mulheres apresentam, ainda, nove vezes mais chance
deseremassassinadasporparceirosíntimosdoquepor
outros indivíduos, sendoaviolênciadomésticao fator
percussor desses feminicídios.

legIslação
Nosúltimosanos,observamseavançosnalegislação

penal brasileira no que diz respeito ao combate à violência 
con tra a mulher no âmbito familiar. A Lei nº 11.3406,de
7 de agosto de 2006, apelidada Lei Maria da Penha,
modificou as penas previstas para crimes de violência
que tenham a mulher por vítima e implementou uma
rededeproteção,comórgãosespecíficosparareceber
denúncias,processarejulgaroscasos.
O feminicídio, por sua vez, foi legislado na recente

Leinº13.104,de9demarçode201529,que,alterando
o Código Penal de 1940, prevê o crime de homicídio
qualificadoquandocometidocontraamulherporrazões
dacondiçãodesexofeminino,majorandoapenapara12
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a30anos,emvezde6a20anos.Alocuçãorazõesda
condiçãodesexofemininoéexplicadapelaconsideração
dasocasiõesemqueocrimeenvolveviolênciadoméstica
e familiar, bem como menosprezo ou discriminação à
condiçãodemulher.Alémdisso,aumentaseapenade
umterçoatéametadeseocrimeforpraticadodurante
a gestação ou nos 3meses posteriores ao parto30. O 
feminicídio foi incluído no rol de crimes hediondos.

consIderaçÕes FInaIs
Asdiversas violências praticadas contra amulher se

constituememquestãodesaúdeesegurançapúblicas,
apresentando como consequência um forte impacto nas 
vítimas, suas famílias e na sociedade, necessitando de
manejointerdisciplinareestratégiasdeprevenção.
A mudança na legislação é um avanço positivo e,

juntamentecommedidasprotetivasnasáreasdesaúde
e segurança públicas, poderá proporcionar às futuras
geraçõesumasociedadeemqueasdiferençasdegênero
sejam respeitadas, sem o exercício deletério de poder
entre homens e mulheres.
Cabe aos psiquiatras o papel fundamental de atuar

juntoaosdemaismembrosdasaúdenadetecçãodesse
triste fenômeno, rompendoo silêncio, sensibilizandoe
conscientizandoapopulação,sugerindoaçõesdepolíticas
públicas que englobema avaliação e a assistência aos
envolvidos.Agindodessaforma,estaremospromovendo
saúde, prevenindo sofrimento de diferentes membros
familiares e defen dendo a vida das mulheres.
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