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VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: FEMINICÍDIO
VIOLENCE AGAINST WOMEN: FEMICIDE
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,
patrimonial e moral, sendo mais frequentemente parte
de um padrão repetitivo. Normalmente, antecedendo o
feminicídio, costumam ocorrer várias ameaças, chanta
gens, agressões e denúncias policiais. Esse delito
constitui uma das principais causas de mortes prematuras
femininas, ocorrendo como um fenômeno universal com
especificações próprias de cada país. Vários fatores de
risco podem estar associados ao feminicídio, tais como:
mulheres imigrantes ou de minoria étnica, com parceiro
ou ex-parceiro desempregado, ausência de união legal,
presença de filhos de uniões anteriores, ruptura da
relação por parte da mulher, violência prévia na relação
ou durante a gestação, ciúmes, diferença de idade entre
os parceiros e o consumo de álcool/drogas pelo agressor,
vítima ou ambos. Nos últimos anos, observam-se avan
ços na legislação penal brasileira no que diz respeito ao
combate à violência contra a mulher no âmbito familiar,
sendo o feminicídio legislado na recente Lei nº 13.104,
de 9 de março de 2015. A mudança na legislação é um
avanço positivo e, juntamente com medidas protetivas
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
englobem a avaliação e a assistência aos envolvidos.
Palavras-chave: Violência por parceiro íntimo,
homicídio, psiquiatria legal.
Abstract
Violence against women is considered a public health
problem that affects people in all age groups and from
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all socioeconomic and cultural strata. Aggression by an
intimate partner may involve physical, psychological,
sexual, property, and moral violence, and is often part
of a repetitive pattern. Usually, prior to femicide, threats,
blackmail, assaults and police complaints occur. Femicide
is one of the main causes of premature death among
females, occurring as a universal phenomenon with
different peculiarities across countries. Several risk factors
may be associated with femicide, such as: immigrant
or ethnic minority women, unemployed partner or expartner, no legal relationship status, presence of children
from previous relationships, women initiating breakup,
prior violence in the relationship or during pregnancy,
jealousy, age difference between partners and alcohol/
drug consumption by the abuser, victim or both. In
recent years, advances have been made in Brazilian
criminal law in response to violence against women in
the family setting, and femicide has been legislated upon
in recent Law no. 13,104, of March 9, 2015. The change
in legislation is a positive step forward; together with
protective measures in the areas of public health and
safety, it could provide future generations with a society
in which gender differences are respected. It is the role of
psychiatrists to act in the detection of this phenomenon,
suggesting public policy actions that include evaluation
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.
Estima-se que uma em cada três mulheres no mundo
tenha vivenciado algum tipo de vitimização na infância,
adolescência, adultez ou velhice1. Embora as agressões
possam ser exercidas por autores diversos e em diferentes
contextos, como em local de trabalho, em conflitos
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armados, relacionado a questões étnicas e raciais, por
omissão do Estado24, a violência doméstica é a forma
de agressão mais prevalente no mundo contra mulheres
e crianças. Durante a infância, meninas costumam ser
vitimadaspelospais;duranteoperíodoreprodutivo,por
parceiros, namorados e excompanheiros; e na velhice,
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
de violência não é desfeito com a separação conjugal;
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
fatores de risco associados e a legislação vigente, com
o objetivo de dar subsídios que permitam uma maior
identificaçãoeumencaminhamentomaisadequadodas
vítimasdeviolênciadoméstica.

FemInIcídIo

O homicídio de mulheres consecutivo à violência
porparceiroíntimorepresentaopontomáximodeum
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
tradução femicídio para o termo feminicídio, buscando
dar visibilidade ao fenômeno e trazer à tona a frequente
impunidade que cerca a violência contra as mulheres,
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
100 mil mulheres, e na América Latina, apenas países
comoElSalvador,ColômbiaeGuatemalaapresentaram
taxasmaiselevadas5.
As taxas de feminicídio em países como Canadá,
Espanha, EUA, Inglaterra e Itália variam entre 0,3 e
Mar/Abr 2019 - revista debates in psychiatry
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0,8/100.000 mulheres, contrastando com a África do
Sul, com uma taxa de 24,7/100.000 mulheres18.

Fatores de risco

Na Espanha, Sanz-Barbero et al.19 apresentaram os
fatores de risco para o feminicídio praticado por parceiro
íntimo, extraídos do Modelo Ecológico Integral de Lory
Heise e revisado pela OMS. Entre os fatores individuais
da vítima, encontram-se: mulheres imigrantes, de minoria
étnica, com parceiro ou ex-parceiro desempregado e
o consumo de álcool/drogas pelo agressor, vítima ou
ambos. Entre os fatores envolvendo a relação, estão a
ausência de união legal, presença de filhos de uniões
anteriores, ruptura da relação por parte da mulher,
violência prévia na relação, violência durante a gestação,
ciúmes e diferença de idade entre os parceiros. Outros
fatores que podem contribuir para a vitimização e/ou
morte violenta e prematura de mulheres são idade jovem,
a troca de parceiro, perseguição pelo agressor, acesso
facilitado a armas, baixa escolaridade, ocupação não
remunerada ou renda inferior a um salário mínimo17,20-25.

Características das vítimas e do delito

No Brasil, o perfil epidemiológico das mulheres vítimas
de homicídio é predominantemente de jovens (18 a 30
anos de idade), negras (aumento de 190,9% de homicídios
em 10 anos), agredidas por familiar direto, mortas no
próprio domicílio e com predomínio do uso da força na
produção das lesões fatais5.
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. No feminicídio, além das lesões decorrentes por
arma de fogo, outros meios que exigem contato direto,
como objetos cortantes, penetrantes, contundentes e
sufocação, podem ser usados. Tais achados, associados à
existência de tortura, agressão aos genitais, estupro e/ou
lesões múltiplas, são indicativos de violência passional. É
comum que o agressor culpe a vítima pelo seu próprio
assassinato, seja pela forma como ela se veste, seja por
ela assumir uma conduta mais independente ao tentar
trabalhar ou estudar, ou, muito frequentemente, por
desejar romper o relacionamento ou envolver-se com
um novo parceiro26. O conhecimento das características
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desse tipo de violência determina a aplicação de medidas
de proteção e prevenção específicas, considerando as
dinâmicas e métodos próprios dos agressores2,18.
O uso da força na produção de lesões fatais foi observado
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
106 por outros indivíduos. Em ambos os grupos, a causa
predominante da morte foi ferimento por arma branca
(50%), seguido do uso da força física em 24,6% dos
casos (estrangulamento). Nesse estudo, a morte devido
a ferimentos por arma de fogo ocorreu em apenas três
casos, cujos agressores foram parceiros íntimos.
Nos EUA, Siegel & Rothman27 analisaram homicídios
ocorridos entre os anos de 1981 e 2013, observando
que na maioria dos feminicídios o instrumento utilizado
foi arma de fogo. Nesse estudo, os autores concluíram
que houve forte associação entre a liberação de
porte de armas e a morte de mulheres por parceiros
íntimos. Na mesma linha de pesquisa, 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
de serem assassinadas por parceiros íntimos do que por
outros indivíduos, sendo a violência doméstica o fator
percussor desses feminicídios.

Legislação

Nos últimos anos, observam-se avanços na legislação
penal brasileira no que diz respeito ao combate à violência
contra 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
rede de proteção, com órgãos específicos para receber
denúncias, processar e julgar os casos.
O feminicídio, por sua vez, foi legislado na recente
Lei nº 13.104, de 9 de março de 201529, que, alterando
o Código Penal de 1940, prevê o crime de homicídio
qualificado quando cometido contra a mulher por razões
da condição de sexo feminino, majorando a pena para 12
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a30anos,emvezde6a20anos.Alocuçãorazõesda 3.
condiçãodesexofemininoéexplicadapelaconsideração
dasocasiõesemqueocrimeenvolveviolênciadoméstica
e familiar, bem como menosprezo ou discriminação à 4.
condiçãodemulher.Alémdisso,aumentaseapenade
umterçoatéametadeseocrimeforpraticadodurante
a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto30. O
feminicídio foi incluído no rol de crimes hediondos.
5.

consIderaçÕes FInaIs

As diversas violências praticadas contra a mulher 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, rompendo o silêncio, sensibilizando e
conscientizandoapopulação,sugerindoaçõesdepolíticas
públicas que englobem a avaliação e a assistência aos
envolvidos.Agindodessaforma,estaremospromovendo
saúde, prevenindo sofrimento de diferentes membros
familiares e defendendo a vida das mulheres.
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