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Contexto: 

A violência por parceiro íntimo (VPI) e a violência sexual (VS) são problemas globais de 

saúde pública e direitos humanos em todos os países do mundo e causam graves 

danos físicos e/ou psicológicos1. VPI e VS afetam tanto mulheres quanto homens, 

embora o homem seja, com mais frequência que a mulher, o perpetrador nos casos de 

VPI e de VS e nas mulheres as agressões (incluindo a morte) tendem a ser mais severas 

do que nos homens. 2 Estudos têm demonstrado que um terço dos doentes que 

utilizam os serviços de saúde mental são vítimas de VPI ou VS 3. As sequelas para a 

saúde mental da VPI e VS incluem depressão, ansiedade, perturbação de stress pós-

traumático, abuso de substâncias, automutilação / suicídio, baixa autoestima, 

problemas sexuais e somatização4. As crianças que testemunham VPI são mais 

propensas a desenvolver problemas de saúde mental e, mais tarde, a envolver-se em 

relacionamentos abusivos2. 

 
Definições: 

A violência por parceiro íntimo (VPI) é definida como um comportamento de um 

parceiro íntimo que cause danos físicos e/ou psicológicos incluindo atos de agressão 

física, coerção sexual, abuso psicológico e comportamentos controladores1. Pode ser 

perpetrado por um parceiro atual ou prévio, numa relação heterossexual ou do 

mesmo sexo(2). A violência sexual (VS) é definida como um ato sexual cometido ou 

tentado por outra pessoa, sem o livre consentimento dado pela vítima, ou contra 

alguém que não tenha capacidade de consentir ou recusar. A VS inclui: penetração 

forçada da vítima ou facilitada por consumo de álcool/drogas; incidentes forçados ou 

facilitados pelo uso de álcool/drogas nas quais a vítima é forçada a penetrar o agressor 

ou outra pessoa; penetração indesejada sem pressão física; apalpar com intenção 

sexual; ou atos de natureza sexual sem contato físico. A violência sexual também pode 

ocorrer quando o agressor força ou coage a vítima a praticar atos sexuais com 

terceiros5. 

 
Evidência: 

Embora VPI/VS tenham sido reportadas em todos os países, tem sido difícil comparar 

as taxas de prevalência devido a diferenças na amostragem e variabilidade nas 



definições, em que a mais comum é as ameaças de violência e a violência emocional 

ou psicológica serem ou não consideradas nas estimativas populacionais. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou um inquérito em 10 países, envolvendo 

24.097 mulheres usando metodologias comparáveis e constatou que 15 a 71% das 

mulheres relataram violência física ou sexual por um parceiro durante a vida, sendo as 

taxas mais elevadas observadas na zona rural da Etiópia e do Peru6. O WHO Global 

Status Report on Violence Prevention revelou que uma em cada três mulheres foi 

vítima de violência física e/ou sexual por um parceiro íntimo durante a vida7 e o WHO 

Demographic and Health Survey reporta que em 15 países a prevalência de abuso 

físico durante a gravidez variou de 2 a 13,5% 8. Os dados sobre VPI entre parceiros do 

mesmo sexo são escassos, mas sugerem que a prevalência poderá ser ainda maior do 

que nos relacionamentos heterossexuais 2,9. De uma forma geral, as taxas são mais 

elevadas em zonas rurais do que urbanas, a maioria dos casos de VPI/VS não são 

reportados à polícia e são pouco reportados nos serviços de saúde; 

consequentemente, os dados descritos em estudos epidemiológicos são 

provavelmente grosseiramente subestimados 2. Trinta por cento dos doentes 

psiquiátricos sofreu VPI ou VS e a maioria destes não foi reportada aos prestadores de 

serviços de saúde mental3. 

 
 

 

Recomendações: 

Uma vez que os psiquiatras e outros profissionais de saúde mental desempenham 

papéis vitais como prestadores de serviços de saúde mental, educadores, 

investigadores e defensores das políticas que ajudam a moldar a prática profissional 

em saúde mental e a opinião pública, fica estabelecido que a Associação Mundial de 

Psiquiatria10: 

• Aprova e publica no seu website esta Parecer que reconhece a violência 

contra as mulheres, incluindo VPI/VS como principais determinantes de 

sofrimento mental e doença psiquiátrica em mulheres e condena 

veementemente todas as formas de violência contra as mulheres. 



• Publica o Currículo da WPA em VPI/ VS no website da WPA como um recurso 

útil para a educação e apoia outros programas para melhorar a educação de 

psiquiatras e internos de psiquiatria para reconhecer e tratar vítimas de 

violência, incluindo VPI/VS. Esta formação deve incluir, como um ponto de 

partida, questionar rotineiramente sobre violência e vitimização em todas as 

avaliações psiquiátricas, o reconhecimento do papel da violência e do abuso 

sexual na génese de muitas doenças psiquiátricas e como um foco do 

tratamento. 

• Promove programas de tratamento de confiança, com respeito, sem atribuição 

de culpa, a nível de ambulatório e hospitalar, para mulheres vítimas de 

violência, incluindo VPI/ VS. 

• Apoia investigação para desenvolvimento e avaliação dos melhores 

tratamentos para as mulheres que sofreram violência, incluindo VPI/VS, para os 

seus filhos e para os agressores. 

• Apoia os profissionais de saúde e a sensibilização pública para a violência 

contra as mulheres, incluindo VPI / VS como fator crítico determinante da 

saúde mental das mulheres. 

• Explora oportunidades para uma maior colaboração interprofissional (jurídica, 

social, médica e responsáveis por políticas de saúde) a nível internacional para 

prevenir e reduzir a violência contra as mulheres, incluindo VPI/VS. 

• Explora diversas intervenções psicopedagógicas e sócio-culturais concebidas 

para mudar a objetificação das mulheres, que é um determinante importante 

da violência contra as mulheres, incluindo VPI/VS. 

• Censura declarações públicas que pretendam normalizar a violência contra a 

mulher como aceitável ou como norma cultural. 
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