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PRESENTACIÓN



A violencia de xénero, baseada nunha inaceptable relación de poder e submisión, é, sen dúbida, un dos maio-
res obstáculos que atopan as mulleres no seu proceso de incorporación en condicións de igualdade a tódolos
ámbitos da vida. Para que este mal social sexa extirpado, cómpre a implicación e os esforzos de tódalas per-
soas que desenvolven o seu traballo nas distintas administracións, en diferentes sectores profesionais e en cal-
quera campo de actuación da sociedade civil. 

Hoxe, máis ca nunca, enfrontámonos ó reto de modificar, non xa as leis senón a cultura que non está escrita pero
si profundamente afirmada nas mentalidades dos pobos. Este reto esixe o traballo de toda a sociedade sen
esquecer, en ningún momento, a acción comprometida dos poderes públicos na firme decisión de erradica-la
violencia en tódalas súas formas e manifestacións. A violencia non é un problema privado que ocorre na intimi-
dade do fogar, senón que, pola contra, se asume coma unha violación dos principios e valores universais de liber-
dade e igualdade que deben inspirar toda convivencia social en democracia. 

Sen embargo, aínda non resulta fácil para as mulleres agredidas da-lo paso de denuncia-lo seu agresor, e é aquí
onde profesionais de tódolos ámbitos teñen o deber de actuar adoptando as medidas e os instrumentos axeitados
que permitan poñerlles fin a situacións de resignación e silencio apoiadas en diversos condicionantes psicosociais.

O problema da violencia contra as mulleres é tamén unha cuestión sanitaria, un problema de saúde pública que
require que o persoal sanitario detecte, diagnostique e trate axeitadamente. Esta intervención que ha de ser inter-
disciplinar e coordinada con outras institucións implicadas na resolución dos distintos casos, precisa de instrumentos
e protocolos que unifiquen as actuacións que nestes casos han de desenvolve-los e as profesionais da saúde. 

Con este obxectivo o Servicio Galego de Igualdade e a Consellería de Sanidade plantexáronse a elaboración
dun documento básico de actuación que permita a profesionais da saúde contar cun apoio inicial para unha
óptima intervención e atención en materia de violencia de xénero. Para a elaboración do presente docu-
mento contouse coa colaboración de Rosendo Bugarín González do Servicio de Urxéncias do Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Paloma Puime Montero da División de Asistencia Sanitaria
do SERGAS e persoal do Servicio Galego de Igualdade.

Esta guía pretende servirlle de apoio e orientación a quen desde calquera servicio sanitario detecte ou atenda situa-
cións relacionadas coa violencia de xénero para palia-los seus efectos, evita-la súa cronificación e promover un
cambio de actitudes e mentalidade que visibilice a súa gravidade sen ningunha mostra de tolerancia ante elas. 

AURORA MONTES SANTA-OLALLA
Directora Xeral do Servicio

Galego de Igualdade

MANUEL BARRAL CASTRO
Director Xeral de 

Saúde Pública



INTRODUCCIÓN



A violencia de xénero é, sen dúbida, un dos problemas sociais máis complexos e preocupantes do tempo
que nos tocou vivir e, nembargantes, a súa magnitude aínda nos resulta bastante descoñecida. No noso
país, no período comprendido entre os anos 1998 e 2001, segundo datos do Ministerio do Interior, cursá-
ronse máis de 87.600 denuncias por malos tratos e como consecuencia faleceron 160 mulleres. Nos
Estados Unidos, o maltrato supón a causa principal de traumatismos en mulleres e representa o 35% dos
casos de mulleres que acoden ós servicios de urxencias con lesións físicas. Moitas delas non acoden ó seu
centro de saúde para evitar seren recoñecidas ben polo persoal sanitario, ben pola veciñanza, de aí que
prefiran o “anonimato” dos centros hospitalarios; é por isto que os servicios de urxencias son, probable-
mente, os lugares máis axeitados para a detección de lesións por malos tratos. Paradoxalmente, existe un
gran descoñecemento sanitario acerca de cómo actuar, algo que non ocorre sen embargo no caso da
violencia infantil. 

É un feito probado que o persoal sanitario rara vez sospeita ou pregunta por este tipo de situacións e
tende a infravalora-la súa existencia ou considerala incluso anecdótica.  Tanto é así que o problema prin-
cipal consiste na non idenficación, é dicir, non se sospeita a orixe das lesións xa que a víctima pode ocul-
talo e incluso negalo. Moitos traballos conclúen que é imprescindible familiariza-los profesionais da saúde
para mellora-la abordaxe e detección destas situacións. 

É preciso involucra-lo persoal sanitario na erradicación deste grave problema, para convertelo nun ele-
mento máis da sensibilización que a sociedade debe amosar para acabar con este mal social, posto que
estes profesionais teñen nisto unha especial responsabilidade ética, profesional e institucional. Preténdese,
en definitiva, a súa prevención, a busca da orixe da violencia, aínda cando non se declare a súa natu-
reza e proporcionar pautas de actuación que inclúan información á víctima facilitando así unha protec-
ción integral: sanitaria, xurídica e social.

Esta é precisamente a xustificación desta publicación: dota-lo conxunto de profesionais da sanidade, fun-
damentalmente os que se dedican á medicina de urxencias, de familia, traumatoloxía, xinecoloxía, psi-
quiatría e persoal de enfermería, dunha ferramenta de traballo para mellora-la súa capacidade á hora
de enfrontarse a este tipo de situacións. 

Os obxectivos que se pretenden abordar coa publicación deste documento céntranse nos seguintes
aspectos: 

� Sensibilizar, formar e asesorar a diferentes profesionais de sanidade sobre a repercusión dos malos
tratos na saúde e con iso mellora-la súa capacidade de diagnóstico (sospeita e detección aínda



cando non fora declarada a causa) así como a calidade da atención, abordaxe e tratamento. Iso
incluiría a garantía de seguridade, intimidade e creación dun clima de confianza para facilita-la súa
comunicación. 

� Promover que se cubra exhaustivamente o parte de lesións para que lle sirva de ferramenta clave
ó xulgado e ó departamento de medicina forense, lembrando a obriga legal de denuncia-los pre-
suntos malos tratos comunicados polas víctimas, familiares ou acompañantes e incluso aqueles nos
que exista unicamente unha sospeita. 

� Mellora-la colaboración dos diferentes niveis sanitarios públicos e privados, tanto de atención pri-
maria coma especializada, na atención dos malos tratos, así como afondar na coordinación destes
con outras institucións implicadas (forzas de seguridade, servicios sociais, etc.).



A VIOLENCIA DE XÉNERO



A sociedade en xeral e tódalas mulleres en particular conviven con demasiada frecuencia con distintas for-
mas de violencia, de maior ou menor intensidade. 

A violencia contra as mulleres é, na actualidade, un tema de preocupación social. Os medios de comu-
nicación comezaron a recoller como noticia os asasinatos de mulleres a mans dos seus noivos, parellas ou
ex-parellas. A violencia e os malos tratos formaron parte sempre da vida cotiá das mulleres. Pero esta vio-
lencia estaba normalizada e naturalizada, polo que era invisible, non tiña recoñecemento e polo tanto
estaba silenciada e oculta.

A violencia contra as mulleres prodúcese en tódolos países e en tódolos ámbitos, no mundo doméstico e
no público, na familia, na rúa, nos centros laborais, nas institucións sanitarias, educativas, policiais e nos
diversos lugares e espacios de relación social. Exércese contra mulleres de calquera idade, raza e condi-
ción social. 

Aínda que a violencia contra as mulleres existe na sociedade desde tempos moi antigos, é a partir dos
anos sesenta cando se recoñece como un feito social e político, cando comeza a ser considerado non
só como un problema persoal que lle afecta a quen o padece, a algunhas mulleres, senón tamén como
un grave problema sociolóxico. 

As causas que favorecen e permiten a violencia contra as mulleres son de índole moi diversa, polo que é
difícil delimitalas. A violencia contra as mulleres baséase en primeiro lugar en razóns estructurais, relacio-
nadas coa sociedade patriarcal na que as relacións entre homes e mulleres se desenvolven arredor
dunha repartición ríxida das tarefas e as funcións que deben desempeñar uns e outras.

Nesta repartición sexual de papeis, na que as mulleres son consideradas propiedade dos homes, fomén-
tase e estimúlase a violencia como un trazo intrínseco ó carácter masculino, como unha vía normal de
resolución de problemas e como unha necesidade para corrixir comportamentos considerados como
inadecuados ou que poñan en dúbida a suposta autoridade do home.

A expresión violencia de xénero refírese a todo acto de violencia baseado no xénero que ten como resul-
tado posible ou real un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas, a coerción ou a privación
arbitraria da liberdade, xa sexa que ocorra na vida pública ou na privada. 

As estructuras socioculturais permiten que se produza esta violencia de xénero nos tres ámbitos principais
nos que se desenvolve e evoluciona a persoa: 



� O maltrato no medio familiar.

� As agresións sexuais no medio social.

� O acoso sexual no medio laboral.

No informe do Grupo de Especialistas para combate-la violencia contra as mulleres do Consello de
Europa, elaborado en 1997, enuméranse e defínense varios tipos de violencia: 

� Violencia física: golpes, queimaduras, mutilación xenital, tortura, asasinato...

� Violencia sexual: calquera actividade sexual non consentida, chistes, bromas, comentarios ofen-
sivos, exhibicionismo, participación forzada en pornografía, tocamentos sexuais indesexados, rela-
ción sexual obrigada, violación, incesto, embarazo forzado, turismo sexual, tráfico e explotación en
actividades relacionadas co sexo. 

� Violencia psicolóxica: bromas, comentarios, ameazas, illamento, desprezo, intimidación, insultos,
ridiculización, silencio...

� Violencia económica: desigualdade no acceso ós recursos compartidos, negación ou control do
acceso ó diñeiro, impedi-lo acceso a un posto de traballo, impedi-lo acceso á educación, nega-lo
dereito á propiedade...

� Violencia estructural: estrictamente relacionada coa violencia económica. Refírese á existencia
de barreiras invisibles e intanxibles contra a realización das opcións potenciais e dos dereitos bási-
cos. Estes obstáculos atópanse firmemente enraizados e reprodúcense de maneira cotiá apoiando
as diferencias de poder que xeran e lexitiman a desigualdade. 

� Violencia espiritual: erosionar ou destruí-las crenzas culturais ou relixiosas dunha muller a través do
ridículo ou o castigo, ou obrigar á aceptación dun sistema determinado de crenzas. 

En canto ás diferentes formas de manifestación da violencia pódense indicar como máis coñecidas as
seguintes: 

� Violación e ataque sexual.



� Violencia producida pola parella.

� Abuso sexual contra nenas e mulleres.

� Acoso sexual.

� Mutilación xenital.

� Tráfico sexual.

Xunto con estas formas de violencia existen outras pouco recoñecidas quizais por seren infrecuentes: 

� Abusos rituais: combinación de graves abusos físicos, sexuais, psicolóxicos e espirituais, utilizados
sistematicamente e en combinación con símbolos, cerimonias ou actividades en grupo que teñen
unha connotación relixiosa, máxica ou sobrenatural. 

� Abuso sexual por parte de profesionais: as relacións de terapeutas, sacerdotes, etc., con mulle-
res que acudiron a eles en busca de apoio e consello. 

� Violencia organizada contra as mulleres polos militares, policía ou forzas armadas: fai referencia,
por unha parte ás violacións de guerra, os embarazos forzados e a limpeza étnica, cometida duran-
te os conflictos bélicos e, por outra, ós abusos cometidos por persoas que utilizan o poder institucio-
nal que lles concedeu o Estado.

� Crimes por defensa do honor: representa o brutal asasinato de mulleres por membros da súa fami-
lia por presuntos incumprimentos do comportamento que se espera delas e que se considera unha
deshonra. 

A violencia contra as mulleres ten custos sociais, sanitarios e económicos elevados para o individuo e a
sociedade e, segundo un informe recente das Nacións Unidas, tanto nos países industrializados coma
naqueles que se atopan no proceso de desenvolvemento, para a maioría das mulleres a violencia come-
za no fogar, a mans dos pais, irmáns ou da parella. Ó contrario do que acontece cos homes, máis das
dúas terceiras partes dos actos violentos perpetrados contra mulleres son cometidos por alguén próximo
a elas. De feito, os danos físicos que sofren estas mulleres son moito máis graves cando o agresor é un
membro do fogar familiar que cando é un estraño o culpable. Igualmente, as mulleres teñen máis pro-
babilidades de seren violadas por alguén coñecido ca por un descoñecido. 



A violencia contra a muller vese agravada por presións sociais, coma a vergonza de denunciar certos
actos, a falta de acceso da muller a información, asistencia letrada ou protección xurídica, a falta de leis
que prohiban efectivamente a violencia contra a muller, o feito de que as autoridades públicas non
poñan o empeño suficiente en difundir e facer cumpri-las leis vixentes, e a falta de medios educacionais
e doutro tipo para combate-las causas e consecuencias da violencia.

As imaxes de violencia contra as mulleres que aparecen nos medios de difusión, en particular as repre-
sentacións da violación ou da escravitude sexual, así como a utilización de mulleres e nenas como obxec-
tos sexuais, e a pornografía, son factores que contribúen a que se perpetúe esa violencia, que prexudica
a comunidade en xeral e en particular os nenos e nenas e a xuventude. 

A adopción dun enfoque integral e multidisciplinario que permita aborda-la complicada tarefa de crear
familias, comunidades e estados libres da violencia contra as mulleres é non só unha necesidade, senón
unha posibilidade real. 

A igualdade, a colaboración entre mulleres e homes e o respecto da dignidade humana deben impreg-
nar tódolos estadios do proceso de socialización, promovendo o respecto propio, o respecto mutuo e a
cooperación entre mulleres e homes. 

Polo tanto, aínda considerando as medidas lexislativas e punitivas, as medidas paliativas e a protección
das víctimas como imprescindibles, cómpre comezar a plantexarse seriamente que o cambio de estruc-
turas sociais, a educación en valores, a prevención desde a infancia e, en definitiva, a incorporación á
vida cotiá dunha verdadeira, real e efectiva igualdade entre os xéneros, parecen as únicas fórmulas váli-
das para que nun futuro próximo se considere a violencia de xénero como o que verdadeiramente é:
unha aberración nunha sociedade supostamente desenvolvida e que basea as súas pautas de convi-
vencia entre as persoas na igualdade de dereitos sexa cal sexa a súa raza, relixión, sexo, ou calquera
outra circunstancia persoal ou social, tal e como recolle a Carta Magna promulgada en 1978.



A VIOLENCIA 
CONTRA AS MULLERES NA PARELLA



A violencia non xorde no ámbito doméstico, non é este o primeiro escenario onde ocorre aínda que sexa
nel onde acade o grao máximo de intensidade. Antes xerouse unha serie de condicións sociais e cultu-
rais que determinan unha serie de características específicas da violencia na parella, ben sexa psíquica
ou/e física, fronte a outro tipo de conflictos. 

En situacións de violencia contra a muller na parella, en ocasións, detéctase unha ausencia de resposta cohe-
rente coa agresión recibida e incluso a muller agredida pode restarlle importancia ó feito desculpando a
actuación do agresor atribuíndoa a problemas externos, minimizando así a súa acción violenta que derivaría
de circunstancias alleas á súa personalidade. Tolera-la hostilidade da parella substéntase sobre o sentimento
enraizado de infindade de mulleres sobre a súa total responsabilidade de manter un clima familiar axeitado.

Os deberes e obrigas asignados ás mulleres sobre o mantemento da paz familiar, desposúenas da posibi-
lidade de reacción e defensa ante as agresións. A imposición social do seu papel de esposa e nai fomen-
ta o sacrificio, o deber do mantemento do benestar emocional da familia, e a prioridade na atención das
necesidades dos outros pospoñendo ou eliminando as propias necesidades e desexos. 

A construcción da identidade de xénero ensínalles ás mulleres que son seres pertencentes e creados para
outros seres, que o seu tempo e dedicación lles pertencen ós demais e que a súa obriga prioritaria é a
atención das necesidades da súa parella e a súa familia. 

As mulleres, por estas razóns, ocultan a violencia ata límites insospeitados e en moitas ocasións, ata que a
situación se percibe como de perigo extremo tanto para elas coma para os seus fillos e fillas. 

Coñece-lo proceso da violencia na parella, cómo se xera e mantén e os seus efectos e consecuencias
permítennos comprender moitos dos comportamentos de mulleres que sofren malos tratos, favorece a
prevención de situacións de risco e facilita a detección deste tipo de situacións. 

A violencia na parella pode iniciarse ó comeza-las relacións de noivado e incrementarse coa convivencia.
O home que asumiu os valores e a masculinidade tradicionais sente que ten dereito a ser coidado, a ser
compracido, á dispoñibilidade plena da muller para a súa atención. As mulleres que comezan unha rela-
ción cun home violento poden interpretar que o control que exerce a súa parella sobre elas, sobre o seu
comportamento, actividades, aspecto, relacións ou incluso a manifestación de celos, son probas de amor.

As mulleres nesta situación senten frecuentemente que é o seu deber, a súa obriga, coida-la súa parella,
atendelo e estar dispoñible para el. Incluso adoitan facelo pola súa propia iniciativa e reforzan a súa



autoestima e a súa autovaloración ó sentiren que están cumprindo co ideal de muller que a sociedade
estima e lexitima como valioso.

A medida que a relación avanza, o control acentúase e a violencia comeza a ser utilizada para conse-
gui-la submisión total. As tácticas utilizadas polos agresores procuran non só o control total sobre a súa
parella, senón tamén causar medo, terror, dependencia e obediencia absoluta. Algunhas das tácticas de
dominación máis frecuentes son:

� Illamento de toda relación social, familiar, de redes de apoio, para evitar que a muller poida ter
outros criterios, comparar comportamentos, pedir e recibir axuda. Para iso desvaloriza a súa familia,
amizades ou calquera actividade que a muller queira emprender fóra da casa con outras persoas,
podendo chegar incluso a pechala.

� Desvalorización persoal, humillacións, que producen na muller baixa autoestima, inseguridade,
sentimentos de incapacidade, impotencia e a crenza de que sen el non pode realizar ningunha
actuación válida, xa sexa pública ou privada.

� Demandas triviais para polariza-la atención sobre a súa persoa, impedindo que poida dedicarse
a ocupacións que lle son necesarias para o seu enriquecemento persoal e social.

� Pequenas concesións que crean unha gran dependencia emocional, ó non ter outras fontes de
afecto e relación.

�Mediante golpes, ameazas, berros, rotura de obxectos, etc., intimida a víctima, crea un estado de
pánico e terror permanentes.

� Culpabiliza-la muller, minimiza-la violencia, facer de víctima, provocar pena, chantaxear emo-
cionalmente, para facer que a muller dubide da súa responsabilidade e paraliza-los seus intentos de
rematar coa relación.

O ciclo de violencia na parella descrito pola investigadora Lenore Walker, ratificado e verificado por dis-
tintas expertas e expertos, explica cómo se produce e se mantén a violencia no ámbito doméstico con-
tra as mulleres. Este ciclo desenvólvese en tres fases:

� Fase de tensión. Caracterízase por un ascenso gradual de tensión que se manifesta en actos que
aumentan a fricción e os conflictos na parella, como insultos, abuso físico, etc. O agresor expresa



hostilidade, pero non en forma explosiva. A muller intenta calmar, compracer, ou polo menos non
facer aquilo que pensa que lle pode molestar á parella, na crenza irreal de que ela pode controla-
la agresión. Non importan as estratexias que a muller desenvolva para evita-la violencia, non pode-
rá controlala, irá sempre en aumento, de forma cada vez máis irracional e, se cabe, máis arbitraria.

� Fase de agresión. Prodúcense abusos sexuais, psíquicos e físicos. Cando esta fase adquire unha
crueza insoportable, é cando as mulleres soen denuncia-la agresión.

� Fase de conciliación. O maltratador arrepíntese, pide perdón, fai promesas de cambio. Este
momento é un reforzo positivo para que as mulleres manteñan a relación, permite ve-la parte posi-
tiva da parella fomentando a esperanza e o desexo de que poida cambiar. A muller agredida
asume parte de responsabilidade ó recoñecer ante o agresor que determinadas conductas adop-
tadas por ela son as que desencadearon a agresión e, normalmente, comprométese a que non se
repitan tales conductas sen ser consciente de que, en realidade, non están en absoluto relaciona-
das coa agresión recibida. 

O ciclo da violencia explica por qué algunhas mulleres retiran a denuncia interposta na fase da agresión.
Co tempo, a fase de agresión repítese con máis frecuencia, máis intensidade, máis gravidade e maior
risco para a muller.



OPINIÓNS ESTEREOTIPADAS 
SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO



A problemática da violencia de xénero é coñecida hoxe en día tanto por profesionais que traballan en
relación directa coa mesma, coma pola sociedade en xeral a través do efecto difusor de entidades,
organismos, medios de comunicación, etc. Sen embargo, os estereotipos e ideas erradas sobre os malos
tratos, en ocasións, xustifican os agresores e responsabilizan e culpabilizan as mulleres da violencia que
sofren. Coñecer estes estereotipos e tomar conciencia da nosa propia interiorización destes mitos é
imprescindible para eliminar barreiras no traballo de prevención e erradicación da violencia.

O crecente coñecemento social e profesional sobre tódolos aspectos relacionados coa violencia de
xénero, non impide que con frecuencia pervivan aínda unha serie de opinións sustentadas en ideoloxías
que consideran a violencia contra as mulleres unha cuestión inherente ás relacións entre homes e mulle-
res, que se produce entre determinados grupos sociais, afectando ó ámbito do privado das interaccións
familiares e na que tanto agresores coma víctimas son responsables da situación.

Erradicar do pensamento colectivo este conxunto de estereotipos é unha das premisas fundamentais
sobre as que comezar desde todo tipo de ámbito institucional ou profesional, unha atención especializa-
da, rigorosa e óptima que conduza, a través da coordinación e o traballo en común, á erradicación da
violencia e a palia-los seus efectos, tanto no persoal coma no social. 

Mitos sobre as mulleres maltratadas.

� O maltrato só o sofren certas mulleres cunhas características especiais de personalidade ou con
problemas psicolóxicos.

� Ser maltratada é unha vergonza para calquera muller.

� Unha muller maltratada fracasou como muller.

� As mulleres, co seu comportamento, provocan frecuentemente as agresións.

� Os malos tratos están xustificados se non se cumpre coas funcións de esposa, nai, ama de casa...

� Se unha muller cumpre co papel que se espera dela, non será maltratada.

� Algunhas mulleres merecen ser maltratadas.

� Ás veces, unha agresión, leve, pon as mulleres no seu sitio.



� Ás mulleres gústanlle-los homes fortes, dominantes, aínda que algunhas veces agredan levemente.

� As mulleres necesitan un pouco de man dura.

� As mulleres que aguantan os malos tratos é porque lles compensa, son masoquistas ou porque lles
gusta o papel de víctimas.

� Cando se tenta axudar a unha muller maltratada, con frecuencia non aproveita a axuda e volve
co seu agresor.

Mitos sobre os homes agresores.

� Os homes que maltratan xa se vén vir, nótaselles no aspecto, non teñen boa imaxe, son agresivos
e faltos de educación.

� Os homes son violentos por natureza.

� O comportamento dos maltratadores depende do comportamento da muller coa que conviven.

�Os homes maltratan porque son impulsivos, póñense nerviosos e non poden controlarse. Calquera
muller debe saber como evitar que se irriten e que se poñan violentos.

� Os homes agresores teñen problemas psicolóxicos.

� Os homes agresores poden cambiar se os tratan con comprensión e paciencia e non os poñen
nerviosos.

� O alcohol, as drogas, o paro, os problemas laborais, son a causa das agresións.

Mitos sobre as relacións de agresión.

� É doado rematar coas relacións agresivas. Se non o fan é porque non queren.

� Os malos tratos son asuntos privados da parella.

� Os malos tratos non teñen ningunha transcendencia social.



� Non hai que meterse nin intervir nas relacións dunha parella aínda que haxa situacións de agresión.

� Os malos tratos prodúcense mutuamente entre as dúas persoas que forman unha parella.

� As agresións danse en parellas con baixo nivel sociocultural e económico.

� O amor significa sufrimento e hai que saber afronta-los momentos duros.

� As mulleres deben permanecer co seu marido e cos seus fillos e fillas.

� Unha muller debe saber mirar polo benestar emocional de toda a familia.

� Os fillos e as fillas necesitan o seu pai, malia que sexa violento.

� Os malos tratos están de moda e parece que existen moitos máis dos que hai en realidade.

� As agresións danse sobre todo en parellas que non están casadas.

Todos estes mitos e estereotipos impiden con inusitada frecuencia tanto a reacción da muller agredida
coma de profesionais e, en caso de agresións consideradas leves, a reacción da sociedade en xeral.
Desterralos do pensamento colectivo non é unha tarefa abordable nun prazo de tempo inmediato; esixe
un proceso no que as organizacións sociais, políticas, sanitarias, educativas, policiais, xudiciais... tomen
conciencia de que unicamente coa acción conxunta desde tódolos ámbitos poderá iniciarse a aborda-
xe eficaz para a erradicación dunha problemática tan grave e tan enraizada na sociedade.



O ÁMBITO SANITARIO 
ANTE A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES: 
PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA A DETECCIÓN DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA



A violencia contra as mulleres está infradiagnosticada, pode chama-la atención cando produce lesións gra-
ves, pero o maltrato cotián con frecuencia pasa desapercibido no contexto clínico. Algúns estudios informan
de que desde os sectores médicos queda establecido un diagnóstico preciso nunha porcentaxe moi baixa
das mulleres golpeadas, incluso en hospitais con protocolos establecidos para este problema. Neste sentido,
a Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES) considera que é un indicador da
calidade dun servicio de urxencias a existencia dun protocolo de detección de violencia doméstica.

1. Factores que contribúen ó infradiagnóstico.

Hai factores que poden influír nos e nas profesionais de sanidade á hora de enfrontárense a un posible
caso de maltrato e que poden explicar este baixo diagnóstico:

� Falta de formación específica.

� Descoñecemento de recursos sociais.

� Medo a molestar ou ofende-la paciente.

� Sensación de impotencia ou frustración: sénteo como un fracaso se non se resolve axeitadamente.

� As vivencias previas do propio médico ou médica.

� O temor do profesional pola súa propia seguridade ante a reacción do agresor.

� Falta de tempo.

Pola súa vez existen barreiras por parte das mulleres maltratadas que lles impiden revela-la existencia de
abuso. Entre elas atópase a vergonza, o temor pola súa propia seguridade persoal, sentimentos de cul-
pabilidade e incluso sentimentos de protección cara ás súas parellas que son, en moitas ocasións, a única
fonte de afecto e apoio económico co que contan.

2. Factores que facilitan a detección.

Se se ten en conta que os malos tratos poden ter unha frecuencia similar á doutras patoloxías coma o
cancro de mama, parecería aconsellable considera-la criba universal como estratexia diagnóstica,



entendendo por tal a realización rutineira dunha anamnesia específica ou dun cuestionario breve como
parte da historia clínica de tódalas mulleres que teñen contacto cos servicios sanitarios, en especial aten-
ción primaria. As vantaxes que presenta adoptar esta medida son as seguintes:

� O simple feito de preguntar e rexistrar rutinariamente pola existencia de malos tratos supón que a
medio prazo as preguntas sexan esperadas polas pacientes con total naturalidade. Tamén o perso-
al sanitario co tempo logrará formulalas con máis soltura.

� O ou a profesional converterase nun punto de referencia no futuro para aquelas mulleres maltra-
tadas que non o admitan inicialmente.

� Servirá de axuda profesional para unha axeitada concienciación e abordaxe do problema.

� Nalgúns estudios con mulleres maltratadas amosáronse a favor das preguntas de rutina acerca
do maltrato e a metade indicou que achegarían voluntariamente información acerca de violencia
doméstica só se se lles pregunta de maneira específica.

� O emprego sistemático de protocolos de detección mellora de maneira significativa a identifica-
ción de maltrato como causa de traumatismo e medidas similares demostraron que incrementan a
detección da violencia doméstica observadas na consulta externa.

Para lograr un incremento da detección e axudar a rompe-las barreiras da paciente pode ser recomen-
dable colocar carteis, folletos e outras informacións sobre a violencia de xénero nas salas de espera dos
centros e servicios de saúde. A súa presencia pode alenta-las pacientes ó percibiren un interese e aper-
tura do sistema sanitario sobre o tema.

A mellor maneira de identifica-la violencia contra as mulleres é interrogar directamente tódalas pacien-
tes. Pero debido á dificultade de instaurar un protocolo de recoñecemento sistemático da violencia, na
nosa sociedade pode ser máis realista considera-la criba selectiva ante a presencia de indicadores que
obrigan de forma inexcusable a realizar unha abordaxe do problema.

A muller pode consultar por unha lesión aguda, un problema médico ou psicolóxico ou un trastorno psi-
cosocial. Esta consulta adoita realizarse con máis frecuencia no ámbito dun servicio de urxencias ou de
atención primaria pero tamén de saúde mental, de xinecoloxía e de seguimento do embarazo e de
pediatría. A muller pode non manifestar espontaneamente a violencia doméstica como causa do moti-



vo de consulta polas razóns expostas polo que haberá unha serie de indicadores, algúns comportamen-
tos, síntomas e contextos de consulta, que poden chama-la atención e facernos pensar nela e na súa pre-
sencia debemos ter en conta e preguntar sobre a violencia doméstica como causa do problema de
saúde.

3. Indicadores de violencia.

Aínda que non existen signos patognomónicos, si existen datos que poden inducir sospeita sobre todo
ante lesións reiteradas. En efecto, a asistencia habitual ó centro de saúde ou a urxencias por caídas ou
golpes fortuítos debe xerar unha alerta ante a posibilidade desta problemática.

A posibilidade de existencia de violencia debería ser considerada en calquera das seguintes situacións: 

� Lesións

Hai trazos característicos das lesións por maltrato que poden orienta-lo seu diagnóstico. Adoitan ser bila-
terais e especialmente frecuentes na cabeza, pescozo e tórax. Pódense atopar mazaduras, laceracións,
queimaduras e marcas de trabada humana. Non é infrecuente atopar hematomas en diferente estadio
evolutivo, o que suxire un patrón continuado do abuso. Son típicas as fracturas de ósos nasais, dentes e
mandíbula. Outra lesión moi característica é o corte do lóbulo da orella por arrincamento do pendente.

Habitualmente a rexión “diana” é a cabeza, de aí que sexa un problema que poida entrar no campo de
múltiples profesionais sanitarios ademais dos de atención primaria e urxencias: oftalmoloxía, odontoloxía,
cirurxía maxilofacial, otorrinolaringoloxía, neurocirurxía...

� Pacientes que presentan contusións inexplicadas.

� Lesións agudas en múltiples puntos con secuelas de lesións máis antigas.

� Pacientes que presentan lesións en áreas ocultas pola roupa.

� Pacientes con lesións na cara, tórax, mamas e abdome.

� A extensión ou o tipo de lesións son incompatibles coa explicación dada pola paciente.



� Atraso substancial entre o momento no que se produciu a lesión e a petición de tratamento e asis-
tencia.

� Temor, mirada fuxidía, sensación de vergonza, sentimentos de culpa, explicacións vagas, contra-
dictorias, confusas ante a presencia de lesións traumáticas.

� A revisión do historial médico revela que a paciente presenta repetidas lesións accidentais.

� Accidentes ou lesións durante o embarazo. A violencia doméstica a miúdo comeza durante o pri-
meiro embarazo. As lesións son máis frecuentes no peito e no abdome. Tamén neste caso son fre-
cuentes as complicacións como abortos, partos pretermo ou bebés nados con baixo peso.

� Perda permanente da capacidade laboral.

� Actitude da parella:

� Actitude de gran prevención e desconfianza, responde en lugar da muller: é un medio empre-
gado para controlala e para impedir que revele a violencia.

� Violento verbalmente, critica os actos da súa parella.

� Controla a súa parella mediante expresións do rostro ou actitudes intimidatorias.

� Excesivamente preocupado e solícito ou ben excesivamente despreocupado, despectivo, e/ou
irónico.

� Acompaña a paciente e insiste en permanecer preto dela. É habitual que o culpable acuda coa
víctima á consulta para controlala. Hai que convidalo a saír da consulta.

� Actitude da muller:

� A paciente admite que foi sometida a abusos no pasado.

� Pacientes con cadros de ansiedade, depresión, trastornos de alimentación, somatización, insom-
nio, illamento social.



� Paciente hiperfrecuentadora ou que presenta repetidamente síntomas físicos para os cales non
se pode atopar explicación. Síntomas somáticos múltiples (cefaleas, palpitacións, queixas gastroin-
testinais, despareunia ou problemas de dor crónica en xeral). Patoloxías mal definidas.

� Antecedentes de enfermidade psiquiátrica, dependencia do alcohol ou das drogas na pacien-
te ou na súa parella.

� Antecedentes de tentativas de suicidio.



O ÁMBITO SANITARIO 
ANTE A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES:
INTERVENCIÓN DOS PROFESIONAIS DA SAÚDE



Sempre en primeiro lugar é prioritario prestar asistencia sanitaria dos danos e lesións que o requiran como
primeira e fundamental das funcións de intervención do persoal sanitario que en todo momento debe
asumir que a súa actitude ante a situación de agresión pode ser dunha importancia transcendental para
a recuperación da víctima de violencia.

1. As funcións do persoal sanitario ante situacións de violencia de xénero poderían resumirse nas seguintes:

� Non danar. as actitudes non solidarias ou que culpan a víctima poden reforza-lo illamento e a
culpa da muller agredida, mina-la confianza en si mesma e restar probabilidade de que as mulleres
se abran para buscar axuda.

� Prestar atención ós posibles signos e síntomas de maltrato e facer un seguimento.

� Cando sexa factible, preguntarlles con regularidade a tódalas usuarias sobre as súas experien-
cias de maltrato como parte normal da documentación da historia.

� Ofrecer atención médica e documentar na historia clínica da paciente as circunstancias do maltrato.

� Remiti-las pacientes ós recursos da comunidade.

� Mante-la privacidade e o carácter confidencial da información e os rexistros da paciente.

2. A entrevista.

O obxectivo inicial da entrevista é a detección do maltrato mediante a valoración o estres e da seguri-
dade na parella. As evidencias suxiren que as mulleres víctimas de malos tratos queren que se lles pre-
gunte e que ás mulleres que non o son non lles importa que as interroguen sobre o tema. Non hai que ter
medo a preguntar. A maioría das mulleres están dispostas a revela-lo maltrato cando se lles pregunta en
forma directa e sen facer xuízos de valor. En realidade moitas están agardando silenciosamente a que
alguén lles pregunte.

As mulleres poden chegar a revelarlle ó médico ou médica de familia ou ó persoal de pediatría a situa-
ción abusiva de preguntárselle sobre todo iso dun xeito comprensivo, delicado e confidencial, lonxe do
autor dos actos violentos e con garantías de seguridade. É obvio que nos servicios de urxencias non se
establecerá unha relación de tanta confianza, pero varios estudios indican que a maioría das mulleres



maltratadas estarían dispostas a comenta-lo problema con profesionais de urxencias se as animaran a
facelo. Ademais, hai mulleres que prefiren o anonimato dos servicios de urxencias.

Un detalle non desexable pero posible nos servicios de urxencias moi masificados, que habería que vixiar
con coidado especial, é evitar na sala de espera a coincidencia de víctima e agresor. Por iso, é conve-
niente alerta-lo servicio de vixilancia de seguridade. Tamén haberá que actuar con precaución á hora de
pronunciar xuízos descualificadores do agresor e das súas accións na súa presencia, pois con iso pode-
riamos provoca-lo aumento da violencia contra a víctima ou incluso contra o propio persoal sanitario.

O medo é a miúdo unha das razóns polas que unha muller permanece na relación a pesar da violencia
inflixida pola súa parella. É habitual que o culpable acompañe a víctima á consulta para controlala.
Débese entrevistar sempre a paciente soa e lembrarlle á paciente que todo o que diga é confidencial.

As preguntas sinxelas e directas realizadas en ton amable demostran se-las máis eficaces. No caso de ini-
ciar unha conversa coa muller, o ou a profesional debe promover en todo momento:

� Crear un ambiente relaxado no que a paciente se sinta segura para expresarse, é dicir, crear un
clima de confianza e apoio.

� Escoitar e cre-la experiencia de malos tratos que relata a paciente.

� Amosar unha actitude coherente e sen ambigüidade, que lle permita gañar confianza e seguri-
dade para afronta-lo recoñecemento da agresión e sentirse acompañada e protexida para facer-
lles fronte ás consecuencias que diso deriven.

� Reacción de preocupación contida, non alarmar nin alarmarse, engadindo “sobresignificado”
cun vocabulario, xestos ou conductas inadecuadas.

� Segui-lo seu ritmo, non precipita-lo seu testemuño ofrecéndolle apoio e confianza, agardando a
que se estableza unha mínima empatía.

� Facer uso da escoita activa (asentimentos xestuais e verbais).

� Insistir en que non se sinta culpable ou responsable da situación, nin por desvela-la situación. Que se
lle cre o que di e que ten apoio, que non se lle esixe ningunha responsabilidade directa ou indirecta.



� Insistir en que a violencia nunca é xustificable e que ninguén merece recibir malos tratos, físicos,
emocionais ou sexuais, e que de ningunha maneira estes conflictos afectan exclusivamente ó ámbi-
to do privado.

� Manifestar activamente unha aprobación positiva por comunicalo.

� Facer uso en todo momento dunha linguaxe clara e sinxela, libre de tecnicismos e omiti-los ter-
mos de “víctima” e “agresor”.

� Poñe-lo acento en que sairá adiante.

É conveniente comeza-la entrevista con dúas ou tres preguntas que aborden a tensión e a seguridade no
fogar:

� ¿Como van as cousas pola casa?

� “Todos temos discusións na casa. ¿Que ocorre cando discuten na casa? ¿Como resolven as dife-
rencias?

� ¿Séntese vostede segura?

� ¿Hai gritos ou empurróns?

� ¿Magóase alguén?

Pregúntase a continuación máis directamente incluíndo a posible violencia emocional ou ambiental:

� ¿Sentiuse maltratada nalgunha ocasión?

� ¿Tenlle vostede medo?

� ¿É vostede insultada ou ameazada?

� ¿Rompe o seu marido obxectos na casa?

� ¿O seu marido ameazouna con facerlle mal a vostede ou ós nenos?



� ¿Algunha vez tivo medo do seu marido?

� ¿Forzouna alguén ultimamente a ter relacións sexuais?

É importante preguntar polas diferentes modalidades de violencia física, pois algunhas mulleres poden
chegar a convencerse de que os empurróns, as patadas ou os tiróns de pelo, non son agresións ó non
recibiren unha labazada ou golpe similar. Por último preguntaráselle á muller por agresións máis graves
como malleiras, relacións sexuais forzadas e o uso de armas.

Se se detecta un maltrato, deberá calibrarse no posible o grao de perigo que corren a paciente ou os seus
fillos, así como os recursos familiares ou as amizades coas que conta formulando cuestións do tipo seguinte:

� ¿Se vostede foi golpeada sábeno os familiares ou amizades?

� ¿Poderíallelo contar se ocorrese?

� ¿Serían capaces de darlle apoio?

� ¿Está vostede segura esta noite?

� ¿Corren perigo os seus fillos e fillas?

� ¿Hai familiares ou amizades a quen poida chamar?

3. Documentación e parte de lesións.

Os documentos médicos proporcionan as probas de malos tratos. As anotacións han de ser imparciais e
precisas e reflecti-la cronografía dos feitos. Polo tanto, a atención a víctimas de violencia deberá constar
na historia clínica axustándose ós principios do segredo profesional.

É axeitada, precedendo consentimento, a realización de fotografías das lesións xa que servirán posterior-
mente e poderán servir como proba. No caso de non dispor de cámara fotográfica débeselle recomen-
dar á paciente a realización de fotografías.

O parte de lesións é un documento médico-legal mediante o que se lle comunica un feito e as súas conse-
cuencias lesivas á autoridade xudicial. O artigo 355 da Lei de Axuizamento Criminal recolle que “os médicos



que asistiren o ferido estarán obrigados a dar parte do seu estado á autoridade xudicial e o artigo 262 da
mesma Lei”, ademais recolle que “aqueles que por razón dos seus cargos, profesións ou oficios tiveren noti-
cias dalgún delicto público, estarán obrigados a denuncialo inmediatamente”. Iso loxicamente non colide
co segredo profesional da asistencia médica, xa que o que se está comunicando é un feito delictivo.

Aínda que varios servicios de saúde e o Consello Interterritorial elaboraron protocolos en impresos defini-
dos cos items que deben constar nos informes médicos por malos tratos, os profesionais sanitarios, en xeral,
son reticentes a que exista un modelo específico, xa que con iso contribuirían á excesiva burocratización
das consultas. Son máis partidarios dun impreso “xenérico” válido para todo tipo de situacións nas que
sexa necesaria a notificación á autoridade competente sen que iso, desde logo, xustifique unha descri-
ción deficiente da situación.

Así, recoméndase que no parte de lesións consten os seguintes datos:

� Datos de filiación.

Nos centros hospitalarios habitualmente xa figuran no adhesivo. Deben constar: nome e apelidos, sexo, data
de nacemento, estado civil, enderezo e teléfono de contacto. Tamén pode ser conveniente anota-los datos
das persoas acompañantes e a forma na que se realizou o traslado (061, policía, ambulancia, particular...).

� Exposición dos feitos que motivan a asistencia.

Reflectirase a data, hora e lugar da agresión, relatándoa de forma textual segundo a declaración da vícti-
ma. Anotaranse tódalas rexións anatómicas onde manifesta ser agredida e o mecanismo ou obxecto
(puñada, patada, pao, coitelo...) que se empregou para a agresión. Preguntaráselle se coñece o presunto
agresor e anotarase nese caso, aínda que non se presionará para que responda, senón que debe facelo
voluntariamente. Cómpre ter en conta que non é función do persoal sanitario comproba-la veracidade do
narrado.

Moitas veces a víctima oculta a orixe das lesións, polo que a declaración pode deberse unicamente á
sospeita médica, e nese caso debe constar esa discordancia.

� Antecedentes persoais.

Datos de interese en relación coas lesións e existencia ou non de episodios previos.



� Exploración física.

Describiranse as lesións (morfoloxía, tamaño, estructuras afectadas...) xa sexan rozaduras, feridas, contu-
sións, hematomas, fracturas, etc., tratando de coñece-la data aproximada. Tamén deberá constar outro
tipo de exploracións se son relevantes: auscultación cardiopulmonar, palpitación abdominal, exame neu-
rolóxico, exploración oftalmolóxica, etc.

Nos casos de agresión sexual, dado que debe ser examinada por profesionais de medicina forense e xine-
coloxía, remitirase directamente a un centro hospitalario para así evita-la repetición innecesaria de explo-
racións.

� Estado psíquico ou emocional.

É importante recolle-lo seu estado emocional: pranto frecuente, pouco comunicativa, triste, atemorizada,
con sentimentos de culpa... Nos hospitais nos que haxa persoal de psiquiatría de garda débeselle ofrece-
la interconsulta a este departamento.

� Probas complementarias realizadas.

Constarán os estudios complementarios solicitados (radioloxía convencional, ecografías, TAC, análises...)
así como os resultados obtidos se son relevantes.

� Diagnóstico.

� Tratamento.

Indicarase a asistencia administrada no centro sanitario: curas, necesidade de puntos de sutura, profilaxe
antitetánica, férulas... e o tratamento recomendado para o seu domicilio como por exemplo analxésicos
ou antibióticos.

� Plano de actuacións e observacións.

É fundamental anotar se requiriu ingreso e en qué servicio (intensivos, traumatoloxía...) e se foi necesaria
cirurxía urxente. No caso de alta indicarase se son necesarias revisións posteriores. Non fai falta dicir que
debe constar, se fora o caso, se foi éxitus.



� Datos do persoal asistencial.

Nome e apelidos do persoal médico que realiza a asistencia así como o cargo e o servicio ó que per-
tence.

4. Actuacións ante unha agresión sexual.

As agresións sexuais merecen unha atención específica en toda intervención sanitaria con pacientes víc-
timas de violencia, non só pola gravidade física, psicolóxica, social e legal que reviste, senón porque a
exhaustividade e eficacia do exame médico inicial permitirá unha recompilación de datos e probas
imprescindible para a posterior abordaxe terapéutica e o éxito das actuacións legais.

Toda a agresión sexual debe ser derivada ó hospital xa que é alí onde pode ser avaliada polo persoal de
medicina forense e de xinecoloxía de garda. Correspóndelle ó primeiro a obtención de probas médico-
legais, a obtención dunha ficha legal e a protección de probas para a policía xudicial.

O segundo é de axuda inestimable para o exame xinecolóxico e o tratamento inmediato das posibles
lesións físicas, a valoración do embarazo, enfermidades de transmisión sexual e toma de mostras. O infor-
me xinecolóxico limitarase a consigna-la sospeita ou denuncia de agresión sexual sen afirmar ou nega-la
existencia dela, nunha actuación obxectiva, descritiva e sen prexuízos. No caso de que a atención inicial
se produza nun centro de atención primaria, e se a víctima non está acompañada de membros dos
Corpos e Forzas de Seguridade, nunca se debe trasladar soa ó centro hospitalario, senón por unha ambu-
lancia, xa que constitúe unha urxencia médica.

A Sociedade Española de Xinecoloxía e Obstetricia elaborou as seguintes recomendacións para a aten-
ción de situacións de agresión sexual que deben ser plasmadas con minuciosidade no parte de lesións
correspondente:

� Diagnóstico.

O recoñecemento realizarase en presencia dunha testemuña feminina.

� Historia clínica, que fará consta-los seguintes aspectos:

•  Data, hora, lugar e circunstancias da suposta agresión.



•  Tipo de agresión sexual.

•  Consumo asociado de substancias de abuso.

•  Se se produciu despois da suposta agresión algún feito que poida ocultala: baño, ducha, irriga-
ción vaxinal, cambio de roupa, inxestión medicamentosa, micción, defecación...

•  Antecedentes de interese: alerxias, data do último período, uso de métodos anticonceptivos,
data da última relación sexual, padecemento de enfermidades de transmisión sexual, inxestión
medicamentosas, embarazo preexistente...

� Exploración.

a) Superficie corporal:

• Describir e localiza-las lesións.
• Tomar mostras de seme na superficie corporal.

b) Exploración xinecolóxica:

• Inspección vulvo-vaxinal.
• Toma de mostras de cervix e vaxina para estudio de seme e microbiolóxico.
• Tacto bimanual e esporadicamente ecografía.

c) Toma doutras mostras (departamento médico-forense):

• Recollida de roupas.
• Mostras da cavidade anal ou oral no caso de agresións nestas localizacións.
• Limpeza de uñas.
• Peiteado púbico.

d) Probas de laboratorio (poden diferirse):

• Grupo e Rh.
• Probas de embarazo.
• Enfermidades de transmisión sexual.
• Frotación citolóxica.



� Tratamento.

a) Atención dos traumatismos físicos e psíquicos.

b) Medidas para evita-lo posible embarazo.

c) Tratamento preventivo das enfermidades de transmisión sexual.

5. Actuacións de seguimento e apoio.

Á muller atendida facilitaráselle a información sobre recursos específicos que poidan serlle necesarios
dependendo da situación que presente e das medidas que ela queira tomar en relación á mesma.

Se ela manifesta estar en perigo inmediato sempre é axeitado crerllo e non infravalora-lo risco, xa que a
maioría das mulleres tenden a minimizalo. Neste caso débeselle axudar a considerar outras alternativas
de acción e a poñerse en contacto cos recursos existentes.

En calquera caso hai que establecer un plano de actuación comezando por unha derivación ó depar-
tamento de traballo social de referencia, garantindo a confidencialidade de tódalas actuacións e, por
outra parte, derivala a servicios especializados, se fose necesario, para completa-lo recoñecemento e tra-
tamento. Independentemente do tratamento médico propiamente dito, será preciso informar e asesora-
la muller dos recursos sociais e de protección dispoñibles, apoio psicolóxico, así como asistencia xurídica
e interposición da denuncia.

Toda a información que reciba a muller nestes momentos será transcendental. A comprensión do proble-
ma e o ofrecemento dos recursos ós que poder recorrer, pode facer que a muller non se sinta illada, onde
a confusión, a culpa, a vergonza e o non saber qué facer mestúranse coa dor.

Terase en conta aínda que, por criterios estrictamente clínicos, exista certeza de que non se trata dunha
urxencia médico-cirúrxica, nun suposto caso de malos tratos si pode estar xustificada a derivación ó hos-
pital, xa que un estudio complementario ás veces constitúe unha proba que non permite demoras. Desde
logo, farase esa derivación en tódolos casos de violencia sexual.

Ó mesmo tempo hai que manifesta-lo máximo respecto polas decisións da muller. A tranquilidade e a
seguridade axudan a diminuí-la sensación de illamento, desamparo e indefensión. Sempre hai cinco
áreas que deben ser sistematizadamente exploradas:



� Ideas de suicidio.

� Abuso sexual ou violación.

� Risco de homicidio.

� Consumo abusivo dalgunha substancia.

� Violencia sobre os fillos e fillas.

Non está indicada a terapia familiar mentres persista a violencia. Non se lle debe preguntar á muller sobre
este aspecto en presencia do home, que pode coaccionala ata o punto de obrigala a inicia-la dita tera-
pia, co que se iniciaría un novo ciclo.

6. Regras básicas de actuación na consulta.

Durante a consulta será imprescindible ter en conta sete regras fundamentais:

� Escoitar e cre-la experiencia de malos tratos que relata a paciente.

� Asegurarlle que non está soa e que non é culpa súa.

� Defende-lo seu dereito a vivir sen o temor á violencia.

� Apraza-la prescrición excesiva de medicacións sedantes.

� Animala a buscar servicios de apoio na comunidade.

� Responder ás súas necesidades de realizar un plano de seguridade.

� Apoiala e asistila nas súas decisións.



ANEXO I. 
RECURSOS E SERVICIOS EN GALICIA



É recomendable a información ás usuarias sobre os diferentes recursos e servicios ós que poden acudir en
situacións de violencia de xénero, xa que a atención especializada que poden proporcionarlles desde un
punto de vista social, laboral, xurídico e psicolóxico, axudará a palia-los efectos da situación de agresión
e posibilitará a resolución áxil e eficaz de problemas engadidos, ademais de resultar un complemento
indispensable á atención sanitaria.

Os recursos existentes na actualidade na Comunidade Autónoma de Galicia que se ocupan especifica-
mente da problemática da violencia de xénero son os seguintes: 

� SERVICIO GALEGO DE IGUALDADE.

O Servicio Galego de Igualdade é un organismo autónomo adscrito á Consellería de Familia e Promoción
do Emprego, Muller e Xuventude, creado por Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, e o seu obxectivo é promove-
la igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, a participación e integración da
muller na vida social, cultural, económica e política de Galicia. É o organismo da Xunta de Galicia que
promove as políticas para a igualdade entre sexos.

Teléfono: 981 545366
Páxina WEB: www.xunta.es/auto/sgi/
e-mail: sgpihm@xunta.es

� TELÉFONO DA MULLER (900 400 273).

Teléfono gratuíto con cobertura para todo o ámbito territorial da Comunidade Autónoma, que é atendi-
do por un equipo multidisciplinar que asesora as mulleres, sobre temas relacionados co dereito de fami-
lia, violencia, formación, emprego, recursos sociais, etc.

� SERVICIOS POLICIAIS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA A MULLERES.

Teléfonos de contacto:

Policía Nacional

Servicio de atención familiar 981 166 300



Policía Autonómica

Santiago de Compostela 981 546 474

A Coruña 981 153 410

Lugo 982 252 611

Ourense 988 241 200

Pontevedra 986 843 432

Vigo 986 266 158

Garda Civil

A Coruña 981 167 800, ext. 270

Lugo 982 221 311, ext. 5165

Ourense 988 235 353, ext. 239/236

Pontevedra 986 855 600, ext. 228

� CENTRO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO Á MULLER.

É un centro ó que acoden as mulleres de tódalas localidades para realizaren consultas de orde xurídica,
sobre recursos, orientación profesional e toda a información referida ó Servicio Galego de Igualdade. 
Os teléfonos do centro son:

981 282 024 981 282 044 981 282 027



� CENTROS DE INFORMACIÓN Á MULLER.

Este tipo de centros creouse por instancia das mulleres de cada zona e dos concellos que os acollen.
Teñen carácter comarcal e teñen como funcións as de conciencia-la poboación en xeral da problemá-
tica específica que afecta ó colectivo feminino, dinamiza-la presencia da muller na actividade social, cul-
tural e económica da zona, darlles a coñecer ás usuarias os seus dereitos así como os servicios e recursos
existentes na Comunidade Autónoma a prol das mulleres, proporcionar un asesoramento personalizado
para a realización de xestións administrativas e recadar datos sobre a situación das mulleres, as súas
inquedanzas e demandas para propoñe-las medidas necesarias para solucionalas.

Os teléfonos dos Centros de Información á Muller son os seguintes:

Provincia da Coruña:

Ares 981 468 102

Arzúa 981 500 000

Boiro 981 842 635

Carballo 981 700 688

Coirós 981 796 414

Ferrol 981 370 966

Melide 981 505 706

Ordes 981 680 002

Ortigueira 981 400 306

Outes 981 850 949

Padrón 981 811 329



As Pontes de García Rodríguez 981 441 008

Ribeira 981 874 131

Zas 981 708 303

Muxía 981 742 117

Santiago de Compostela 620 263 076 

Provincia de Lugo:

Burela 982 580 609

Chantada 982 462 299

Lugo 982 206 336
982 242 758

Monforte de Lemos 982 416 350

Vilalba 982 523 032

Viveiro 982 550 421

Provincia de Ourense:

Maceda 988 463 001

Valdeorras 988 326 072

Ourense 988 374 401



Verín 988 411 341

Provincia de Pontevedra:

Caldas de Reis 986 541 072

Cambados 986 520 510

Cangas 986 303 402

Gondomar 986 360 224

A Guarda 986 614 648

Pontevedra 900 119 741

O Porriño 986 337 429

Silleda 986 580 000

Lalín 986 787 060

A Estrada 986 573 265

Vigo 986 293 963

Vilanova de Arousa 986 554 845

� CENTROS DE ACOLLIDA.

Ante a situación de indefensión polos malos tratos e a violencia familiar nos que se atopan moitas mulle-
res, nalgúns casos con grave perigo para elas e os seus fillos e fillas, formouse unha rede de solidariedade



entre as casas de acollida para mulleres maltratadas cunha conexión entre elas de tal xeito que as mulle-
res galegas que o precisen teñan onde acudir.

Este servicio vénse realizando en colaboración con concellos e outras institucións co obxecto de que as
mulleres que sofren malos tratos e as súas fillas e fillos dispoñan dun tempo e un espacio no que poidan
reorienta-la súa situación persoal.

O requisito para acceder a estes centros é a presentación da copia da denuncia por malos tratos e
poden acudi-la muller e os seus fillos e fillas.

Os teléfonos dos centros de acollida son os seguintes:

Provincia da Coruña:

A Coruña 981 184 352
981 235 515
981 142 808

Santiago de Compostela 981 561 669

Ferrol 981 370 966
981 350 217

Culleredo: 981 654 570

Provincia de Lugo:

Lugo 982 206 336

Provincia de Ourense:

Ourense 988 371 153



Provincia de Pontevedra:

Pontevedra 986 852 417

Vigo 986 293 963

Centros de acollida para mulleres en risco de exclusión:

Santiago de Compostela 981 585 515

A Coruña 981 134 177

Vigo 986 208 874

� PROGRAMA DE ASISTENCIA XURÍDICA A MULLERES.

É un programa de atención e apoio ás mulleres que sofren situacións de violencia de xénero, para que
poidan contar con profesionais rigorosas que lles axuden a saír desa situación.

O acceso realízase mediante unha solicitude de cita previa no teléfono 676 447 606

� SERVICIO DE ATENCIÓN A MULLERES SOAS CON CARGAS FAMILIARES.

O obxectivo destes centros é posibilitarlles ás mulleres con fillos exclusivamente ó seu cargo a ausencia do
seu domicilio para xestionar calquera cuestión relacionada coa asistencia a cursos formativos, ó traballo
ou a un centro médico.

É un servicio gratuíto que poden solicitar aquelas mulleres que teñen ó seu cargo nenos pequenos e os
seus ingresos familiares non superan os 785 euros mensuais.



A Coruña 981 230 638

Santiago de Compostela 981 594 832

Lugo 982 246 970

Lalín 986 799 429

� RESIDENCIAS PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS.

Estes centros están dirixidos a adolescentes que por circunstancias derivadas do seu embarazo están en
dificultades familiares e que se ven obrigadas a abandona-lo fogar. É un servicio de acollida e de apoio
económico, sanitario e psicolóxico durante o embarazo, parto e posparto.

Os teléfonos de contacto son:

Lugo 982 225 370

Vigo 986 376 427

� ASISTENCIA XURÍDICA E PSICOLÓXICA PARA MULLERES.

É un programa aberto a calquera muller en situación de crise ou conflicto familiar que o demande.

A Coruña 981 237 198

� RESIDENCIAS DE ADOLESCENTES CON PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS.

Neste tipo de centros acóllense as adolescentes que proceden de familias desfavorecidas social e eco-
nomicamente e que teñen problemas de conducta ou de relación co seu ambiente familiar.



Os teléfonos de contacto son:

A Coruña 981 287 018
981 251 245

Santiago de Compostela 981 564 321

Ourense 988 371 153

Vigo 986 240 650

� CENTROS DE DÍA DE ATENCIÓN Á PROSTITUCIÓN.

Centros destinados a acoller mulleres que procedan do mundo da prostitución nos que se lles presta apoio
para a súa integración social, psicolóxica, orientación laboral e atención ós seus fillos e fillas menores.

Realizan tamén un labor preventivo entre aqueles colectivos de mulleres que por diferentes causas están
obrigadas a integrarse no exercicio da prostitución como único medio de vida.

Os teléfonos de contacto son:

Provincia da Coruña:

Ferrol 981 353 889
981 350 622

Santiago de Compostela 981 585 515

Unidade móbil 600 581 754

Provincia de Lugo:

Lugo 982 250 140



Provincia de Pontevedra:

Vigo 986 224 193

Unidade móbil 610 733 554

Provincia de Ourense:

Ourense 988 249 898

� GABINETES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR.

Son un servicio público e gratuíto no que interveñen un/ha traballador/a social, un/ha psicólogo/a e
un/ha licenciado/a en dereito, especializados/as na atención dos conflictos familiares e de parella.

Os teléfonos de contacto son:

A Coruña 981 185 700

Lugo 982 294 371

Ourense 988 386 128

Pontevedra 986 817 085

� PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AGRESORES.

É un programa de atención piscolóxica para homes con problemas de control e violencia no ámbito familiar.

O teléfono de contacto é: 630 170 140



ANEXO II. 
DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS



� Foron as Nacións Unidas o primeiro organismo internacional que destacou a importancia, extensión e
gravidade da violencia exercida contra as mulleres. En 1972, a Asemblea Xeral da ONU proclamou 1975
Ano Internacional da Muller e decidiu dedicalo a intensifica-las medidas encamiñadas a promove-la
igualdade entre homes e mulleres, asegura-la integración plena da muller na totalidade do esforzo a favor
do desenvolvemento e incrementa-la contribución da muller ó fortalecemento da paz mundial.

� En 1975 teñen lugar as primeiras reflexións sobre o tema no marco das Nacións Unidas e cinco anos máis
tarde, en 1980, recoñécese desde este organismo que a violencia contra as mulleres que se produce no
seo da familia é o crime encuberto máis estendido e máis frecuente no mundo.

� A I Conferencia Mundial do Ano Internacional das Mulleres (México, 19 de xuño a 2 de xullo de 1975)
promulgou unha serie de principios, partindo da análise da situación das mulleres en todo o mundo, e res-
pecto de tódolos ámbitos nos que se desenvolve desde o seu nacemento, declarando que as mulleres
de todo o mundo deberán unirse para elimina-las violacións dos dereitos humanos cometidos contra as
mulleres e as nenas tales coma a violación, a prostitución, os ataques físicos ou a crueldade mental.

� No mes de xullo de 1980 celebrouse en Copenhaguen a II Conferencia Mundial das Nacións Unidas
para as mulleres na que se definiu a violencia contra as mulleres no seo familiar como o crime encuber-
to máis frecuente no mundo.

� No mes de xullo de 1985 celébrase en Nairobi, Quenia, a III Conferencia Mundial para o exame e ava-
liación dos logros do Decenio das Nacións Unidas para a Muller: Igualdade, Desenvolvemento e Paz. Nese
marco contense un epígrafe específico referido á muller maltratada, onde se manifesta expresamente
que a violencia sexual vai en aumento e os gobernos deben afirma-la dignidade da muller, como cues-
tión de prioridade. Ademais, os gobernos deben intensifica-los seus esforzos por establecer ou reforza-las
formas de asistencia ás víctimas deste tipo de violencia, proporcionándolles aloxamento, apoio e servicios
xurídicos. Engádese que á parte de prestarlles asistencia inmediata ás víctimas da violencia contra a
muller na familia e na sociedade, os gobernos deben tentar crear conciencia pública sobre a violencia
contra a muller como un problema social, de adoptar políticas e medidas lexislativas para determina-las
causas desa violencia, impedila e eliminala.

� O 11 de xuño de 1986, o Parlamento Europeo dicta unha resolución sobre as agresións ás mulleres con-
siderando na súa alínea C que as mulleres e as nenas se ven sometidas a diversas formas específicas de
violencia que supoñen unha violación das súas liberdades individuais, da súa dignidade e da súa auto-
determinación.



� A Comisión de Dereitos Humanos do Senado Español, despois de levar a cabo un rigoroso exame da
problemática, emitiu con data de maio de 1989, un informe no que, entre algunhas das súas conclusións,
afirma que a violencia contra as mulleres é interclasista en todo o mundo, e engádese que os homes que
a exercen fano desde a perspectiva de estimala como unha forma de demostración da súa autoridade
no seo da familia e do seu dominio da muller.

� En 1993, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración sobre a eliminación da violen-
cia contra a muller definindo no seu artigo 1 a violencia contra as mulleres como calquera acto de vio-
lencia baseado no xénero, que produza ou acabe producindo resultados de dano físico, psíquico ou
sexual ou sufrimento da muller, inclusive as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria
das liberdades, tanto se se produce na vida pública ou privada.

� En 1993 a Conferencia Mundial das Nacións Unidas sobre os Dereitos Humanos recoñeceu os dereitos
das mulleres como dereitos humanos e, en consecuencia, definiu o uso da violencia de xénero como
unha violación dos dereitos humanos.

� Na 3ª Conferencia Ministerial Europea do Consello de Europa sobre a igualdade de homes e mulleres
celebrada en Roma en 1993, adoptouse unha definición máis descritiva da violencia contra as mulleres,
que engloba a violencia física, sexual e psicolóxica, empregada polos homes contra as mulleres, no seo
da familia, no lugar de traballo ou na sociedade como os malos tratos físicos e psíquicos, a mutilación
xenital e sexual, o incesto, o acoso sexual, o abuso e a agresión sexual, o tráfico de mulleres e a viola-
ción.

� En 1993, o Banco Mundial, no seu Informe sobre o Desenvolvemento Mundial estimou que as mulleres
de entre 15 e 44 anos de idade perden máis anos saudables da vida debido á violación e á violencia
doméstica ca debido ó cancro de mama, o cancro de útero, o parto, as enfermidades cardiovasculares,
a sida, a infección das vías respiratorias, os accidentes automobilísticos ou a guerra.

� Na IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres, celebrada en Pequín en setembro de 1995, aprobouse
a Plataforma de Acción na que se elabora unha profunda análise sobre as raíces, formas e medidas que
hai que levar a cabo contra a violencia; así, o texto declara que a violencia contra a muller limita ou
impide que goce dos seus dereitos humanos e as liberdades fundamentais, e distínguese entre a violen-
cia física, sexual e psicolóxica así como entre a violencia que ten lugar no seo da familia, a que ocorre
no ámbito social da muller agredida e aquela perpetrada ou tolerada polo Estado, onde queira que
ocorra.



A inveterada incapacidade de protexer e promover estes dereitos e liberdades nos casos de violencia con-
tra a muller é un problema que abrangue tódolos estados e esixe que se adopten medidas ó respecto.
Desde a Conferencia de Nairobi ampliouse considerablemente o coñecemento das causas, consecuencias
e o alcance desa violencia, así como as medidas encamiñadas a poñerlle fin. En tódalas sociedades, en
maior ou menor medida, as mulleres e as nenas están suxeitas a malos tratos de índole física, sexual e psi-
colóxica, sen distinción en canto ó seu nivel de ingresos, clase e cultura. A baixa condición social e econó-
mica da muller pode ser tanto unha causa coma unha consecuencia da violencia da que é víctima.

� En febreiro de 1996, a ONU emitiu un informe relativo ós dereitos das mulleres, recoñecendo que a vio-
lencia contra as mulleres é asimilable á tortura.

� O informe de xullo de 1997 do Parlamento Europeo que dá lugar á campaña de tolerancia cero contra a
violencia de xénero considera que, de acordo coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, os Estados
membros que non apliquen unha política axeitada que preveña e persiga a violencia contra as mulleres están
incumprindo as súas obrigas internacionais contidas nesta Declaración e que a violencia contra as mulleres
está sen dúbida ningunha vinculada ó desequilibrio nas relacións de poder entre os sexos no ámbito social,
económico, relixioso e político, malia as lexislacións nacionais e internacionais a favor da igualdade.

� Pídelle o Parlamento á Comisión que a Declaración de Pequín se converta nun convenio vinculante
para as partes que o asinan, e considera que a violencia de xénero supón un obstáculo enorme ós esfor-
zos que se están realizando para supera-las desigualdades entre homes e mulleres, manifestando ademais
a súa preocupación polo feito de que moitas mulleres se vexan expostas a abusos continuos a raíz de
resolucións xudiciais e recomenda que se aumente no nivel de consciencia entre os adolescentes de
ámbolos sexos sobre os efectos da violencia de xénero e desenvolver métodos que permitan contrarres-
tar actitudes e comportamentos que tendan a considera-lo corpo da muller como unha mercadoría e que
inevitablemente conducen á violencia.

� En 1997, a Comisión Europea tamén inclúe a violencia no programa político da Comunidade Europea
e pon en marcha unha campaña de concienciación a favor dunha actitude de tolerancia cero fomen-
tando tamén medidas preventivas.

� A Resolución da Comisión dos Dereitos Humanos das Nacións Unidas de 1997, condena tódolos actos
de violencia sexista contra a muller, esixe que se elimine a violencia sexista na familia e na comunidade
e pon de manifesto o deber dos gobernos de actuaren coa necesaria dilixencia para previr, investigar e
de conformidade coa lexislación nacional, castiga-los actos de violencia contra a muller e proporcionar-



lles ás víctimas o acceso a uns medios de reparación xustos e eficaces e a unha asistencia especializada.
Nesta Resolución exhórtase os Estados a condena-la violencia contra a muller e non invocar ningún cos-
tume, tradición ou práctica por motivos relixiosos para eludir esa obriga, adoptar medidas para erradica-
la violencia na familia e na comunidade, reforzar na lexislación nacional sancións penais, civís, laborais e
administrativas para castigar calquera forma de violencia inflixidas a mulleres e nenas, mellora-la forma-
ción do persoal xudicial, xurídico, médico, social, pedagóxico e de policía e inmigración para evita-los
abusos de poder que dan pé á violencia contra a muller e sensibilizar estas persoas en canto á natureza
dos actos e as ameazas de violencia sexista, para conseguir que as mulleres víctimas reciban un trato
xusto, emenda-los códigos penais cando sexa necesario para garantir unha protección eficaz contra a
violación, o acoso sexual e outras formas de violencia sexual contra a muller.

� O 30 de abril de 1998, o Consello de Ministros do Goberno do Estado Español aprobou o Programa de
Acción contra a violencia contra a muller, no que se establece: “A violencia contra as mulleres é un pro-
blema de estado. O estado constitúeno os cidadáns e cidadás, os diferentes poderes, a sociedade civil
e as distintas administracións, é dicir, tódolos estamentos sociais. En consecuencia, de todos estes esta-
mentos depende a resolución do grave problema que nos preocupa ou, dito doutra forma, acabar coa
violencia é cousa de todos”.

� O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, o 17 de maio de 1999, dicta unha Orde pola que se declara
o 25 de novembro como día para combate-la violencia contra as mulleres.

� A Asemblea Xeral da ONU resolveu, en outubro de 2000, no seu 54º período de sesións, declara-lo día
25 de novembro Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres.

� O Informe de Poboación que realizan anualmente as Nacións Unidas dedícase no ano 2000 á violen-
cia contra as mulleres. Neste informe afírmase que malia os tremendos cambios do século XX, a discrimi-
nación e a violencia contra as mulleres continúan firmemente establecidas en culturas de todo o mundo.
O estudio da ONU sinala que moitas culturas toleran ou perdoan certo nivel de violencia contra as mulle-
res. Entre os feitos que provocan a violencia masculina contra as mulleres en todo o mundo, cítanse a
desobediencia ó marido, a negación a manter relacións sexuais, non te-la comida lista a tempo ou saír
sen permiso. Neste informe, ó analiza-lo cómputo do custo que supón a desigualdade de xénero, afír-
mase que os gastos mundiais que causan a violencia e o abuso por motivos de xénero, abranguen o tra-
tamento dos efectos da violencia sobre a saúde, a enfermidade, a ausencia de traballo, a aplicación das
leis e a protección, o albergue, a disolución do matrimonio, a pensión de alimentos para menores, o
impedimento de que as mulleres traballen ou efectúen outras contribucións.
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