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OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO
O QUE É A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA?
A Mutilação Genital Feminina (MGF) compreende to-
dos os procedimentos que envolvam a remoção total 
ou parcial da genitália externa feminina ou outra le-
são provocada aos órgãos genitais femininos por ra-
zões não médicas (Organização Mundial de Saúde).

MGF E DESENVOLVIMENTO
MGF é uma das áreas chave para o trabalho 
ao nível do desenvolvimento no que diz res-
peito aos Direitos Humanos de raparigas e 
mulheres, igualdade de género, redução da 
pobreza, saúde materna, redução da morta-
lidade infantil, e educação básica universal 
(Objetivos Desenvolvimento Sustentável). 

CUSTOS REAIS DA MGF
MGF envolve custos a todos os níveis da 
sociedade: emocionais, físicos, todos eles 
são um fardo económico pesado, de índole 
variada, para pessoas, famílias, comunida-
des e estados. 

Modelo ecológico para compreender a violência  

Fonte: Heise el al., 1999; Krug et al., 2002; CDC, 2004

Os traumas causados pela MGF pode 

levar a risco de problemas interpes-

soais e maritais durante as vidas des-

tas raparigas e mulheres. 

Os Casamentos Precoces que 

acompanham muitas vezes a MGF 

impedem as raparigas e mulheres 

de aceder a educação sexual, o que 

exacerba problemas relacionais.  

Adicionalmente, raparigas que não 

foram submetidas a MGF podem ser 

ostracizadas e estigmatizadas o que 

lhes causa danos psicológicos e di-

ficuldades relacionais com os seus 
pares e sua comunidade. 

As possíveis perdas causadas pela MGF 

podem ocorrer durante a toda a vida das 

mulheres:

EMOCIONAIS E FÍSICOS
Curto prazo: dor, choque, hemorragia, 

perda de consciência, infeções e até 

morte.

Longo prazo: trauma psicológico, syn-

drome de stress pós traumático, fobia, 

ansiedade, perda de motivação e resi-

liência, doenças crónicas, risco de VIH. 

SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Dificuldades sexuais, infertilidade, com-

plicações no parto, mortalidade mater-

nal e infantil.

MATERIAIS 
Mulheres e raparigas submetidas a 

MGF estão em risco de Casamento 

Precoce e abandono escolar, vendo as 

suas oportunidades de desenvolvimen-

to económico sustentável, reduzidas. 

As complicações para a saúde causa-

das pela MGF aumentam as despesas 

com cuidados médicos durante toda a 

sua vida. Por vezes têm de passer por 

uma cirurgia para poderem ter relações 

sexuais ou dar à luz.

A MGF é um ritual de passage que 

garante que uma rapariga se torne 

“casável”.

Grandes despesas com as celebra-

ções impõem pressão para que a 

rapariga se case rapidamente. 

Isto frequentemente leva a que as 

raparigas deixem a escola e a gravi-

dezes precoces. 

Como resultado priva as raparigas 

e as mulheres de contribuirem eco-

nomicamnte para as suas familias e 

comunidades. 

Como outras formas de violência 

contra as mulheres, a MGF traz cus-

tos para toda a sociedade: 

SAÚDE 
As complicações para a saúde das 

mulheres afetadas, impõem custos 

adicionais e mais trabalho para pro-

fissionais de saúde. Internamentos 
hospitalares mais prolongados, ci-

rurgias reconstrutivas, tratamento 

para VIH, infeções crónicas e morte 
perinatal são algumas das conse-

quências da MGF.

EDUCAÇÃO
MGF afeta de forma adversa a per-

manência na escola o que leva a 

taxas de ausência e abandono ele-

vadas nas raparigas. 

TRABALHO 
A MGF afeta diretamente a capacida-

de das mulheres para contribuirem 

para o desenvolvimento económico 

dos países. As mulheres afetadas e 

que trabalham estão em risco de te-

rem perfomances laborais afetadas 

pelas consequências da MGF.

PERDA DE VIDA
Complicações da MGF podem consu-

zir a mortes de mulehres e auemtar 

a mortalidade de bebés de mulheres 

submetidas a MGF.

CUSTOS INDIVIDUAISCUSTOS RELACIONAISCUSTOS COMUNITÁRIOSCUSTOS SOCIAIS



A MGF é uma das áreas chave para o trabalho 

em desenvolvimento dado que diz respeito a Di-

reitos Humanos, Igualdade de Género, redução 
de pobreza, saúde materna, redução da 

A MGF é especificamente mencionada no Ob-

jetivo 5, Meta 5.3 dos ODS: “Eliminar todas as 
práticas nefastas tais como casamento infantil 

ou precoce e Mutilação Genital Feminina.” 

CUSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO
Custos resultantes da MGF têm efeitos dire-

tos no investimento no desenvolvimento. 

Falhas ao nível da Igualdade de Género, 

saúde maternal, VIH ou pobreza, são 
alguns dos indicadores negativos com 

impacto nos programas de desenvol-

vimento e que estão associados a 

MGF.  

MGF, DESENVOLVIMENTO E ODSs*
* Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

POR COORDENADOR

PARCEIROS FINANCIADO

MENSAGENS CHAVE
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Conduzir e promover investigação e reco-

lha de dados abrangentes e sistemáticos 

acerca dos custos da MGF.

Facilitar sinergias e politicas que liguem 

investimento de diferentes setores e que 

impliquem em processos de planeamento 

e orçamento Ministérios da Saúde, Finan-

ças, Educação Desenvolvimento Social e 
Rural, etc.

Priveligiar a prevenção, identificação e 

eleminação da MGF em todos os setores, 

programas e projetos em contexto de de-

senvolvimento.

A visão expressa nesta publicação não é necessariamente a visão da UE.

BOAS PRÁTICAS
CBF – DA PREVENÇÃO AO PROVIDENCIAR  
DE SERVIÇOS INTEGRADOS NO BURKINA FASO.
O “Centre pour le bien- être des femmes et la prévention des Mutilations Génitales Fémi-

nines – Gysèle Kambou” (CBF) criado em 2005 pela AIDOS em parceria com ONG’s locais 
está situado na limitações da capital. Oferece um pacote integrado e especializado em SSR, 
serviços medicos e de apoio acerca da MGF, abordando-a numa perpetiva que vai desde 

a prevenção aos serviços individuais, de casal, familiares ou comunitários. Em particular, 

o CBF oferece apoio psicológico, legal, e social bem como atividades de sensibilização 

incluindo workshops comunitários e eventos públicos acerca dos direitos de raparigas e 

mulheres. Ações de formação especializadas são organizadas para informar e sensibilizar 

profissionais incluido educadores/as, profissionais do direito e de policia, acerca da legis-

lação e mecanismos de proteção existentes. No Centro as raparigas e mulheres afetadas 

têm acesso a cuidados ginecológicos básicos, reconsturção cirurgica primária e são re-

ferenciadas para instituições de saúde onde podem continuar a intervenção secundária. 
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FACTOS

Investir no alcançar de acesso universal a 

métodos de planeamento familiar mider-

no. Garantir apoio médico e psicológico a 

raparigas e mulheres que vivam com con-

sequências de MGF.

Uma abordagem integrada a MGF deve es-

tar a par de projetos de apoio e promoção 

dedicados.

Formação de profissionais deve ser garan-

tida para promover a existência de espe-

cialistas nestes projetos.  

Os custos com cuidados de saúde dados a mulheres afetadas 

pela MGF são um fardo mais pesado economicamente que os 

esforços para prevenir MGF.

Uma investigação conduzida pela OMS concluiu que esfor-
ços e ações consistentes para prevenir e lidar com a MGF 

reduzem o peso económico para os sistema de saúde. 

As 53 milhões de mulheres esudadas pela OMS (2009) 
em seis países africanos representam 3.7 miilhões  
de dólares em custos médicos para lidar com com-

plicações obstétricas relacionadas com a MGF. 

A Etiópia poderia beneficiar de 6.8 milhões de dó-

lares no sus PIB se as raparigas, que atualmen-

te abandonam a escola devido a casamento 

precoce, pudessem completar a escolaridade 

secundária e contribuissem para a economia. 

Partilhe

PARA ACEDER A TODA A SÉRIE
http://goo.gl/WhLPYgHERE
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