
 

 

Área de intervenção:  Mutilação Genital Feminina/Corte (MGF/C) 

 

A Mutilação Genital Feminina /Corte é uma prática nefasta, que viola os direitos humanos das 

meninas e mulheres que a ela são submetidas: 

 Em todo o mundo, mais de 200 milhões de meninas e mulheres vivem atualmente com 

um ou mais tipos de MGF/C nos 30 países de África. Médio Oriente e Ásia onde a 

prevalência da prática é maior (UNICEF, 2016).  

 Na Europa, estimativas do Parlamento Europeu apontam para a existência de 500.000 

mulheres já submetidas à prática, estando em risco anualmente, 180.000. 

 Praticado em mais de 40 países, 28 dos quais no continente Africano, mas também na 

Austrália, Nova Zelândia, Canadá, EUA, Europa, América Central e do Sul, Médio 

Oriente, entre outras; 

Em Portugal, um estudo de prevalência realizado pela FSCH da Universidade Nova de Lisboa 

aponta para a existência, no país, de cerca de 5.246 mulheres em idade fértil submetida à prática. 

A Mutilação Genital Feminina/Corte consiste em todas as intervenções que envolvem a remoção 

parcial ou total dos órgãos femininos externos, ou que provoquem lesões nos órgãos genitais 

femininos por razões não médicas.  

A OMS classifica a MGF em 4 tipos:  

 Tipo 1: Clitoridectomia – remoção parcial ou total do clítoris e/ou do prepúcio do clítoris; 

 Tipo 2:  Excisão - Remoção parcial ou total do clítoris e dos pequenos lábios, com ou 

sem excisão dos grandes lábios.  

 Tipo 3: Infibulação - Estreitamento do orifício vaginal através da criação de uma 

membrana selante, pelo corte e aposição dos pequenos lábios e/ou dos grandes lábios, 

com ou sem excisão do clítoris. 

 Tipo 4: Todas as outras intervenções nefastas sobre os órgãos genitais femininos por 

razões não médicas, por exemplo: punção/picar, perfuração, incisão/corte, escarificação e 

cauterização 

 



Tem consequências a curto, médio e longo prazo para a saúde física e psicológica das vítimas, 

como hemorragias, problemas urinários, quistos, infeções várias, complicações no parto, parto 

obstruído, entre outras igualmente graves, incluindo a morte. 

A idade em que é realizada varia desde o nascimento à primeira gravidez, antes do casamento e, 

no caso de grupos que praticam a infibulação, após cada nascimento. A idade depende, assim, de 

cada grupo/comunidade praticante: por exemplo, no Sul do Egipto pode ter lugar entre os 1 e 2 

anos de idade, com o objetivo de purificar as crianças, enquanto entre os Maasai (África 

oriental), ela ocorrerá entre os 14/15 anos de idade, como requisito para o casamento. 

A MGF/C é reconhecidamente uma violação dos direitos humanos das meninas e mulheres, 

alicerçada numa profunda desigualdade de género, consistindo uma forma extrema de 

discriminação contra as mulheres. Por ser realizada em menores, é igualmente uma violação dos 

direitos das crianças. 

A MGF/C é uma violação dos direitos das vitimas à saúde, segurança e integridade física, do 

direito a viver livres de tortura e de tratamentos desumanos e degradantes, traduzindo-se 

igualmente, quando o procedimento resulta na morte da(s) vítima (s), na violação do direito á 

vida.  

As razões apresentadas para a sua realização variam de região para região, de grupo para grupo, 

bem como ao longo do tempo. O controlo da sexualidade das mulheres, a preservação da 

virgindade e defesa da honra da família, a associação à ideia de pureza/limpeza, a identidade de 

género, requisito para o casamento e melhores oportunidades matrimoniais, a manutenção da 

tradição, ideais de beleza ou aumento da fertilidade são algumas das razões apontadas. A pressão 

social, do grupo de pertença, para a continuidade da prática leva que os esforço para a sua 

diminuição e abandono requeiram uma intervenção integrada que inclua, também organizações 

e/ou pessoas das comunidades praticantes.    

A MGF/C requer uma abordagem interdisciplinar, integrada, fortalecida com o contributo de 

todos/as, no exercício de uma cidadania ativa e global na qual a AJPAS está empenhada no seu 

trabalho quotidiano. 


