que son les mutilacions
genitals femenines?
Mutilació genital femenina (MGF) és el terme utilitzat per referir-se a lextirpació
total o parcial dels òrgans genitals femenins, per raons no terapèutiques,
sinó culturals o religioses.
És un ritual diniciació i marca el pas de la infantesa a ledat adulta. Atorga
identitat ètnica i de gènere.
És una pràctica molt estesa a 28 països de lÀfrica subsahariana i, cada any,
més de dos milions de nenes tenen el risc que sels faci.
És important saber que les raons díndole religiosa que sesgrimeixen
per a la seva pràctica no són certes; no ho diu lAlcorà i no totes les persones
musulmanes la practiquen.

tipologia de las mgf
·Tipus I. Clitoridectomia: Eliminació del prepuci del clítoris o excisió total
o parcial daquest.
·Tipus II. Excisió: Ablació total o parcial del clítoris i dels llavis menors;
es deixen els llavis majors intactes.
·Tipus III. Infibulació: Extirpació del clítoris, llavis menors i majors, i sutura
dambdós costats de la vulva. Es deixa una petita obertura per a la sortida
del fluix menstrual i lorina.
·Tipus IV. Qualsevol altra pràctica, manipulació o agressió als genitals femenins
que es faci sense finalitat terapèutica (pírcing, dry sex, etc.).

mutilacio

genital femenina

prevencio i atencio

distribucio
geografica
i prevalenca

consequencies per a la salut
Egipte 97%

Mauritània 25%
Senegal 20%

Niger 20%

Mali 94%

Gàmbia 60-90%
Guinea Bissau 50%
Guinea 70-90%

Txad 60%

Immediates (amb un risc vital possible)

Sudan 89%

Eritrea 95%
Djibouti 98%

indicadors de risc
i sospita

Nigèria 50%

Sierra Leone 90%
Libèria 60%

Benin 12%
Costa d'Ivori
60% Ghana Togo
70%
Burkina Faso 70%

Camerún
20%
50%

República
Centreafricana 43%

Etiòpia 85%
Somàlia 95%
Kenya 48%

Tanzània 18%

MGF tipus I y II
MGF tipus III

Font: Organització Mundial de la Salut.

indicadors de risc de mgf.
· Pertànyer a una ètnia que practica lMGF.
· Pertànyer a una família en què a la mare i o a les
germanes grans sels ha practicat.
· Pertànyer a un grup familiar en què el mite del retorn
sigui molt present.
· Proximitat dun viatge de vacances al país dorigen.

indicadors de sospita de mgf.
· Canvi de comportament en tornar de vacances,
retraïment i tristesa.
· Absentisme escolar, al·legant motius de salut; pèrdues
sanguínies o cansament per anèmies postmutilació.
· Es descobreix en una exploració o revisió de salut.

Dolor intens

Retenció urinària

Infecció de la ferida

Septicèmia

Hemorràgia

Tètanus

Xoc

Por i angoixa

Mitjà i llarg termini
Alteracions ginecològiques i urinàries:
Infeccions
Dismenorrea
Hematocolpos
Hepatitis, VIH-SIDA
Anèmia crònica
Complicacions en el part:
Esquinçaments
Fístules
Patiment fetal
Esterilitat
Disminució de la sensibilitat sexual
Depressió

actitut dels professionals
· Es fa imprescindible la capacitació dels i de les
professionals per entendre i conviure amb les diferents
cultures que ens arriben, cosa que afavorirà lentesa
i el respecte mutu.
· Des de lassistència primària cal afavorir el
desenvolupament dactivitats preventives i educatives
dirigides a les famílies procedents dels països
de risc dMGF.
· Sha dinformar i educar les famílies sobre les
complicacions físiques i psicològiques que poden
patir les nenes a qui es practica lMGF.
· Cal informar les famílies sobre la legislació vigent
i les conseqüències legals daquesta pràctica.
· Sha redactat un document o compromís preventiu
per reforçar la decisió dels pares de no mutilar les
nenes, que serveix davant els seus parents grans
de lÀfrica com a suport daquesta decisió.
· Qualsevol apropament que fem a lMGF ha de ser
des del respecte a laltra persona, sense culpabilitzarla ni estigmatitzar-la.

que en diu la llei?
· LMGF és un delicte de lesions tipificat i sancionat,
segons reconeix el Codi penal.
· La llei s'aplica tant a les persones que la practiquen,
com als que hi col·laboren o la permeten.
· És un delicte extraterritorial (LO 3/2005).
· Davant lMGF simposen penes de presó (6-12 anys)
per als pares, retirada de la tutela i de la pàtria
potestat. Les nenes seran internades en un centre
de protecció de menors.
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· Kaplan, A; et. al. Mutilación genital femenina: prevención
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