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Os médicos colombianos revelaram os alarmantes números da violência contra a
mulher em seu país, e demonstraram ainda mais preocupação com a possibilidade
de suas obrigações, dentro da nova política governamental contra esse problema,
entrarem em choque com o sigilo profissional.

O pesadelo, como descreveu à Agência Efe o presidente da Associação
Colombiana de Sociedades Científicas, Rodrigo Córdoba, começou na semana
passada, quando o Governo apresentou um pacote de decretos para prevenir
qualquer tipo de violência contra a mulher em todas as situações.

Na ocasião, a ministra da Saúde da Colômbia, Beatriz Londoño, se referiu à responsabilidade dos médicos como
"denunciantes" de cada caso de violência doméstica, o que não foi bem recebido por essa associação.

"Nós nos negamos categoricamente a exercer o papel da polícia, a denunciar o delito e fazer parte ativa do
processo judicial, já que isso entraria em conflito com nossos princípios éticos", argumentou Córdoba, que apoia
"com profundo entusiasmo" toda iniciativa para acabar com a violência.

Para Córdoba, que representa dentro da organização os psiquiatras colombianos, se um médico apresentasse
todos os dados do diagnóstico ao sistema judiciário, violaria imediatamente o sigilo profissional, o que não daria
nenhuma garantia à vítima.

Essa relação de confiança com o médico é fundamental, já que o grande problema da violência contra a mulher
continua sendo a falta de diagnóstico. "Muitas mulheres ficam em casa e não procuram um hospital", o que,
segundo o psiquiatra, torna inconcebível prejudicar o sigilo profissional.

Córdoba está aguardando o Governo definir se a função dos profissionais da saúde é serem "policiais" ou apenas
registrar os casos de maus-tratos sem acrescentar detalhes, o que ficará estabelecido no dia 20 de fevereiro,
conforme prometeu a alta conselheira para a Igualdade da Mulher, Cristina Plazas.

Os decretos assinados pelo Governo preveem também que a mulher agredida não consiga retirar a denúncia por
coação ou arrependimento e dão, a qualquer pessoa que não seja a própria vítima, a possibilidade de entrar com
um recurso de ação de tutela.

Durante cerca de 50 anos, a Colômbia concentrou seus esforços em combater o conflito armado, no qual as
mulheres foram alvo de agressões por todas as pessoas envolvidas nos atos violentos.

Segundo relatório divulgado no ano passado pela organização Intermón Oxfam, entre 2001 e 2009, 489.687
mulheres foram vítimas de vários tipos de violência sexual, dos quais 29% foram cometidos por guerrilheiros,
paramilitares e membros da polícia.

No entanto, de acordo com Córdoba, 90% das mulheres atendidas nos hospitais colombianos chegam como
vítimas da violência cotidiana em um país onde, conforme um relatório da ONU, em 2010, 50% dos homens
admitiram ter maltratado sua esposa alguma vez.

 

 

Violência contra mulheres vira
pesadelo do sigilo médico na
Colômbia
02 de fevereiro de 2012 • 10h00 • atualizado às 10h12

Tweetar

0 43

Curtir
(desfazer)

V
cu
is

Curtir

13h37  Casa Branca: melhora no emprego é
sinal de reativação econômica

12h43  Frio glacial desafia manifestantes anti-
Putin na Rússia

12h38  Ed Davey substituirá Huhne no Ministério
de Energia britânico

mais notícias »

 

 

MUNDO ÁFRICA AMÉRICA  LATINA ÁSIA EUA EUROPA OCEANIA ORIENTE MÉDIO ELEIÇÕES NOS EUA MAIS  MUNDO

no Terra na Webassinaturas e serviços

http://www.terra.com.br/portal/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI294%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&related=terranoticiasbr%2Cterratvbrasil&source=tweetbutton&text=Viol%C3%AAncia%20contra%20mulheres%20vira%20pesadelo%20do%20sigilo%20m%C3%A9dico%20na%20Col%C3%B4mbia%20-%20%23Terra%20&url=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&via=TerraNoticiasBR
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI294%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&related=terranoticiasbr%2Cterratvbrasil&source=tweetbutton&text=Viol%C3%AAncia%20contra%20mulheres%20vira%20pesadelo%20do%20sigilo%20m%C3%A9dico%20na%20Col%C3%B4mbia%20-%20%23Terra%20&url=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&via=TerraNoticiasBR
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI294%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&related=terranoticiasbr%2Cterratvbrasil&source=tweetbutton&text=Viol%C3%AAncia%20contra%20mulheres%20vira%20pesadelo%20do%20sigilo%20m%C3%A9dico%20na%20Col%C3%B4mbia%20-%20%23Terra%20&url=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&via=TerraNoticiasBR
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI294%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&related=terranoticiasbr%2Cterratvbrasil&source=tweetbutton&text=Viol%C3%AAncia%20contra%20mulheres%20vira%20pesadelo%20do%20sigilo%20m%C3%A9dico%20na%20Col%C3%B4mbia%20-%20%23Terra%20&url=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&via=TerraNoticiasBR
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI294%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&related=terranoticiasbr%2Cterratvbrasil&source=tweetbutton&text=Viol%C3%AAncia%20contra%20mulheres%20vira%20pesadelo%20do%20sigilo%20m%C3%A9dico%20na%20Col%C3%B4mbia%20-%20%23Terra%20&url=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&via=TerraNoticiasBR
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI294%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&related=terranoticiasbr%2Cterratvbrasil&source=tweetbutton&text=Viol%C3%AAncia%20contra%20mulheres%20vira%20pesadelo%20do%20sigilo%20m%C3%A9dico%20na%20Col%C3%B4mbia%20-%20%23Terra%20&url=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html&via=TerraNoticiasBR
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnoticias.terra.com.br%2Fmundo%2Fnoticias%2F0%2C%2COI5590642-EI8140%2C00-Violencia%2Bcontra%2Bmulheres%2Bvira%2Bpesadelo%2Bdo%2Bsigilo%2Bmedico%2Bna%2BColombia.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593163-EI294,00-Casa+Branca+melhora+no+emprego+e+sinal+de+reativacao+economica.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593163-EI294,00-Casa+Branca+melhora+no+emprego+e+sinal+de+reativacao+economica.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593163-EI294,00-Casa+Branca+melhora+no+emprego+e+sinal+de+reativacao+economica.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593163-EI294,00-Casa+Branca+melhora+no+emprego+e+sinal+de+reativacao+economica.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593046-EI8142,00-Frio+glacial+desafia+manifestantes+antiPutin+na+Russia.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593046-EI8142,00-Frio+glacial+desafia+manifestantes+antiPutin+na+Russia.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593046-EI8142,00-Frio+glacial+desafia+manifestantes+antiPutin+na+Russia.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593046-EI8142,00-Frio+glacial+desafia+manifestantes+antiPutin+na+Russia.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593051-EI8142,00-Ed+Davey+substituira+Huhne+no+Ministerio+de+Energia+britanico.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593051-EI8142,00-Ed+Davey+substituira+Huhne+no+Ministerio+de+Energia+britanico.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593051-EI8142,00-Ed+Davey+substituira+Huhne+no+Ministerio+de+Energia+britanico.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5593051-EI8142,00-Ed+Davey+substituira+Huhne+no+Ministerio+de+Energia+britanico.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI294-SUQ,00.html

javascript:void(0)

http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI294,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI294,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI17615,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI8140,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI8143,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI8141,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI8142,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI17616,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI308,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/eua/eleicoes/2012
http://noticias.terra.com.br/
http://economia.terra.com.br/
http://esportes.terra.com.br/
http://diversao.terra.com.br/
http://vidaeestilo.terra.com.br/
http://terratv.terra.com.br/
http://sonora.terra.com.br/
http://www.terraofertas.com.br/?id=id_pagina
http://chat.terra.com.br/
http://noticias.terra.com.br/vcreporter
http://www.terra.com.br/indice
http://mail.terra.com.br/
http://www.terra.com.br/horoscopo
http://www.climatempo.com.br/

http://tbox.terra.com.br/users/
http://tbox.terra.com.br/settings/
http://tbox.terra.com.br/inbox/
http://tbox.terra.com.br/super_contacts/
http://tbox.terra.com.br/expressions/


Violência contra mulheres vira pesadelo do sigilo médico na Colômbia

http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5590642-EI294,00-Violencia+contra+mulheres+vira+pesadelo+do+sigilo+medico+na+Colombia.html[03/02/2012 13:29:42]

Em 2010, das 57.875 vítimas de maus-tratos registradas na Alta Secretaria Presidencial para a Igualdade da
Mulher, 51.182 eram do sexo feminino, tendência que se mantém constante historicamente.

A faixa etária na qual há mais vítimas é a que vai dos 25 aos 29 anos, época em que começam a conviver com
seu cônjuge e as relações de domínio em culturas machistas se consolidam.
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