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Aquest protocol té com a objectiu desenvolupar la sensibilització, prevenció, i tractament de la 
mutilació genital femenina en l'àmbit sanitari de la Comunitat Valenciana  
 
 
 
 
 
 
El Protocol d'actuació sanitària davant de la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana , 
ha sigut elaborat amb la participació de professionals sanitaris d'atenció primària, atenció especialitzada, 
salut pública i serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. També s'ha comptat 
amb la valuosa col·laboració de líders comunitaris de l'àmbit associatiu, sent la seua aportació i implicació 
la major fortalesa per a poder elaborar i posar en marxa aquest protocol. 
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1. Introducció 

La carta d'Otawa de 1986, definix l'estratègia per a aconseguir un òptim estat de 
salut a través de l'equitat i el foment de l'apoderament perquè les persones puguen 
actuar davant dels determinants de salut generant polítiques sanes. El Ministeri de 
Sanitat desenvolupa una estratègia de reducció de desigualtats en salut i la 
Comunitat Valenciana la du a terme a través de programes de promoció de la salut en 
poblacions en situació de vulnerabilitat. 

 

La violència contra les dones adopta formes molt diverses: violència per la parella o 
exparella, les violacions sexuals, el tràfic de dones i xiquetes, la prostitució forçada, la 
violència en situacions de guerra, l'esclavitud sexual, l'embaràs forçat, els matrimonis 
amb menors, els assassinats per raons d'honor, la violència per causa del dot, 
l'infanticidi femení i la selecció prenatal del fetus a favor de bebés barons, la 
mutilació genital femenina i altres pràctiques perjudicials. 
 
La mutilació genital femenina (MGF), segons l'Organització Mundial (OMS) de la 
Salut, “comprén tots els procediments que, de forma intencional i per motius no 
mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins” i “no aporta cap benefici a la 
salut de les dones i xiquetes, sinó que les perjudica de forma molt variada” (OMS, 
nota descriptiva núm. 241, febrer 2010). 
 
La MGF es practica aproximadament en 40 països, i és Àfrica el continent on més 
estesa es troba (28 països). També es du a terme en algunes zones d'Orient Mitjà 
(Egipte, Oman, Emirats Àrabs) i en determinades comunitats d'Àsia (Sri Lanka, 
Indonèsia, Malàisia i Índia). També es té coneixement que alguns grups indígenes 
d'Amèrica Llatina la practiquen. 
 
A causa dels processos migratoris, s'estima que a Europa almenys 500.000 dones han 
sigut víctimes d'aquest tipus d'agressió i al voltant de 180.000 dones emigrades 
corren el risc de patir-la el pròxim any (informe UNICEF 2013). 
 
La incidència en el nostre medi no està suficientment quantificada i se sospita un 
infradiagnòstic. Això es deu, que és poc coneguda per les i els professionals sanitaris, 
no solen comunicar-ho les dones que la patixen ja que la viuen com una norma 
cultural o religiosa i un tema tabú i arriben a l'extrem de negar que han sigut 
mutilades. Aquestes dones desconeixen la possibilitat de la reconstrucció genital.  
 
Encara que la població femenina, és el principal objectiu d'estudi i seguiment ja que 
és el col·lectiu que ha pogut patir la pràctica de la MGF o està en risc de patir-la, és 
també important conéixer les característiques demogràfiques de la població 
masculina ja que ens poden indicar on es localitzen processos potencials de 
reagrupació familiar que comporten un augment de població femenina adulta i 
infantil de totes les nacionalitats o grups ètnics on es practica. 
 
En la Comunitat Valenciana les dades proporcionades pel Sistema d'Informació 
Poblacional (SIP) al gener de 2016 són: població total que procedix de 23 països on la 
MGF està generalitzada i recala en la nostra Comunitat, se situaria en 19.934 
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persones, d'aquest total, 5.429 serien dones i xiquetes, 1.268 menors de 15 anys i 
4.161 a partir de 15 anys. 
 

Atesa la dificultat de visibilitzar i identificar les dones en risc o afectades per MGF, és 
important realitzar una cerca activa a través de les dades reflectides en el Mapa de 
Risc de la MGF a la Comunitat Valenciana. Per a això s'haurà de comptar amb els i les 
professionals d'atenció primària, associacions i organitzacions no governamentals 
(les ONG). Així com de dones i homes procedents d'aquests països que assumixen el 
paper “de l'Agent de Salut de Base Comunitària" (ASBC), i que són persones 
formades per professionals sanitaris per a promocionar la salut entre iguals. El seu 
paper fonamental és servir com a nexe d'unió cultural facilitant la col·laboració de 
tota la comunitat per a conscienciar i informar respecte de les seqüeles que la MGF té 
per a la salut de les dones i també sobre les conseqüències jurídiques de la seua 
pràctica segons l'ordenament jurídic espanyol i internacional. 
 
 
 

2. Marc normatiu per a  la intervenció en la MGF a Espanya 

2.1 Legislació espanyola vigent: 
 
 

 El marc legislatiu general sobre el qual es recolza la legislació específica sobre 
MGF és la Constitució Espanyola de 1978 en els seus arts. 10 i 15 del cap. II 
sobre Drets i Deures Fonamentals que s'interpreten d'acord amb els acords i 
tractats internacionals ratificats per Espanya en aquesta qüestió, així com la Llei 
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció del Menor, que obliga 
l'Administració a intervindre en casos de desprotecció del menor.  

 
 Quant a legislació específica: 

 
 La primera que es promulga és la Llei Orgànica 11/2003, de 29 setembre, que 

en l'article 6.2 modifica el Codi Penal (CP) i en què es tipifica el "delicte de MGF" 
en el seu art. 149. En la seua exposició de motius aquesta modificació reconeix 
que l'ordenament jurídic ha de donar resposta per a combatre-la sense que puga 
justificar-se per raons religioses o culturals.  
 

 Dos anys després s'aprova la Llei Orgànica 3/2005, de 8 de juliol, que modifica 
la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial, que té com a objecte 
perseguir extraterritorialment la pràctica de la MGF. D'aquesta manera, Espanya 
es compromet no sols a previndre sinó també a perseguir i castigar els que 
duguen a terme aquesta pràctica fora del territori nacional, sempre que els 
responsables es troben a Espanya.  
 

 Un altre pas significatiu és l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Gràcies a aquesta llei es 
modifica la Llei d'Asil i s'amplien els motius per a optar a l'estatut de refugiat a 
dones que fugen dels seus països d'origen a causa d'un temor fundat a patir 
persecució per raó de gènere. Entre aquests motius s'inclou explícitament la MGF.  
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 En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la 
Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana, reconeix en l'article 3 la mutilació genital femenina o 
altres pràctiques tradicionals i/o culturals nocives o perjudicials per a les dones i 
xiquetes, com a manifestacions de la violència sobre la dona. 

 

 La jurisdicció espanyola és competent per a perseguir la MGF realitzada tant en 
territori espanyol com fora del territori nacional (persecució extraterritorial). En 
aquest últim cas, en virtut del que preveu l'article 23.4 de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial, modificada per la Llei Orgànica 
1/2014, de 13 de març, la jurisdicció espanyola és competent per a conéixer la 
mutilació genital realitzada per persones de nacionalitat espanyola o estrangeres, 
fora del territori nacional, quan es complisquen les condicions especificades en 
aquest article.  
 
En concret, quan el procés penal es dirigisca contra una persona estrangera que 
residisca habitualment a Espanya; quan la MGF s'haguera practicat a una persona 
que, en el moment de la seua realització, tinguera nacionalitat espanyola o 
residència habitual a Espanya, sempre que la persona a qui s'impute la comissió 
del delicte (MGF) es trobe a Espanya.  
 

 La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del Sistema de Protecció a la 
Infància i a l'Adolescència, establix en l'article 11 punt 2 que seran principis 
rectors de l'actuació dels poders públics en relació amb els menors, i en concret 
establix en l'apartat i) “La protecció contra tota forma de violència, que hi inclou 
el maltractament físic o psicològic, els castics físics humiliants i denigrants, el 
descuit o tracte negligent, l'explotació, la realitzada a través de les noves 
tecnologies, els abusos sexuals, la corrupció, la violència de gènere o en l'àmbit 
familiar, sanitari, social o educatiu, i també s'hi inclou l'assetjament escolar, així 
com el tràfic de sers humans, la mutilació genital femenina i qualsevol altra forma 
d'abús”. 
 

 L'Ordre 1/2016, de 19 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la 
qual es regulen les mesures de col·laboració i coordinació sociosanitària en 
l'àmbit de la protecció integral del menor i s'aprova el nou full de notificació 
per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors.  

 
2.2 Significat de l'aplicació de la normativa a Espanya 

 
La tipificació del delicte de MGF a Espanya es caracteritza perquè és perseguible d'ofici 
sense necessitat de denúncia prèvia. És un delicte públic, per la qual cosa qui en tinga 
coneixement té l'obligació de denunciar-lo. Es jutja tant la consumació com l'intent; 
també els que hagen intervingut, induït i consentit, sense que siga un atenuant el 
consentiment de la víctima; la cultura, religió o tradició no són causes de 
justificació.  
 
Les penes que s'imposen són de 6 a 12 anys de privació de llibertat i la suspensió de 
totes les mesures inherents a la pàtria potestat o tutela, o de 4 a 10 anys si el jutge 
ho considera necessari pel bé de la menor.  
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Compta la reincidència per a la determinació de la pena (condemnes en altres estats, per 
exemple) i el parentiu és agreujant. Es prohibix la mediació com a alternativa al penal, 
però no la mediació preventiva. Les mesures cautelars que es poden aplicar són la 
prohibició d'eixida d'Espanya i la retirada de passaport.  
 
 

3. Objetius 

3.1  Objectiu general 
 
Establir un conjunt ordenat d'actuacions de caràcter multidisciplinari i integral que permeta 
abordar la Mutilació Genital Femenina des de la  prevenció i detecció precoç  a la cirurgia 
reconstructiva per a les dones que la patixen, en el sistema sanitari públic de la Comunitat 
Valenciana 

 
 

3.2  Objectius específics 
 

1. Realitzar detecció precoç del risc de MGF en xiquetes menors de 15 anys quan a 
la mare se li ha diagnosticat. 

 
2. Detectar casos de risc imminent de ser sotmesa a mutilació genital com són la 

programació d'un viatge al país d'origen. 
 

3. Previndre la pràctica de la MGF en dones joves en grups ètnics i de nacionalitat 
amb gran implantació de la MGF a través de la sensibilització en l'entorn familiar i 
educatiu, quan no s'haja identificat dones amb MGF en el seu entorn. 
 

4. Oferir una atenció integral psicològica, social i medicoquirúrgica a les dones a qui 
se'ls ha practicat la MGF i que decidisquen realitzar-se una reconstrucció genital a 
través de la seua derivació a la Unitat de Referència (UR) per a la cirurgia 
reconstructiva de la MGF. 

 
5. Realitzar una formació específica a les i els professionals sanitaris a fi de millorar 

la resposta professional, des d'una perspectiva interdisciplinària en la detecció 
precoç, prevenció i tractament de la MGF. 

 
6. Sensibilitzar i formar a ASBC (Agent de Salut de Base Comunitària) per a 

previndre la pràctica de la MGF en grups ètnics i de nacionalitat amb gran 
implantació. 
 

7. Establir un sistema de coordinació amb altres administracions (educativa, social, 
judicial i policial) per a completar l'abordatge integral i multidisciplinari de la 
MGF incloses les conseqüències jurídiques que es pogueren derivar. 
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4. Marc conceptual 

 
4.1 Definició 

 
La mutilació genital femenina (MGF) comprén tots els procediments d'ablació parcial o 
total dels genitals externs de la dona, així com d'altres lesions dels òrgans genitals 
femenins, causats per raons culturals o altres i no amb fins terapèutics. 
 
La MGF és reconeguda internacionalment com una violació dels Drets Humans i dels 
Drets de la Infància, ja que atenta explícitament contra els drets de les dones i de les 
xiquetes, i és practicada amb major freqüència en xiquetes menors de 18 anys i en algun 
moment entre la lactància i els 15 anys d'edat. Aquestes pràctiques reflectixen una 
desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constituïxen una forma extrema de 
discriminació de la dona. 
 
Així mateix, la MGF viola els drets a la salut, la seguretat i la integritat física, la salut 
psicològica i el dret de la persona a no ser sotmesa a tortures i tractes cruels, inhumans o 
degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort. 
 

 
4.2 Causas 

 
L'etiologia de la MGF respon a un conjunt de factors culturals, religiosos, socials i 
comunitaris i la seua pràctica tendix a perpetuar-se per la pressió social i per 
adaptar-se al que s'ha anant fent tradicionalment, i que obeïx a una qüestió de 
coherència de grup i suposa un requisit ineludible per a poder casar-se, per a 
aconseguir una determina posició social o simplement per a ser acceptada en la 
comunitat. La vinculació amb la tradició depén més de la identitat ètnica que del país 
al qual es pertany, tenint per això justificacions distintes: 
 
 El costum i la tradició, que determinen el paper de la dona dins de la comunitat. 
 
 El control de la sexualitat i el foment de la castedat. Es creu que mitiga el desig 

sexual, garantix la fidelitat i incrementa el plaer sexual en l'home. 
 
 Funcions reproductores. Hi ha la creença que les dones no mutilades no poden 

concebre, o que la MGF millora i facilita el part. També es pensa que es pot 
arriscar la vida del recent nascut si aquest, en el moment del part, toca el clítoris. 

 
 Raons d'higiene. La dona no mutilada és considerada “bruta” i per tant la 

comunitat li prohibix la manipulació de l'aigua i dels aliments. 
 
 Raons estètiques. Es consideren els genitals com una part sense bellesa i 

excessivament voluminosos. 
 
 Motius religiosos. Sovint es justifica la MGF emparant-se en la falsa creença que 

és un precepte religiós. 
 

 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
9 

4.3 Tipologia 
 
L'OMS identifica quatre tipus d'ablació/mutilació genital femenina en funció de la major 
o menor amplitud. 
 
 Tipus I o clitoridectomía: 

 
Consistix en l'escissió o tall del prepuci del clítoris amb o sense extirpació total o 
parcial del gland del clítoris. Existixen, al seu torn, dos subtipus, IA: escissió 
parcial del gland del clítoris i 1B: escissió total del gland del clítoris. 

 
 Tipus II o escissió: 

 
Consistix en l'extirpació del gland del clítoris amb extirpació total o parcial dels 
llavis menors. De vegades pot incloure també algun tipus de ferida o tall en els 
llavis majors. Inclou 3 subtipus, IIA: tall parcial o total dels llavis menors; IIB: tall 
dels llavis menors i del gland del clítoris; IIC: tall de llavis menors, gland del 
clítoris i escissió en llavis majors). 

 
 
 Tipus III o infibulació: 

 
Consistix en l'extirpació extensa dels genitals externs femenins, amb l'objectiu 
d'aconseguir un estretiment quasi total de l'obertura vaginal a través de la sutura, 
o recol·locació dels llavis per a la seua cicatrització. És el tipus que major impacte 
té en la salut de la dona. Té dos subtipus, IIIA: l'estretiment s'aconseguix per mitjà 
del tall i unió dels llavis menors i l'IIIB: suposa el tall i unió de llavis majors. 

 
 Tipus IV: 

 
S'inclouen en aquest grup altres pràctiques que suposen lesions en els genitals 
externs femenins com el raspament, la cauterització, la incisió en la zona genital, 
talls etc. 

 
Les mutilacions tipus I i II són les més comunes i solen constituir entre el 80% i el 
85% dels casos. La tipus III constituïx entre el 15 i 20% dels casos. 

 
La realització d'un tipus o un altre depén fonamentalment de l'ètnia practicant. El 
tipus, l'edat i la manera en què es practica varia depenent de diversos factors, 
entre aquests el grup ètnic a què pertany la dona o la xiqueta, el país d'origen, el 
nivell socioeconòmic o si és procedent d'una zona rural o urbana. Per això, es du a 
terme en distintes edats, que oscil·len entre el naixement i el primer embaràs, 
encara que predomina la pràctica entre els cinc i el quinze anys. 

 
 

5 Conseqüències per a la salut 

 
La repercussió de la MGF sobre la salut de les xiquetes i de les dones varia en funció del 
tipus de mutilació i de les condicions en què es du a terme.  
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Generalment es realitza en condicions precàries i poc saludables, pel fet que hi ha lleis en 
la majoria d'aquests països que prohibixen la seua pràctica. I és per això, la seua 
realització en l'entorn familiar i és dut a terme per dones ancianes, que a més exercixen 
de comares o cuaranderes i que són molt valorades i reconegudes. 
 
 

5.1  Efectes a curt termini 
 
Són derivats del procediment de la mutilació. Són efectes immediats el dolor, 
l'hemorràgia, la commoció i les infeccions per l'ús d'instruments cauteritzats i 
inadequadament esterilitzats, com a vidres, ganivets, fulles d'afaitar, llandes etc. 
Fractures degudes a resistència física al procediment. No és rar que algunes xiquetes 
entren en un estat de pèrdua de coneixement a causa de l'intens dolor o per pèrdua de 
sang, i arriben en les ocasions més greus a provocar la mort. 
 
 

5.2  Efectes a mitjà termini 
 

Poden produir-se anèmies severes provocades per les hemorràgies i infeccions unides, 
si és el cas, a problemes de malnutrició. També poden aparéixer altres complicacions 
com la infecció pelviana, menstruacions doloroses i formació de cicatrius queloide. 
 
 

5.3  Efectes a llarg termini 
 

Es produïxen disfuncions a distints nivells, entre les quals destaquen les següents: 
 
-Aparell Nefrourològic: infeccions, tendència a la litiasi, obstruccions del tracte urinari, 
incontinència urinària i fístules. 
 
-Aparell Genital: malaltia inflamatòria pelviana, infeccions, infertilitat, dolor pelvià 
crònic, dismenorrea, dispareunia i augment de vulnerabilitat a infeccions de transmissió 
sexual (VIH/ITS). 
 
-Problemes obstètrics: parts difícils, increment del risc de patir hemorràgies i esgarros 
extensos perineals que afecten la uretra i l'anus, necessitat d'episiotomies en nombre 
més gran i més extenses. Augment d'hipoxia fetal amb seqüeles neurològiques i inclús 
defuncions fetals/maternes intrapart. La taxa de mortalitat materna augmenta, i és més 
cridanera en parts sense assistència sanitària. 
 
-Impacte sobre la sexualitat: coits dolorosos (dispareunia), necessitat de reobertura 
introit vaginal per a facilitar la penetració del penis, especialment en la tipus III. 
Absència de libido i de capacitat per a excitar-se i tindre orgasme. Fòbia sexual per 
aversió al sexe. 
 
-Impacte psicològic: temor i inseguretat respecte a la vivència dels seus cossos i a la 
sexualitat, estrés posttraumàtic, baixa autoestima. Confusió i sentiments de contradicció 
per la diferència de valors de la societat d'origen i la societat d'acollida. Por al rebuig del 
seu grup social o ètnic si no accedixen a la pràctica de MGF. Sentiment de culpa de les 
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mares mutilades que han acceptat o, fins i tot, promogut la pràctica de la mutilació a les 
seues filles. Depressió, ansietat crònica, fòbies i inclús alteracions psicòtiques. 
 
 

5.4  Conseqüències per a terceres persones 
 

En relació amb les conseqüències de la MGF en els homes s'han descrit problemes 
d'alcoholisme i abús de drogues secundaris a la impossibilitat de realitzar el coit a 
causa de disfunció erèctil com a conseqüència de la por de causar dolor a la seua parella 
amb la penetració o per rebuig. A més augment del risc de contraure ITS per buscar el 
plaer sexual fora de la parella. 
 
D'altra banda, com a conseqüència de les complicacions durant el part, en els països 
d'origen la taxa de mortalitat perinatal és un 1 o un 2 % més elevada. També hi ha la 
possibilitat de hipoxia i patologia fetal durant el part a causa de la major durada 
d'aquest.  
 
D'altra banda, és possible l'aparició de complicacions durant i en el període immediat al 
part, tant per a la mare com per al recent nascut, especialment en els casos d'infibulació 
(tipus III). 
 
Algunes de les conseqüències de tot això són: 
 

- Augment de cesàries i episiotomies 
- Major incidència d'hemorràgies postpart 
- Més dies d'hospitalització 
- Augment de la mortalitat materna 
- Nombre més gran de xiquetes que necessiten reanimació 
- Augment de seqüeles neurològiques associades 
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6 Identificar la población de risc 

La distribució de la població de xiquetes i dones que són sotmeses a la MGF es concentra 
fonamentalment a l'África subsahariana occidental. Al mateix temps són d'aquests 
països d'on procedix majoritàriament la població resident a Espanya. 
 

 
 
Font: UNICEF (2013) Mutilació/ablació genital femenina: resum estadístic i exploració de la dinàmica de canvi. 
Altres fonts interactives útils: mapa interactiu actual d'Àfrica (UNCUT-UNICEF): http://uncutproject.org/africa-esp/ 

 
 
Respecte a la Comunitat Valenciana el mapa de risc de la MGF, que s'ha elaborat, és 
l'instrument que ens permet determinar la distribució geogràfica de la població en risc i 
la població afectada en la nostra Comunitat a partir de les dades registrades en SIP. 
 
És evident l'existència de borses poblacionals de què no tenim informació a causa de la 
seua situació de residència irregular o canvi freqüent de residència al nostre país, però a 
través de les persones registrades en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP), hem 
elaborat un mapa de risc que ens permet una aproximació a la distribució d'aquesta 
població i facilita la intervenció sanitària. 
 
Si bé la consulta d'aquest mapa de risc serà necessària per a identificar les zones 
bàsiques de salut on hi ha més dones en risc, a continuació es presenta una distribució 
global per departaments de salut. 

 
 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
13 

 
Distribució de dones per departament de salut i edat* 

 

Departament de salut 
Menors de  

15 anys 
Majors de  

15 anys 
Total 

    Vinaròs 11 43 54 

Castelló 82 260 342 

La Plana 15 67 82 

Sagunt 17 60 77 

Valencia-Clínic-Malva-rosa 85 285 370 

Valencia-Arnau-Llíria 73 228 301 

Valencia-La Fe 188 582 770 

Requena 1 9 10 

València- Hospital General 170 492 662 

Valencia-Dr. Peset 138 368 506 

la Ribera 42 105 147 

Gandia 45 123 168 

Dénia 15 100 115 

Xàtiva-Ontinyent 13 27 40 

Alcoi 19 34 53 

la Marina Baixa 25 115 140 

Sant Joan d'Alacant 29 126 155 

Elda 19 44 63 

Alacant-Hospital General 86 378 464 

Elx 45 130 175 

Orihuela 19 53 72 

Torrevieja 37 202 239 

Manises 39 142 181 

Elx-Vinalopó 55 188 243 

Total 1.268 4.161 5.429 
Font: SIP-gener-2016 

    
 
Per a més informació sobre la distribució de la població per departaments de salut, 
zones bàsiques, edat i país d'origen es pot consultar el Mapa de Risc de la Mutilació 
Genital Femenina a la Comunitat Valenciana. Any 2016. 
 
 

7  Sensibilitzar i formar  professionals de la salut i referents 
comunitaris 

 
- Realitzar activitats de sensibilització destinada al personal sociosanitari respecte 

a la MGF. 
 

- Formació del personal sanitari sobre les conseqüències per a la salut de la MGF. 
 

- Editar material divulgatiu. 
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- Incorporar informació sobre la MGF en el programa d'informació sexual (PIES) 

fent especial insistència en la prevenció.  
 

- Realitzar activitats de sensibilització amb les associacions i les ONG. 
 

- Fomentar la figura de l'ASBC com a persones líders que pertanyen a l'àmbit 
associatiu. 
 

- Afavorir el treball en xarxa entre professionals sanitaris, ASBC i comunitat. 
 

 

8 Intervenció comunitària 

L'abordatge comunitari de la MGF haurà d'estar coordinat amb els centres de 
Salut Pública (CSP) i respondrà als objectius següents: 
 

- Dissenyar una estratègia d'intervenció sanitària basant-se en la distribució per 
zones bàsiques de salut de la població en risc. 
 

- Cerca activa de casos en població vulnerable. 
 

- Realitzar activitats de sensibilització destinada al personal sociosanitari respecte 
a la MGF. 
 

- Formació del personal sanitari sobre les conseqüències per a la salut de la MGF. 
 

- Editar material divulgatiu. 
 

- Incorporar informació sobre la MGF en el programa d'informació sexual (PIES) 
fent especial insistència en la prevenció.  
 

- Realitzar activitats de sensibilització amb les associacions i les ONG. 
 

- Fomentar la figura d'ASBC.1 
 

- Afavorir el treball en xarxa entre professionals sanitaris, ASBC i comunitat. 
  

Des dels Centres de Salut Pública (CSP), es contribuirà a la sensibilització de les i els 
professionals d'atenció primària i especialitzada del departament de salut donant-los a 
conéixer el Protocol d'actuació sanitària davant de la MGF. 
 
Es contactarà amb les ONG i associacions que realitzen treball d'integració i 
apoderament sociosanitari per mitjà de la formació d'ASBC, especialment en 
departaments amb prevalença de poblacions vulnerables i dones en risc1.  

                                                        
1 Per exemple el Projecte RIU i Programa MIHSALUD en els departaments 5 i 10 destinat a promoure 
l'accessibilitat i utilització de serveis sanitaris en entorns de vulnerabilitat social amb població migrant. 
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Els CSP organitzaran els cursos de formació d'ASBC i assumiran la coordinació entre 
l'atenció primària i l'àmbit associatiu. 
 
Des de les Unitats de Prevenció de la Sida i Infeccions de Transmissió Sexual, (UPS i ITS) 
es col·laborarà amb el programa a distints nivells: 
 

- Detectar casos de dones víctimes de MGF entre les poblacions vulnerables i en 
risc. 

 
- Sensibilitzar les dones que actuen com a educadores d'altres dones vulnerables i 

en risc.  
 
 

9 Actuació sanitària davant de la Mutilació Genital Femenina (MGF) 

9.1 Consells per a l’atenció en consulta. 
 

- Utilitzar mediadora intercultural sempre que siga possible. 

- Cuidar molt especialment la privacitat, intimitat i confidencialitat. 

- Empatitzar i crear relació de confiança.  

- Cuidar el llenguatge i les expressions per a explicar les conseqüències de salut i 
legals. 

- L'abordatge ha de ser gradual en successives consultes relacionades amb altres 
temes de salut. 

- Explorar el suport de la parella, la família i l'entorn. 

 
9.2 Centres i serveis que poden establir un diagnòstic i remetre 
posteriorment: 
 

- Centre de salut 

- Centres de Salut Sexual i Reproductiva (CSSR). 

- UPS i ITS. 

- Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. 

- Servei Urologia. 

- Salut mental. 

- Urgències hospitalàries. 
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9.3 Intervenció sanitària segons grups de població. 

 
9.3.1 Intervenció amb xiquetes menors de 15 anys en situación de risc. 
 
9.3.2 Intervenció amb dones joves a partir de 15 anys en situación de risc. 
 
9.3.3 Intervenció amb dones menors de 18 anys que han patit MGF. 
 
9.3.4 Intervenció amb dones que han patit MGF 
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9.3.1 Intervenció amb xiquetes menors de 15 anys en situació de risc 

 
 Indicadors de risc: 

- Xiqueta que pertany a una família d'una ètnia i/o país en què és admesa la pràctica de la MGF. 
- Pertànyer a una família en què alguna dona haja patit MGF. 

 
 Risc imminent: 

- L'organització immediata d'un viatge al país d'origen. 
- La família o la xiqueta informa de la intencionalitat de la família sobre la MGF. 

 
 Detecció de xiquetes en situació de risc: 

 
- Mapa de risc de la MGF a la Comunitat Valenciana. 
- Serveis sanitaris: consulta pediatria primària i especialitzada, consulta infermeria, servei urgències hospitalàries,  
- Escoles infantils, centres d'educació primària i secundària. 
- ONG, associacions culturals, religioses i altres. 

 

 Registrar totes les accions en la Història Clínica. 
 

 Omplir per qualsevol professional que atenga la xiqueta el Full de Notificació per a l'Atenció Sociosanitària Infantil i la Protecció 
de Menors, apartat B8 (altres indicadors o observacions). Annex-2 
 

 Activar “Alerta de risc social” en Sistema d'Informació Ambulatòria (SIA). 
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ AGENTS ACCIONS 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 - Pediatra-infermer/a 

pediàtrica 

 

- Realitzar treball de sensibilització a la família. 

- Informar en el col·legi de la situació de risc.  

- Dins de les actuacions previstes en el Programa de Supervisió de la Salut 
Infantil, es realitzarà exploració clínica per a detectar possibles factors de 
risc. 

- Informar la família/xiqueta dels riscos físics i psicològics de la MGF. 

- Informar la família de: 

- Aspectes legals de MGF. 

- Firmar el compromís preventiu sense viatjaran a país d'origen. 

- Informar sobre les associacions que puguen ser d'interés en països d'origen. 

- Firmar el compromís preventiu de la MGF previatge (annex-1).  

- Informar la treballadora social del centre de salut. 

- Control mèdic postviatge: 

- Si no acudix a cita, informar treballadora social del centre de salut. 

- Si acudix i presenta lesions o no es deixa explorar, omplir Full de Notificació 
per a l'Atenció Sociosanitària Infantil i la Protecció de Menors (annex-2). 

- Infermera/o primària - Col·laboració amb centres educatius a través del Programa d'Informació i 
Educació Sexual (PEUS). 

- Comare - Detectar xiquetes en situació de risc a través de les mares. 

- Informar pediatria del cas. 
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- Indagar sobre les actituds de la família i la comunitat davant de la MGF. 

- Consell afectivosexual i reproductiu en consulta i centres educatius (PEUS). 

 - Treballador/a social - Entrevistar la família en profunditat. 

- Si és procedent, omplir Full de Notificació per a l'Atenció Sociosanitària 
Infantil i la Protecció de Menors (annex-2) 

- Coordinació amb el Centre Municipal de Serveis Socials (CMSS) per al seu 
seguiment.  

- Si s'activa el Protocol de Menor de Risc, registrar-lo en la Fiscalia de menors 
i en el CMSS. 

Centres de Salut Sexual i 
Reproductiva (CSSR) 

- Sexòloga/sexòleg 

- Metgessa/metge 

- Infermera/infermer 

- Detectar xiquetes menors de 15 anys en situació de risc.  

- Informar de les conseqüències per a la salut. 

- Informar de les conseqüències legals. 

- Detectar infeccions genitourinàries repetitives, trastorns sexuals, etc. 

- Valorar les seqüeles físiques, psicològiques, sexuals i de la relació de parella.  

- Informar sobre mètodes anticonceptius. 

- Previndre la infecció per VIH i altres ITS. 

- Previndre el càncer genital.  
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ATENCIÓ ESPECIALITZADA - Servei d'Obstetrícia i 
Ginecologia 

- Detectar dones mutilades i comprovar si tenen filles.  

- En cas afirmatiu, citació per a pediatra o metge/-ssa de família del seu 
centre de salut, i iniciar controls periòdics de la xiqueta i contacte amb 
treballadora social. 

- Informar de les possibles complicacions i implicacions legals. 

SALUT PÚBLICA - Metge/ssa, 
infermer/a de Salut 
Pública 

- Dinamitzar la salut comunitària. 

- Identificar i col·laborar amb grups de risc. 

- Sensibilitzar i formar agents de salut de base comunitària. 

COL·LABORACIÓ 
INTERSECTORIAL 

 

- Educació 
 
 
 
 
 
 
 

- Serveis Socials 
 
 
 
 
 

- Justícia i Cossos de 
Seguretat 

 
 

- Col·laborar en la detecció de xiquetes en possible risc. 

- Valorar l'actitud de la família davant de la MGF. 

- Comunicar viatge imminent a país d'origen al centre de salut. 

- Comunicació urgent del possible risc o sospita de MGF al centre de salut.  

-  

- Coordinació amb treballador/a social del centre de salut. 

- Intervenció familiar preventiva.  

- Informar de les possibles complicacions i implicacions legals. 

-  

- Intervenció judicial i dels cossos de seguretat per a la protecció de la menor. 

- Coordinació amb la Fiscalia de Menors. 
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9.3.2 Intervenció amb dones joves a partir de 15 anys en situació de risc 

 
 Indicadors de risc: 

- Ser dona que pertany a una ètnia i/o a país en què és admesa la pràctica de la MGF. 
- Pertànyer a una família en què alguna dona haja patit MGF. 

 
 Risc imminent: 

- L'organització immediata d'un viatge al país d'origen. 
- La família o la jove informa de la predisposició a la realització de MGF per part de la família. 
- Desitja que se li realitze MGF previ a ritu matrimonial per por al rebuig social i exclusió. 
- Conflicte familiar davant de la situació prèvia a patir aquesta mutilació. 
-  

 Registrar totes les accions en la Història Clínica. 
 

 Emplenar per qualsevol professional que atenga la xiqueta el Full de Notificació per a l'Atenció Sociosanitària Infantil i la 
Protecció de Menors, apartat B8 (altres indicadors o observacions). annex-2 
 

 Activar “Alerta de risc social” en SIA. 
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ AGENTS ACCIONS 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Metgessa/metge de família 

 

 

- Identificar les joves en situació de risc.  

- Realitzar treball de sensibilització a la família. 

- Informar la família de: 

 Aspectes legals de MGF. 

 Firmar el compromís preventiu sense viatjar a país d'origen. Annex-1 

 Informar sobre les associacions que puguen ser d'interés en països 
d'origen. 

- Si hi ha un viatge al seu país d'origen, informar la treballadora social del 
centre de salut. 

- Control mèdic postviatge: 

 Si no acudix a cita informar treballadora social del centre de salut. 

 Si acudix i presenta lesions o no es deixa explorar, emetre Full de 
Notificació per a l'Atenció Sociosanitària Infantil i la Protecció de Menors 
(annex-2) i derivar a la treballadora social. 

- Activar “Alerta de risc social” en SIA. 

 

- Infermera/infermer - Consell afectivosexual i reproductiu. 

- Col·laboració amb centres educatius a través del PEUS. 

- Comare - Anamnesi dirigida a la detecció de menors en situació de risc.  

- Preguntar sobre problemes que ens facen sospitar que puga existir MGF com 
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a disúria, infeccions urinàries de repetició, dispareunia, etc. 

- Educació sanitària sobre la funció dels genitals externs. 

- Consell afectivosexual i reproductiu en consulta i en centres educatius 
(PEUS). 

- Treballador/a social - Entrevista familiar en profunditat. 

- Elaboració d'Informe Social. 

- Coordinació amb el CMSS per al seu seguiment.  

- Funcionar com a nexe d'unió entre el centre de salut i la comunitat 
(associacions afectades, ONG, etc.) 

- Si s'activa el Protocol de Menor de Risc, registrar-lo en la Fiscalia de menors i 
en el CMSS. 

Centres de Salut Sexual i 
Reproductiva (CSSR) 

- Sexòloga/sexòleg 

- Metgessa/metge 

- Infermera/infermer 

- Detectar les joves en situació de risc en les consultes.  

- Informar conseqüències per a la salut. 

- Informar conseqüències legals. 

- Detectar a través de l'exploració clínica: infeccions genitourinàries 
repetitives, trastorns sexuals, etc. 

- Valorar les seqüeles físiques, psicològiques, sexuals i de la relació de parella.  

- Informar sobre mètodes anticonceptius. 

- Previndre infecció per VIH i altres ITS. 

- Previndre el càncer genital. 
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Unitats de Prevenció de 
la SIDA i Infeccions de 
Transmissió Sexual (UPS 
e ITS) 
 

- Metgessa/metge 

- Infermera/infermer 

- Detectar les joves que han patit MGF. 

- Informar conseqüències per a la salut. 

- Informar conseqüències legals. 

- Detectar a través de l'exploració clínica: infeccions genitourinàries 
repetitives, trastorns sexuals, etc. 

- Valoració de les seqüeles físiques, psicològiques, sexuals i de la relació de 
parella.  

- Informar sobre mètodes anticonceptius. 

- Previndre infecció per VIH i altres ITS. 

ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA 

- Servei d'Obstetrícia i 
Ginecologia. 

- Identificar les dones amb risc.  

- Informar conseqüències per a la salut. 

- Informar conseqüències legals. 

- Derivar a metge/ssa de família. 

SALUT PÚBLICA - Metge/ssa, infermer/a de 
Salut Pública 

- Dinamitzar la salut comunitària. 

- Identificar i col·laborar amb grups de risc. 

- Sensibilitzar i formar agents de salut de base comunitària. 

COL·LABORACIÓ 
INTERSECTORIAL 

- Educació 
 
 
 
 
 

- Col·laborar en la detecció de joves en possible risc. 

- Valorar l'actitud de la família davant de la MGF. 

- Comunicar viatge imminent a país d'origen al centre de salut. 

- Comunicar el possible risc o sospita de MGF al centre de salut.  
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- Serveis Socials 
 
 

- Justicia i Cossos de 
Seguretat 

 

- Coordinació amb treballador/a social del centre de salut. 

- Intervención familiar preventiva.  

- Informar de les possibles complicacions i implicacions legals. 

- Intervenció judicial i dels cossos de seguretat per a la protecció de la menor. 

- Coordinació amb la Fiscalia de Menors. 
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9.3.3 Intervenció amb dones menors de 18 anys que han patit MGF 

 
 Indicadors d'alerta: 

- Ser dona que pertany a una ètnia i/o a país en què és admesa la pràctica de la MGF. 
- Infeccions genitourinàries de repetició. 
- Malaltia inflamatòria pelviana. 
- Esterilitat-infertilitat. 
- Incontinència urinària o anal (gasos/excrements). 
- Diagnòstic d'ITS, VIH, VHC. 
- Síndrome ansiosodepressiva. 

 Detecció de casos: 
 

- Mapa de risc de la MGF a la Comunitat Valenciana. 
- Serveis sanitaris: consulta pediatria i medicina familiar i comunitària de primària i obstetricia i ginecología d’especialitzada, consulta 

infermeria, servei urgències hospitalàries, CSSR i UPS i ITS. 
- Sistema educatiu. 
- ONG, associacions culturals, religioses i altres. 

 

 Registrar totes les accions en la Història Clínica i assignar el codi diagnòstic segons la CIE-9/CIE-10. Annex-4  
 

 Emplenar per qualsevol professional que atenga la xiqueta el Full de Notificació per a l'Atenció Sociosanitària Infantil i apartat B8  
 

(altres indicadors o observacions). Annex-2 
 

 Activar “Alerta de risc social” en SIA. 
 

 Registrar en Sistema d'Informació de Violència (SIVIO), si la MGF s'ha produït en l'últim any a xiquetes majors de 14 anys. 
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ AGENTS ACCIONS 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 

- Metgessa/metge de 
família 

- Pediatra 

- Realitzar anamnesi i exploració. 

- Informar conseqüències per a la salut. 

- Preguntar l'existència d'altres germanes. 

- Registrar en SIVIO si és major de 14 anys. 

- Proposar la derivació a l'UR per a un abordatge integral. 

- Proposar la derivació a CSSR. 

 - Infermera/infermer  

- Comare 

- Informar conseqüències per a la salut. 

- Informar sobre la possible necessitat de realitzar desinfibulació. 

- Explicar la tècnica de desinfibulació. 

- Informar funcionament de l'UR. 

 - Treballadora/treballador 
social 

 

- Entrevistar la pacient i/o família. 

- Informar sobre les associacions, les ONGs, existents.  

- Realitzar seguiment juntament amb el CMSS. 

- Si és recent la MGF, omplir Full de Notificació per a l'Atenció Sociosanitària 
Infantil i la Protecció de Menors (annex-2). 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA - Servei d'Obstretrícia i 
Ginecologia  
 

- Valoració del grau de mutilació genital.  

- Identificar possibles complicacions. 
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- Remetre a UR. 

 - Unitat de Referència per a 
la cirurgia reconstructiva 
de la MGF 

- Explicar programa terapèutic. 

- Abordatge psicosexual:  

 Valorar reconstrucció.  

 Teràpia de manteniment. 

- Abordatge finecològic:  

 Firma del consentiment informat. 

 Realitzar preoperatori anestèsic. 

- Proposar contacte amb ASBC. 

SALUT PÚBLICA - Metge/ssa, infermer/a de 
Salut Pública 

- Dinamitzar la salut comunitària. 

- Identificar i col·laborar amb grups de risc. 

- Sensibilitzar i formar agents de salut de base comunitària. 

COL·LABORACIÓ 
INTERSECTORIAL 

 

- Serveis Socials 
 
 

- Justícia i Cossos de 
Seguretat 
 

- Coordinació amb la TS del centre de salut davant de situacions de risc familiar. 

- Menors amb famílies de risc, realitzar intervenció social. 
 

- Intervenció judicial i dels cossos de seguretat per a la protecció de la menor. 

- Coordinació amb la Fiscalia de Menors. 
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9.3.4 Intervenció amb dones majors de 18 anys que han patit MGF 

 
 Indicadors d'alerta: 

- País-ètnia de referència. 
- Infeccions genitourinàries de repetició. 
- Malaltia inflamatòria pelviana. 
- esetrilitat-infertilitat. 
- Incontinència urinària o anal (gasos/excrements). 
- Diagnòstic d'ITS, VIH, VHC. 
- Síndrome ansiosodepressiva. 
 Detecció de casos: 

- Mapa de risc de la MGF a la Comunitat Valenciana. 

- Serveis sanitaris: consulta medicina familiar i comunitària de primària i obstetricia i ginecología d’especialitzada, consulta matrona, servei 
urgències hospitalàries, CSSR i UPS i ITS. 

- ONG, associacions culturals, religioses i altres. 

 

 

 Registrar totes les accions en la Història Clínica i assignar el codi diagnòstic segons la CIE-9/CIE-10. Annex-4 
 Registrar en Sistema d'Informació de Violència (SIVIO), si la MGF s'ha produït en l'últim any. 
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ AGENTS ACCIONS 

ATENCIÓ PRIMÀRIA - Metgessa/metge de 
família 

- Realitzar anamnesi i exploració. 

- Informar de les conseqüències per a la salut de la MGF. 

- Confirmar existència de germanes o filles menors. 

- Proposar la derivació a l'UR per a un abordatge integral. 

- Derivar a CSSR. 

- Comare - Sol·licitar consentiment previ de la dona abans de qualsevol exploració. 

- Informar conseqüències per a la salut de la mare i del nounat en cas 
d'embaràs. 

- Realitzar anamnesi i exploració física i ginecològica (no en la primera visita). 

- Confirmar existència d'altres filles menors i/o germanes.  

- En cas d'infibulació i gestació, plantejar la necessitat de realitzar la 
desinfibulació entre les setmanes 20-28 de gestació. 

- Explicar la tècnica de desinfibulació i els seus avantatges. 

- Proposar derivació a UR. 

 - Infermera/infermer  - Confirmar existència de filles menors i/o germanes.  

- Informar de les conseqüències per a la salut de la MGF. 

- Informar del funcionament de l'UR. 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
31 

 - Treballadora/treballador 
social 

- Entrevistar la pacient i/o família. 

- Informar-lo i sobre les associacions, les ONG, existents.  

- Realitzar seguiment juntament amb el CMSS. 

Unitats de Prevenció de la 
SIDA i Infeccions de 
Transmissió Sexual (UPS e 
ITS) 

- Metgessa/metge 

- Infermera/infermer 

- Valoració del cas segons indicadors d'alerta. 

- Informar sobre pràctiques de risc i mètodes de prevenció. 

Unitat de Salut Mental - Psicòloga/psicòleg 

- Psiquiatra 

- Infermera/infermer 

- Valoració del cas segons indicadors d'alerta anteriorment descrits. 

Centres de Salut Sexual i 
Reproductiva (CSSR) 

- Sexòloga/sexòleg 

- Metgessa/metge 

- Infermera/infermer 

- Valoració del cas segons indicadors d'alerta. 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA - Paritori,  

- Maternitat  

- Neonatologia 

- En xiquetes, reflectir en l'informe d'alta situació de risc. 

- Desinfibulació, si és procedent. 

-  

 
 
 
 
 

Servei d'Obstetrícia i 
Ginecologia  

 

- Identificar casos. 

- Abordatge psicològic inicial preventiu de MGF. 

- Identificar i explicar de possibles complicacions. 
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- Exploració bàsica, de la pacient.  

- Remetre a UR. 

- Unitat de Referència per a 
la cirurgia reconstructiva 
de la MGF 

- Explicar programa terapèutic. 

- Abordatge psicosexual:  

 Valorar reconstrucció.  

 Teràpia de manteniment. 

- Abordatge ginecològic:  

 Firma del consentiment informat. 

 Realitzar preoperatori anestèsic. 

- Proposar contacte amb ASBC. 

SALUT PÚBLICA - Metge/metgessa, 
infermer/a de Salut 
Pública 

- Dinamitzar la salut comunitària. 

- Identificar i col·laborar amb grups de risc. 

- Sensibilitzar i formar agents de salut de base comunitària. 

COL·LABORACIÓ 
INTERSECTORIAL 
 
 
 

 

- Serveis Socials 
 
 
 
 

- Justícia i Cossos de 
Seguretat 

 

- Coordinació amb la treballadora social del centre de salut davant de situacions 
de risc familiar. 

- Menors amb famílies de risc, realitzarà intervenció social. 
 

- Intervenció judicial i de protecció d'altres menors. 
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10. Algoritmes de funcionament 

 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
34 

 

 

 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
35 

 

 

 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
36 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
37 

 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
38 

 

11.  Seguiment i avaluació 

S'avaluarà periòdicament tant la implantació del protocol com els resultats de la detecció 
precoç i de la reconstrucció genital a través de la Comissió de Seguiment de l'Actuació 
Sanitària davant de la MGF a la Comunitat Valenciana. 

 

Aquesta Comissió estarà formada pels que han integrat el grup de treball per a l'elaboració 
d'aquest protocol.  

 

 

12. Telèfons i direccions d’interés 

- Ciutat de la Justícia (Informació general): 96 192 92 92 
 
-Deganat: 
Informació i atenció al ciutadà (SIAC): 96 192 70 62 
Registre (Oficina de Consulta Registral): 96 192 70 37 / 8 / 9 
 
-Jutjat de Guàrdia (Denúncies): 96 192 70 01 
 
-Fiscalia: 
Secretaria General: 96 192 91 35 
Secció de Menors: 
València: 96 192 91 39 
Alacant: 96 593 57 00 
Castelló: 964 25 20 63 
 
-Atenció a la Víctima del Delicte (AVD):  
València: 96 192 71 54 
Castelló: 964 621 688 
Alacant: 965 935 714  
 
-Jutjat de Violència sobre la Dona: 
Jutjat núm. 1 96 192 90 60 
Jutjat núm. 2 96 192 74 12 
Jutjat núm. 3 96 192 90 62 
Jutjat núm. 4 96 192 93 63 
 
-Direcció Territorial de Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: 
Secció del Menor:  
València: 96 386 67 50 
Alacant: 96 647 82 00 
Castelló: 96 472 62 00 
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13. Glossari de termes i abreviatures 

 Termes: 
 

 Agent de Salut de Base Comunitària (ASBC): És tota persona que, per les seues 

característiques de lideratge que pertany a l'àmbit associatiu, ha sigut formada per 

professionals sanitaris per a educar en salut als seus iguals i compta amb capacitat 

per a influir i ser agent de canvi per a promoure la salut en la seua comunitat. 

 

 Alerta Violència de Gènere: Anotacions que es realitzen en la HC i comunicacions 

oportunes a altres professionals per a seguiment del cas per violència de gènere. 

  

 Abreviatures: 

 
 MGF: Mutilació Genital Femenina 
 SIVIO: Sistema d'Informació de Violència de Gènere 
 SIA: Sistema d'Informació Assistencial 
 ASBC: Agent de Salut de Base Comunitària 
 CSSR: Centre de Salut Sexual i Reproductiva  
 UPS i ITS: Unitat de Prevenció de la SIDA i Infeccions de Transmissió Sexual 
 CSP: Centre de Salut Pública 
 TS: Treballador/a Social 
 AVG: Alerta Violència de Gènere 
 PIES: Programa d'Informació i Educació Sexual  
 HC: Història Clínica 
 USM: Unitat de Salut Mental 
 UR: Unitat de referència per a la cirurgia reconstructiva de la MGF 

 

 

14.   Bibliografia consultada 

 

- Protocol d'actuacions per a previndre la mutilació genital femenina, de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya de 2007. 
 

- Protocolo para la prevenció y actuación ante la mutilación genital femenina en Aragón, 
de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2011. 
 

- Protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en 
Navarra, de la Comunitat Foral de Navarra de 2013. 
 

- Protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina en la región de er a la 
prevenció de la mutilació genital femenina en la región de Múrcia. Demusa 2016 
 

- Mutilación genital femenina: Abordaje y prevención. Médicos Mundi de Andalucía. 
2009 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
40 

- KAPLAN, A. et al: Les mutilacions genitals femenines: reflexions per a una intervenció 
des de l'atenció primària”. 2006 

 
- Manual de Prevención de la Mutilación Genital Femenina. Buenas Pràcticas. 

Confederació Nacional Mujeres en Igualdad. 2014 
 

- The Lancet: Female genital mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative 
prospective study in six African countries. 

 
- La respuesta del Derecho ante les MGF: una primera aproximació desde el Derecho 

Constitucional, a Europa, derechos, cultures. Col·lecció Drets Humans, València, (UPV). 
Ana Valero Heredia i Fernando Flores. 2006 

 
- Paredes-Carbonell JJ, Alcaraz M, López P, Ramírez LM, El Bokhari M. MIHSALUD: Una 

experiencia de dinamització comunitaria con población inmigrante de la ciudad de 
Valencia. Comunidad 2012; 14:29-32. 

 
- López-Sánchez, Pilar; Paredes-Carbonell, Joan J.; Alcaraz Quevedo, Manuela; Ramírez 

Delgado, Lina Mª; El BokhariZoukani, Meriem. Rediseñando la formación-acción de 
agentes de salud de base comunitària. Index de Enfermería[Index Enferm] (edició 
digital) 2013; 22(3). Disponible en <http://www.index-f.com/index-
enfermeria/v22n3/9100.php> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana 
41 

 
 
 
 

Annexos:  

 
 

Annex 1. Compromís informat de prevenció. 

Annex 2. Full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors. 

Annex 3. Informe mèdic presumpta violència de gènere/domèstica 

Annex 4. Classificació de la MGF en la CIE-9 –MC i CIE-10. 

Annex 5. Llistat d'associacions.  
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COMPROMÍS INFORMAT DE PREVENCIÓ DE LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

 

Centre Sanitari: 
 

Dades de la menor: 
Cognoms i nom:                                                                                  Núm. SIP:                                         Edat: 

Dta de Naixement: 

Direcció: 

Localitat:  

Dades de la persona responsable de la menor: 

Cognoms i nom:                                                                                                   Núm. SIP (o NIF/Núm.º passaport): 

Vinculació: Pare:           Mare:            Tutor/a legal:                                   

Declaració pediatra o mèdica: 

Que en els exàmens de salut realitzats a la xiqueta fins a aqueix moment, no s'ha detectat alteració en la integritat 
dels seus genitals. 

 

Marc legal de la mutilació genital femenina a Espanya: 

 

-La mutilació genital femenina és reconeguda a nivell internacional com una pràctica que viola els Drets Humans i 

comporta riscos sociosanitaris i psicològics importants. 

A Espanya aquesta intervenció és considerada un delicte de lesions en l'article 149.2 del Codi Penal, encara que haja 

sigut realitzada fora del territori nacional (per exemple a Gàmbia, Mali, Senegal, etc.), en els termes que preveu la Llei 

Orgànica del Poder Judicial, modificada per la Llei Orgànica 1/2014, de 13 de març. 

La pràctica de la mutilació genital es castiga amb pena de presó de 6 a 12 anys per als pares, tutors o guardadors; i 

amb pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment de 4 a 10 anys (és a 

dir, els pares no podrien exercir la pàtria potestat ni tindre amb si la seua filla, per la qual cosa l'entitat pública de 

protecció de menors corresponent podria assumir la seua tutela, i podria la xiqueta ser acollida per una família o 

ingressar en un centre de Protecció de Menors).  

De conformitat amb l'anterior: 

DECLARE haver rebut informació, pel/la professional sanitària responsable de la salut de la xiqueta, sobre diversos 
aspectes relatius a la mutilació genital femenina especificats anteriorment. 
 
CONSIDERE haver entés el propòsit, l'abast i les conseqüències legals d'aquestes explicacions. 
 
EM COMPROMET a cuidar de la xiqueta de què sóc responsable i a evitar la seua mutilació genital, així com a acudir a 
revisió a la tornada del viatge. 
 
I perquè conste, llig i firme l'original d'aquest compromís informat, per duplicat, del qual em quede una còpia.. 

 
………………………………, ……….de………………………………….de 20…. 

 
 

mare/pare/responsable de la xiqueta                                          Pediatra/ metge/ssa 

   

Anexo-1 
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Full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors.  

     Es genera des de SIA. 
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Informe mèdic de presumpta violència de gènere/domèstica 

 

 

Annex-3 
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Aquest informe es genera des de l'aplicació informàtica SIVIO 
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Classificació de la MGF en CIE-9 –MC i CIE-10 

 

El CIE-9-MC contempla un codi específic de diagnòstic per a la classificació de la MGF: 

 

CIE-9. Revisió de 2014:  

 
629.2 Estat de mutilació genital femenina:  

  629.20- No especificat  
  629.21- EMGF Tipus I  
  629.22- EMGF Tipus II  
  629.23- EMGF Tipus III  
  629.29- EMGF Tipus IV 
 
 

Pendent actualització amb CIE-10: 

 
N908.1 Estat de mutilació genital femenina (EMGF): 
 N908.10- No especificat 

   N908.11- EMGF TIPUS I  
   N908.12- EMGF II  
   N908.13- EMGF III 
   N908.14- EMGF TIPUS IV 
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Actualizació: Abril 2016

País

( (244) 923 75 61 35 

@

( (+229) 66 15 27 77  / 00229 92 68 75 

@  memounay1@yahoo.com/   dignite@intnet.bj 

( (+226) 50 30 79 15 ?/  (+226) 70 26 26 07 

@  cnlpe@fasonet.bf/  mlamizana@hotmail.com

( (+237) 99569790 

@ comforteffiom@yahoo.com

( (236) 75 04 37 08 

@ marguerite.ramadan@ymail.com

( (242) 81 14 13  

@ onangawomensrights@yahoo.fr

( (225)  07 59 87 41 / 05 95 43 75 

@ imam_cisse@yahoo.fr/ fondjigui@yahoo.fr

( (253)  77 81 02 60  

@ unfd@intnet.dj/ dawlised@yahoo.fr

( (202) 391 43 39* (202) 375 16 75 / +20101502440  

@ hedybanoub@hotmail.com

( (251) 11 618 32 82 (251) 911 371 228  

@ egldam@ethionet.et/ balemu@pathfinder.org

( (220) 981 33 25 (220) 439 34 72  

@ info@gamcotrap.gm  isatou2000@hotmail.com

( (233) 21 25 52 59 

@ mgertrudeeunice@yahoo.com

( (+224)-664 54 10 85  (+224) 657 54 10 85  

@ cptafen@yahoo.fr/ kkoyagbe@yahoo.fr

( (245)-21 30 15  (245) 21 35 63 

@ sinimmiranassique@yahoo.com.br

( (254)  723 232 341  (254) 

@  infowomenforjustice.org 

( (231) 88 65 54 302  

@ phyllisngumakimba@yahoo.com

( (223)  -2-22 19 79  (223) -2-29 58 95  

@  amsopt radi@yahoo.fr/ gaohoudou@yahoo.fr

( (222) 46 44 28 07  

@ ampsfe.siege@yahoo.fr

( (227)-20 72 42 07  (222) -20 75 22 56  

@  coniprat@intnet.ne/www.coniprat.ne

( (234) 803 324 4308  

@ monadeko@yahoo.com  

( (256) 782 392 917  

@  iacuganda@yahoo.com 

( (221) 77 64 39 029 

@  bayelaaye@yahoo.fr 

( (232)-22-22 44 56  (232)  -22-23 19 00

@  ykost@yahoo.com

( (249) 122 50 51 30 

@  snctpe@windowslive.com/ gameit_bbsaws@hotmail.com

( (+255)-754-59 98 76  

@  mkocha@do.ucc.co.tz

( (+235) 66 28 26 32   (+235)-53 33 98 

@  mdjimounta@yahoo.fr  

( (+228) 903 26 533 / (+228) 440 07 20 

@  anapoe@yahoo.com/  adjougbo@hotmail.com

LLISTAT D'ASSOCIACIONS PER PAÏSOS

COMITE ANGOLAIS SUR LES PRATIQUES 

TRADITIONNELLES (CAPT-CI-AF)

Inter-African Committee on Traditional Practices/ 

ONG Dignité Féminine

 CI-AF BURKINA / Ass Voix des Femmes

IAC CAMEROUN

Inter-African Committee on Traditional Practices

CI-AF CONGO

FONDATION DJIGUI LA GRANDE ESPERANCE 

CI-AF RCI

COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES 

PRATIQUES TRADITIONNELLES NEFASTES

ESPHP/ THE EGYPTIAN SOCIETY FOR THE 

CARE OF CHILDREN

ORGANIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF 

WOMEN AND CHILDREN ETHIOPIA(ODWaCE)

GAMBIAN COMMITTE ON TRADITIONAL 

PRACTICES (GAMCOTRAP)

GHANAIAN ASSOCIATION FOR WOMEN'S 

WELFARE (GAWW)

CPTAFE

COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES 

PRATIQUES  NEFASTES 

IAC UGANDA /  Safe Motherhood Initiative

COSEPRET SENEGAL/ TOSTAN SENEGAL

NATIONAL COMMITEE OF SIERRA LEONE 

(NCSL)  

SNCTP SOUDAN / Babiker Badri Scientific 

Association For Women's Studies

WOMEN FOR JUSTICE IN AFRICA

NATIONAL ASSOCIATION ON TRADITIONAL 

PRACTICES AFFECTING THE HEALTH OF G.W

AMSOPT

AMPSE/ CI-AF MAURITANIE

COMITE NIGERIEN SUR LES PRATIQUES 

TRADITIONNELLES (CONIPRAT) CI-AF NIGER

CONA/ CI-AF TCHAD

CI-AF TOGO/  ADJOUGBO ATAKPAME

ANGOLA

BENÍN

BURKINA FASO

CAMERÚN

REPÚBLICA

CENTROAFRICANA

CONGO

COSTA DE MARFIL

DJIBOUTI

EGIPTO

ETIOPÍA

GAMBIA

GHANA

GUINEA CONAKRY

IAC NIGERIA

SUDÁN

TANZANIA

CHAD

TOGO

Associació

NÍGER

NIGERIA

UGANDA

SENEGAL

SIERRA LEONE

GUINEA BISSAU

KENIA

LIBERIA

MALI

MAURITANIA

IAC TANZANIA

Anex-5
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Associació Persona de contacte

APOLONIO MBA (Presidente)

* C/ ÁNGEL DEL ALCÁZAR, 2

( 666 242 983

@ agrupacionceiba@live.com

GORA DIOUM-Secretari

* C/ SEGORBE Nº3 BAJO

( 697 726 480

@ diouman@gmail.com

EMMANUEL IFEANYI NEBEOLISA UDOKWU 

* C/ MAXIMILIANO THOUS, 18, 6

( 672965642

@ charconsult@yahoo.com

JUAN ANTONIO MBUÑA MOLICO

* C/ MARINA ALTA, 6 - ESC.13 - 1º - 3ª

( 678 658 367 / 963 22 72 17

@ asociacionguineana@hotmail.com

MARIAM KONATE SAWADOGO (Secretaria)

* C/ FRANCISCO CLIMENT, 6-BAJO

( 647 945 625

@ africanasintegradevalencia@yahoo.fr  / asimav2010@hotmail.com

MAKA LÔ (PRESIDENTE) MARIA DEL MAR SALINAS OTERO-SECRETARIA

* C/ FRANCISCO CLIMENT, 6 BJ

( 963 42 00 36 /  632 344 451  /  631 489 235 /  620 899 164

@ lomakam@hotmail.com   /    askanwies@hotmail.com

EMMANUEL SIEH JEBOR

* C/ MARTÍNEZ ALOY,5-6

( 617 624 963  /  963 51 15 32

@ emmasieh69@yahoo.com   /  aragon.canyas@gmail.com

BOUGHALEB MIMI

* AVD. BARÓN DE CÁRCER,48-4ª PLANTA, DESPACHO J

( 635 998 161

@ alamalvalencia@hotmail.com

Tapita

*

( 602072092

@ AADAasociacion@outlook.es

FELIX EBANDA NJOH

* C/ FRAGATA, 6, BAJO

( 601055100

@ asociacioncameruneses-valencia.acv@hotmail.com

DONALD BEA EBENI

* C/ COSTA Y BORRÁS, 9-BAJO / MÚSICO HIPÓLITO MARTINEZ Nº 16-101

( 602371677

@ africaunion@hotmail.com

MANUEL LINO SILVA

*

( 656963900

@ siliza@hotmail.com   /   joaosantana25@hotmail.com

* C/ ISLAS CANARIAS, 201, DUPLICADO, PUERTA 2ª

( 96.344.53.43

@ aiae_argelinos@yahoo.es

SANASSY MAGASSOUBA (Presidente) / ABOUBACAR SIDIKI FOFANA (Secretario)

* C/ SARRIÓN, 4-7ª

( 632 884 165

@ asmandingas@lyve.com  /  ymagass83@hotmail.es

LLISTAT D'ASSOCIACIONS EN VALÈNCIA

Actualizació: Abril 2016

CEIBA (AGRUPACIÓN CÍVICA 

INTERCULTURAL HISPANO-

ECUATOGUINEANA)

AIS  (ASOC. DE INMIGRANTES 

SENEGALESES)

ANAMBRA STATE ASSOCIATION ASA 

VALENCIA SPAIN

ASGUIVAL (ASOCIACIÓN GUINEANA DE 

VALENCIA)

ASIMAV- ASOCIACIÓN POR LA INTEGRACIÓN 

DE LAS MUJERES AFRICANAS EN 

ASKAN WI

ASOC. DE INMIGRANTES MARROQUIES "AL 

AMAL"

ASOC. DE INMIGRANTES LIBERIANOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN CAMERUNESAS EN VALENCIA

ASOCIACION CAMERUNESES EN VALENCIA

ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN AFRICANA-

ACUA

ASOCIACIÓN DE ANGOLEÑOS/AS EN 

VALENCIA

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES 

ARGELINOS/AS

ASOCIACIÓN DE MANDINGAS

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Anex-5
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Associació Persona de contacte

FRANCIS LAWASON (PRESIDENTE)   /  AISA (Relaciones públicas de la Asoc.)

* C/ JOSE MESTRE DELCALS, 7-1

( 632 747 226 / 632 173 216

@ fransworld4.6@gmail.com   /  ancv2007@gmail.com

VICTOR SAIDU

*

( 677357957

@ cmmomoh@hotmail.com  /  sierraleoneassociation.2002@hotmail.com

AMADOU BAMBA

*

( 692512743

@ bambabatack@hotmail.com

Ousman OUSMAN (presidente)

* CALLE SALVADOR FERRANDIS LUNA, 11, BAJO 

( 633756717

@ gh.associationvalencia@yahoo.com

*

(

@

RACHIDA AOULAD ABDELKRIM

* C/ COTANDA, 2 - 6ª Y 7ª

( 627 639 281

@ atimevalencia@atime.es

Mbadiala Nomoko Basile PARE (Presidente)

* C/ PACO PIERA, 9-5ª

( 632 224 393  /  632 572 439

@ basileparee@yahoo.es  /   benkavalencia@hotmail.com

HOURIA SEHILI (Presidenta)

* C/ MAYOR Nº 146 P 9 MANISES

( 610092906

@ casaargelia@ymail.com  /   hsehili@yahoo.fr

PEDRO ONDO ONDO (Coordinador)

* C/ CERVANTES, 40

( 698398907

@ colectivoestudecua@hotmail.com

NORBERTO ASUMU ONDO ANGONO.Presid. / ERNESTO OBIANG (Tesorero)

* C/ ALCÁCER, 21

( 698765931 / 618371134

@ norbertoasumuondo@gmail.com  /  ernesto_obiang@hotmail.com  /  coesafri@gmail.com

MAREMA TOURE

* C/ CASTELLÓN DE RUGAT, 4 - 13ª

( 693 957 055 / 669 988 698

@ diarratulah@yahoo.es

Kingsely OBI (presidente)

* C/ JOSÉ DE PIGNATELLI, 24, BAJO

( 634002921

@ info@igbo-union-valencia.com

COESAFRI-CONSENSO ESTRATÉGICO 

PARA LA SOLIDARIDAD CON ÁFRICA

DIARRATOULAH ASOCIACIÓN DE MUJERES 

SENEGALESAS

IGBO IMPROVEMENT UNION VALENCIA  

(MEJORA DE LA UNION IGBO VALENCIA)

ASSOCIACION DE MUJERES AFRICANAS 

DE PATERNA (AMAP)

ATIME (ASOC. DE TRABAJADORES/AS E 

INMIGRANTES MARROQUÍES EN ESPAÑA)

BENKA. ASOCIACIÓN MALIENSE DE 

VALENCIA

CASA ARGELIA

CEGEM- COLECTIVO ESTUDIANTES  

GUINEA ECUATORIAL EN EL MUNDO

ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACION DE SIERRALEONESES 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN FAGARU ASAD 

(ASOCIACIÓN DE SENEGALESES/AS)

ASOCIACION GHANES EN VALENCIA
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