
A violência doméstica  é um problema de saúde pública mundial e uma 
violação dos direitos humanos, sendo caracterizada como “toda ação 
ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica 
ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da 
família", sendo também aplicada à vítima do sexo masculino. (SOUZA e 
FERREIRA, 2017, p. 28) Nesse sentido, o artigo 129 do Código Penal 
Brasileiro (Decreto-Lei 2848/40) determina punição para o crime de 
lesão corporal que tem por definição “ofender a integridade corporal ou 
a saúde de outrem”. (BRASIL, 1940) Entretanto, a violência doméstica 
contra os homens é um crime que segue escamoteado na sociedade, 
pois, apesar da menor prevalência em relação à violência doméstica 
contra mulheres, ele é uma realidade. Entre os homens mentalmente 
saudáveis, 3.4% a 20.3% são vítimas de violência física (KOLBE e 
BÜTTNER, 2020, p. 535), demonstrando a relevância de se analisar 
este tema a partir de um estudo de caso. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O HOMEM: 
Estudo de caso de lesão corporal por queimadura
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Relato de caso realizado por meio de consulta ao prontuário do 
paciente. Com base nos dados do caso, foi realizada breve revisão 
narrativa de literatura acerca da violência doméstica contra o homem.

APRESENTAÇÃO DO CASO

Masculino, vítima de violência doméstica no ano de 2020, atendido em 
pronto socorro da cidade de Santo André e, em seguida, por avaliação 
de constatação de lesão corporal em posto do IML, relata ter sofrido 
queimaduras extensas após desentendimento com a esposa, a qual 
teria despejado água fervente sobre seu corpo. Ao exame físico foram 
identificadas queimaduras em tronco, membro superior, face e pescoço, 
de característica irregular, coloração roxo-amarronzada, com a presença 
de bolhas de conteúdo líquido e áreas com solução de continuidade da 
pele na região lateral do braço esquerdo e eritema e descamação da 
pele da face e região cervical direita. 

A violência doméstica contra o homem constitui uma problemática pouco 
discutida nos âmbitos social e jurídico, sendo ela responsável por 
parcela significativa de danos e sequelas físicas encontradas nesta 
população. 
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A violência doméstica contra o homem configura uma grave violação 
dos direitos humanos e do Código Penal Brasileiro. Portanto, essa 
problemática deve ser enfrentada e discutida, de modo a criar políticas 
públicas que contemplem o homem em situação de violência e a 
preservação de sua integridade física, assim como a criação de rede de 
apoio à vítima. 

RESULTADOS

Figura 1: Eritema e  
descamação em  face e 
região cervical direita

Figura 2: Queimadura de 
formato irregular e coloração 
roxo-amarronzada em braço 
esquerdo, com a presença de 
bolhas de conteúdo líquido

Figura 3: Queimadura de 
formato irregular e coloração 
roxo-amarronzada em peitoral 
e flanco direitos

Apesar de estarem normalmente presentes no papel de agressor, os 
homens também são vítimas em muitos casos de violência doméstica. 
Uma análise da prevalência de violência doméstica e seus fatores 
desencadeantes observou que  3.4% a 20.3% dos homens mentalmente 
saudáveis são vítimas de violência física. Ao analisar os homens com 
distúrbios mentais, essa prevalência aumenta para 31.8%. Fatores 
como alcoolismo, ciúmes e relacionamentos recentes também podem 
aumentar o risco de violência doméstica. Além disso, foi observado que 
10.6% a 40% dos homens vítimas desse tipo de violência sofreram 
abusos na infância. (KOLBE e  BÜTTNER, 2020, p. 537)  A partir de 
revisão de literatura e utilizando como exemplo este caso concreto, 
constatamos que os homens têm três vezes maior chance de serem 
vítimas de queimaduras em ambiente domiciliar que as mulheres, sendo 
que a maioria destes casos são fruto de violência doméstica. As 
genitálias e a face são as áreas mais comuns de serem alvo de 
queimaduras por agressão, sendo as mulheres as principais causadoras 
dessas lesões. (PECK, 2012 p. 631) Ademais, é comum que as vítimas 
sejam homens jovens em países com alta taxa de urbanização e 
desemprego, como no caso relatado, o que facilita a criação de um 
ambiente de tensão e raiva. Aponta-se, ainda, que líquidos quentes são 
usados, por estarem presentes no fogão, e, na maioria dos ataques 
passionais, a vítima é injuriada em áreas como cabeça, pescoço, braços 
e tronco, afetando uma área de aproximadamente 20% da superfície 
corporal, o que também é observado no caso em questão. (PECK, 
2012, p. 631-32). No âmbito legal, a lesão se caracteriza como uma 
violação do Código Penal e qualifica uma lesão grave por comprometer 
mais de 20% da superfície corporal, resultando em incapacidade para 
as ocupações habituais por mais que 30 dias, ferindo o artigo 129, 
parágrafo primeiro, inciso primeiro (BRASIL, 1940).
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