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 Resumo A violencia contra as mulleres foi recoñecida como unha violación 
dos dereitos humanos e un problema de saúde pública no ámbito 
internacional. O tipo de violencia cara ás mulleres máis común é 
o que se da na relación de parella. Nos últimos trinta anos, vense 
traballando na prevención deste tipo de violencia. Un dos elemen
tos incorporados a este traballo son os Programas de Intervención 
con homes que exercen violencia na parella. Neste artigo son revi
sados os tipos de programas que apareceron durante estes anos e 
preséntanse algúns datos sobre os estudos de eficacia.

 Palabras chave violencia doméstica, tratamento, maltratador,  
eficacia de tratamento.

 Abstract Violence against women has been admitted as a violation of human 
rights and a problem of public health at an international level. The 
most common kind of violence against women is violence in the 
couple. In the last 30 years a lot of work on the prevention of this  
kind of violence has been done. One of the elements added to  
this work are the programmes of intervention with men who exer
cise violence in the couple. In this article those kind of program
mes which have come out during these years are looked through, 
and some data about the studies of effectiveness are presented. 

 Key words: home violence, treatment, batter, effectiveness of treatment.
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1. INTRODUCIÓN

A violencia contra a muller é endémica en 
países de todo o mundo e afecta a mulleres 
de toda raza, clase social, idade, nivel educati
vo, relixión ou país, sendo o tipo máis común 
de violencia experimentada polas mulleres a 
violencia no seo da parella (Heise, 1999; OMS, 
2001). 

Os estudos internacionais realizados nos 
últimos anos amosan índices de violencia físi 
ca e sexual por parte da parella comprendidos 
entre o 24% e o 53% e de violencia psicolóxi 
ca entre o 20% e o 75%, verificándose impor
tantes variacións entre países e ambientes 
dentro dun mesmo país (OMS, 2005). 

No ámbito europeo, o Consello de Europa 
reflicte que o 2025% das mulleres da Unión 
Europea sofreu algún tipo de violencia física 
ao longo das súas vidas, e que máis dun 10% 
sofreu unha agresión sexual, cifras que se ele
van até alcanzar o 45% se a violencia inclúe o 
asedio (Comisión Europea, 1999).

En España, véñense realizando desde 1999 
estudos sobre violencia contra as mulleres, nos 
denominados «Macroinquéritos sobre violen
cia contra as mulleres». No último inquérito, 
realizado en 2006, a cifra de mulleres conside
radas tecnicamente como maltratadas ascen 
dería a máis dun millón oitocentas mil mu
lleres, e o de mulleres autoclasificadas como 
maltratadas durante o último ano sería de seis
centas oitenta mil, aproximadamente. Polo que 
se refire, especificamente, a violencia de xénero 
nos termos da Lei Integral contra a violencia 
de xénero (2004), o 74,6% das mulleres consi
deradas tecnicamente como maltratadas fóro
no a mans da súa parella, encanto que o 57,3% 
das que se autoclasificaron como maltratadas  
no último ano fórono a mans da súa parella ou 
exparella (Instituto da Muller, 2006). 

Aínda que o problema da violencia contra 
a muller non é un problema de recente apa
rición, até hai non moitos anos foi un tema 
abandonado nas axendas políticas internacio

nais. Na década de 1970, os movementos femi
nistas comezan a traballar na visibilidade da 
violencia contra as mulleres. Tanto en Europa 
como nos EEUU e Canadá, iníciase a denun
cia do problema e, de forma paralela, préstase 
apoio ás mulleres que se encontran nesta situa
ción. O traballo destes grupos de mulleres deu 
lugar a que un problema, até entón invisíbel e 
ausente das axendas das políticas internacio
nais, pasara a encadrarse como un problema 
de dereitos humanos e saúde pública (Heise, 
1997; ONU, 1993; OMS 2005). 

Desta forma, o problema da violencia con
tra as mulleres deixa de ser un tema exclusivo 
do movemento feminista para transformarse 
nun problema social, recoñecido no ámbito 
internacional e contemplado nos ámbitos aca
démico, legal e social (Kanuha, 1997), definín
doo como un grave problema de dereitos hu
manos e saúde pública que afecta a todos os 
sectores da sociedade (OMS, 2005). Como 
consecuencia destes movementos, «esta vio
lencia, que con demasiada frecuencia se ocul
tou detrás de portas pechadas e se evitou nos 
discursos públicos, non pode negarse por máis 
tempo xa que forma parte da vida cotidiana de 
millóns de mulleres» (Phumpahi, 2005).

Este traballo de denuncia por parte dos 
grupos de mulleres foi acompañada, desde un 
inicio, de medidas de apoio para as vítimas da 
violencia. Os primeiros pasos centráronse na  
protección das mulleres, creando refuxios,  
na posta en marcha de centros de axuda e 
outros tipos de servizos para o respaldo de 
mulleres e nenos, e na educación do público a 
respecto da violencia doméstica. (Schechter, 
1997).

Unha vez postas en marcha estas medidas 
de axuda ás mulleres maltratadas, as persoas 
que traballan neste contexto observan como 
dun terzo á metade das mulleres que estaban 
nos refuxios voltaban, ao menos por un tempo, 
co maltratador, e a maioría dos maltratadores 
separados repetían o seu abuso con outra mu
ller. Así, estas persoas comezaron a cuestionar 
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o que estaban a facer cun home que maltrataba 
a súa parella e a percibir a necesidade de inter
vir a este nivel (Gondolf, 2002). Neste mesmo 
sentido, Echeburúa sinala como, apesar de que 
a muller se separe, poden aparecen compor
tamentos de asedio e fustigamento por parte 
do home, relacións obrigadas por diferentes 
vínculos (familiares, económicos, sociais, ...) 
ou é probábel que este home inicie relacións 
de parella con outras mulleres coa posibili
dade de reincidir nos malos tratos. En caso de 
que continúen a convivir, situación moi fre
cuente, existe o perigo de que o maltrato con
tinúe, estendéndose a outros membros da fa
milia (fillos, persoas maiores, ...) (Echeburúa, 
1997).

Desta maneira, a abordaxe da prevención 
da violencia de xénero require a protección e 
atención á muller obxecto do maltrato, medi
das lexislativas, xudiciais, sanitarias e educa
tivas, así como a intervención co responsábel 
último do maltrato.

Corsi, na liña do comentado, encontra unha 
secuencia compartida por varios países no que 
di respecto á evolución da focaxe asistencial e 
preventiva neste tipo de violencia. Sinala que, 
nun primeiro momento, os esforzos se dirixen 
a denunciar e facer visíbel o problema e, de for
ma simultánea, créanse os primeiros programas 
destinados á atención das vítimas da violencia 
doméstica. Unha vez postas en andamento es
tas medidas trabállase na cuantificación e des
crición da problemática, formulando proxectos 
e políticas dirixidas á prevención da violen
cia contra as mulleres, que abarcan reformas 
lexislativas, xudiciais, sanitarias e educativas. 
É neste momento cando costuma aparecer a 
necesidade de xerar un recurso de asistencia 
para os axentes perpetradores da violencia 
no contexto doméstico, dado que o caudal de 
mulleres participantes nos programas medrou 
o suficiente como para xerar unha presión que 
procura esixir que os homes se fagan cargo 
da súa violencia e asuman o obxectivo da súa 
propia reabilitación. (Corsi, 1995).

Porén, os programas de intervención con 
homes maltratadores (PIM) estiveron rodea
dos, desde o seu inicio, de desconfianza e po
lémica. Desconfianza por parte das persoas 
que traballan con mulleres maltratadas, para 
as que resulta duro prever mudanzas nos ho
mes que causan graves maltratos e lesións ás 
mulleres que acoden aos seus servizos. Tamén 
xeraron desconfianza nos profesionais dos 
propios programas, en especial desde aqueles 
que teñen experiencia de altas taxas de aban
donos ou incumprimentos (Gondolf, 2002). 
E polémica asociada aos fondos destinados  
a estes programas (Mullander, 2000; Heise, 
1997), entendendo que estes fondos van dirixi
dos á axuda dos homes e non á prevención e 
intervención integral da violencia de xénero.

Neste artigo revísanse as características 
dos programas de intervención con homes 
que exercen violencia na parella, cales foron 
as controversias e críticas que os rodearon, e 
exporanse algúns dos estudos realizados que 
tratan de responder á pregunta inevitábel: fun
cionan estes programas?

O PROBLEMA DA VIOLENCIA 
CONTRA AS MULLERES  
DEIXA AGORA DE SER UN 
TEMA EXCLUSIVO DO  
MOVEMENTO FEMINISTA  
PARA TRANSFORMARSE NUN 
PROBLEMA SOCIAL,  
RECOÑECIDO NO ÁMBITO  
INTERNACIONAL E  
CONTEMPLADO NOS ÁMBITOS 
ACADÉMICO, LEGAL E SOCIAL
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Entre estes «programas pioneiros» están  
EMERGE (Boston), Raven (St Louis) ou AMEND  
(Denver), (Pence e Paymer, 1993; Gondolf, 
1985; Adams, 2003).

A mediados de 1980, o counselling para mal
tratadores capta a atención de traballadores 
sociais, psicoterapeutas e até consultores fa
miliares, que adaptaron as súas terapias para 
psicopatoloxía e disfunción familiar ao maltra
to. Estes clínicos incorporaron aos programas 
técnicas de counselling e orientacións desenro
ladas para homes violentos e ira en xeral (Gon
dolf 1985, 2002). Desta maneira proponse 
outra focaxe, onde o obxectivo será estender 
e reforzar as condutas alternativas, como por 
exemplo, comunicación, resolución de confli
tos ou habilidades de estrese – relaxación. Con 
esta orientación pérdese o obxectivo presenta
do polos primeiros traballadores dos progra
mas, e movementos de mulleres maltratadas, 
centrado na cuestión subxacente do poder e 
control do home sobre a muller; en lugar diso, 
parece que se transforma o esforzo de trocar o 
home e a sociedade polo desenvolvemento de 
técnicas e habilidades. Con esta troca, corríase 
o risco de asumir unha orientación tradicional 
de tratamento, psicoloxizando o problema e 
esquecendo o contexto sociocultural en que 
aparece e que contribúe á súa manutención. 

Na actualidade, os PIM costuman com
binar elementos procedentes dos primeiros 

2. OS PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN CON HOMES QUE 
EXERCEN VIOLENCIA DOMÉSTICA

Os Programas de Intervención con Maltra
tadores (PIM) teñen unha curta historia e, na 
actualidade, continúan a incorporar propostas 
e traballando para aumentar a súa eficacia, tra
ballo que se ha de realizar como parte dunha 
resposta coordenada comunitaria onde deben 
estar integrados (Adams, 2003). Neste aparta
do, realízase un breve percurso mostrando o 
desenvolvemento dos PIM, descríbese algún 
dos programas de intervención máis represen
tativos (EMERGE e M. Duluth) e, para finalizar, 
preséntanse algúns datos sobre a súa situación 
actual.

2.1. Contexto histórico

Os primeiros programas de intervención con 
homes maltratadores (PIM) aparecen en In
glaterra e nos EEUU na segunda metade da 
década de 1970 (Gondolf, 1997, 2002; Scott, 
2004). Estes primeiros programas son postos 
en prática por pequenos grupos de homes, 
relacionados cos movementos de mulleres 
maltratadas, mediante programas de coun-
selling dirixidos a maltratadores de mulleres 
que buscaban refuxio (Pence e Paymer, 1993; 
Stark, 2007).

Estes programas pioneiros, con frecuencia 
guiados por un líder, con formato de auto
axuda e usuarios voluntarios (Stark, 2007), 
entenden a violencia do home contra as mulle
res como unha expresión de poder e control, 
de maneira que o home é o único responsábel 
da súa conduta violenta. O obxectivo da inter
vención é a resocialización do home, procu
rando alternativas de pensamento e compor
tamento cara as mulleres. Para logralo, utilizan 
técnicas de concienciación e traballo en grupo, 
convidando ao home a discutir sobre a súa 
aprendizaxe e exercicio do poder e control. 
(Gondolf, 2002).

O OBXECTIVO DA INTERVEN-
CIÓN É A RESOCIALIZACIÓN, 
PROCURANDO ALTERNATIVAS 
DE PENSAMENTO E COMPORTA-
MENTO CARA AS MULLERES
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pois describirase o denominado Modelo Du
luth, programa cunha orientación de xénero 
que se combina co uso de técnicas cognitivo
conductuais. No terceiro punto, describiranse 
algunhas das características que comparten 
os programas que actualmente están en fun
cionamento. 

Finalizarase o apartado cuns comentarios 
sobre o que se deu en denominar «Guías de 
boas práticas», que fan referencias a unha se
rie de recomendacións para a posta en anda
mento dos PIM, co fin de garantir uns mínimos 
de calidade e evitar pór en risco á vítima do 
maltrato.

2.2.1. Emerge
EMERGE é o primeiro PIM que aparece en 
1997 en Boston (EEUU). Fundado por un grupo 
de homes que colaboraban co movemento de 
mulleres maltratadas, a súa filosofía baséase no 
apoio da causa das mulleres, uníndose ás cam
pañas destas e non competindo cos pro xectos 
que estas presentasen para conseguir financia
mento. Considérase a si mesmo como parte 
dun movemento de homes organizado para 
mudar o sexismo na sociedade, ao que consi
deran responsábel da violencia contra a mu
ller. (Mullender, 2000; Adams, 2003)

Aínda que conta con consultores treina
dos e traballadores sociais sustentando a or
ganización, o grupo intenta manter decisións 
«laterais», máis do que unha xerarquía profe
sional (Gondolf, 1985). O seu traballo actual 
vai dirixido a mellorar a actuación en diversos 
ámbitos frente ao problema dos abusos do
mésticos como, por exemplo, o da xustiza e o 
dos servizos de saúde. (Emerge, 2000)

O programa de intervención a maltratado
res parte dunha orientación profeminista e 
comprende un mínimo de 40 sesións de dúas 
horas. Os grupos xeralmente teñen dous co
líderes e de 9 a 12 usuarios. O programa de
fínese como un servizo educacional, non un 
tratamento psicolóxico. (táboa 1). (Emerge, 
2000).

programas, psicoeducativos con orientación 
de xénero, con técnicas cognitivocondutuais, 
sendo un dos programas máis expandidos a 
nivel internacional o Duluth Domestic Abuse 
Intervention Proyect (DAIP), coñecido como 
Modelo Duluth (Pence e Paymer, 1993; Healy, 
1998).

Con este avance, os PIM vanse estenden 
do pouco a pouco no ámbito internacional, 
creándose o primeiro centro europeo en In
glaterra (1976), e estendéndose pouco a pou
co a outros países, Franza (Lyon, 1987), No
ruega (Proxecto ATV, 1987), Escocia (Proxec
to Change, 1989) e en España (Echeburúa, 
1997, Navarra, 2001 ou Galicia, 2001, a través 
do programa «Abramos o Círculo»).

2.2. Programas de intervención

Na actualidade, non podemos falar dos pro
gramas como algo único. A expansión destas 
intervencións provocou a aparición de centos 
de programas, diversos en canto a técnicas, 
modelos teóricos e obxectivos, aínda que se 
pode encontrar certa converxencia en aspec
tos fundamentais (Gondolf, 2002).

Diferentes autores trataron de organizar os 
diferentes programas en función de diferentes 
criterios. Por exemplo, atendendo ás caracterís
ticas dos programas, Gondolf reúneos en tres 
categorías, programas terapéuticos, programas 
psicoeducacionais e programas didácticos / 
confrontación (Gondolf, 1985); Mullender, 
en función do marco teórico, clasifícaos en 
modelos baseados na aprendizaxe social, mo
delos intrapsíquicos, modelos sociopolíticos e 
modelos de acción social (Mullender, 1996); e 
Healy fala de programas individuais, familia 
res e socioculturais. (Healy, 1998) 

A continuación descríbense tres exemplos 
dos diferentes PIM que surxiron durante estes 
anos, expondo as características fundamen
tais de cada un. En primeiro lugar descríbese 
o programa EMERGE, exemplo de programa 
baseado nunha orientación de xénero. Des
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Táboa 1. CARACTERÍSTICAS DO MODELO  
DE TRABALLO DE «EMERGE» 
(Adaptado de Healy, 1998; Emerge, 2000)

Estrutura do Programa: asistencia a un mínimo de 40 sesións  
de grupo, dividido en dúas fases. As sesións de grupo son  
semanais, de dúas horas de duración cada sesión. O grupo  
está dirixido por un home e unha muller.

A primeira fase inclúe 8 sesións co seguinte currículo:

Definición de violencia doméstica. Identificación de diferentes  
formas de maltrato físico e intimidación.

Auto diálogo positivo versus negativo. Identificación de sinais  
cognitivos de violencia.

Efectos da violencia na muller. Identificación de como afecta  
a violencia á vítima e ás relacións.

Solucións a curto prazo versus a longo prazo.  
Identificación de comportamentos e atitudes que son necesarias  
para reparar o dano causado polo maltrato.

Abuso psicolóxico, sexual e económico.  
Identificación destas formas de abuso como tácticas de control.

Comunicación abusiva versus respectuosa.  
Identificación das diferenzas entre formas abusivas  
e non abusivas de comunicación coa parella.

Efectos do maltrato da parella nos nenos.  
Identificación de como a exposición ao maltrato  
da parella afecta aos fillos.

Na segunda fase, realízase traballo grupal, através de  
32 sesións con periodicidade semanal. Sesións de grupo  
que inclúen catro aspectos fundamentais: 

«Checkin», onde os membros do grupo falan dos episodios  
de maltrato máis recentes.

Turnos individuais, onde se da a oportunidade aos membros  
do grupo para contar incidentes específicos ou son cuestionados  
para traballar na súa historia de relacións.

Actividades educacionais. 

Check out. Cada semana reúnense os membros do grupo e os «líderes» 
para comentar as súas experiencias no grupo e o que aprenderon.

Algunhas das actividades que se poden desenvolver nesta fase 
inclúen: responsabilidade, beneficios do maltrato, finalizar as 
relacións con respeto, ciúmes, control na comunicación, falta de 
honestidade, focalizarse en atributos positivos da parella ou  
exparella, autocoidado, intimidación.
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abuso económico e coerción. (Pence e Pay
mar, 1993; Paymar, 2000)

O obxectivo central é axudar ao home a 
mudar desde o uso de condutas asociadas á 
«Roda de Poder e Control», resultado de re
lacións autoritarias e destrutivas, cara o uso de 
condutas da «Roda de Igualdade», que reflic
tiría relacións igualitarias, para o que utiliza un 
proceso educacional baseado nos traballos do 
educador brasileiro Paulo Freire. (Paymar, 
2000)

Para lograr a mudanza, o currículo Duluth 
plantxa o traballo xeral en cinco obxectivos 
(Pence e Paymar, 1993):
— Axudar aos participantes a comprender 

que os seus comportamentos violentos 
son un intento de control sobre a súa pare
lla. Examínanse estes comportamentos e o 
sistema de crenzas que subxaz.

— Axudar a comprender a causa do seu com
portamento violento mediante a análise 
do contexto social e cultural en que usa a 
violencia contra a súa parella.

— Incremento da disposición ao cambio me
diante a análise dos efectos negativos do 
seu comportamento na relación, na súa 
parella, fillos, amigos e el propio.

— Fomento da participación para chegar a  
ser responsábel dos danos causados polos 
seus comportamentos violentos, axudán
dolle a recoñecer o seu maltrato, aceptan
do a responsabilidade sobre a súa parella 
e entorno, como un paso adiante para a 
mudanza.

— Proporcionar información prática sobre 
como mudar a conduta violenta, median
te a exploración de alternativas non violen
tas e que non estean baseadas no control á 
hora de relacionarse coas mulleres.
Unha compoñente central do modelo Du

luth é a Resposta Comunitaria Coordenada, 
baseada na idea de que a violencia contra as 
mulleres é un problema da comunidade e, 
portanto, a colaboración das diferentes ins

2.2.2. Modelo Duluth. Duluth Domestic  
Abuse Intervention Project Program
O Modelo Duluth basea o seu currículo na 
premisa de que a violencia é usada como for
ma de control do comportamento de outras 
persoas. O concepto central do modelo é a 
«Roda do control e poder», que ilustra que  
a violencia física é parte dun patrón de condu
tas de control que inclúen intimidación, abuso 
emocional, isolamento, minimización, utiliza
ción dos nenos, uso dos privilexios do home, 

Táboa 2. CARACTERÍSTICAS DO  
TRABALLO DO MODELO DULUTH  
(Pence e Paymar, 1993,  
Paymar, 2000)

Estrutura do programa: o programa ten unha 
duración variábel, en función dos standards locais, 
mais xeralmente incorpora 2 ou 3 sesións en cada  
un destes puntos:

Cese de condutas violentas.

Cese de condutas ameazantes. 

Respeto.

Apoio e confianza.

Honestidade e responsabilidade.

Respecto sexual. 

Vida conxugal.

Negociación e imparcialidade.

Achegamento: cada unidade comeza  
cun video ilustrativo da conduta abusiva  
que se quer mudar. Realízase unha  
discusión didáctica de confrontación.  
O Modelo Duluth (que incorpora un  
currículo) enfatiza que a intervención  
co maltratador debe realizarse no contexto 
dunha resposta comunitaria coordenada  
en violencia doméstica.
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Para a consecución destes obxectivos, os 
programas de intervención con maltratadores 
utilizan unha ampla variedade de técnicas, que 
inclúen psicoeducación, exercicios de grupo, 
feedback, autoavaliación, roleplays, treina
mento en habilidades, tarefas para casa, refor
zo positivo e técnicas cognitivoconductuais. 
(Adams, 2003)

Por outra parte, nos últimos anos obsérva
se unha tendencia interesante, como é a tenta
tiva de adaptar modelos teóricos de diferentes 
orientacións e a presentación de estudos de 
caso. Exemplos destas tentativas serían, desde 
o modelo condutual a adaptación da terapia 
codutual dialéctica (Fruzzetti et al, 1998), 
análise continxencial procedente do modelo 
intercondutual (Landa et al., 1998), terapia 
de grupo cognitivoconduutal (Morrel et al., 
2003), presentación de estudo de caso desde 
a perspectiva cognitivocondutual (Towend 
et al., 2007), adaptacións do modelo sistémico 
(Rivvet et al., 2004) ou a adaptación da teoría 
de constructos persoais (Macrae et al., 2000). 
Non menos interesantes e necesarias son as re
flexións realizadas polos profesionais que tra
ballan con estes homes (Muñiz e Lopo, 2004).

2.3. Normas básicas para  
a posta en marcha dos PIM

A proliferación de programas de intervención 
deu lugar a que na década de 1990 surxise a 
necesidade da súa regulación, creando unha 
serie de requisitos que permitan o control de 
calidade e seguridade das vítimas. Estas re
comendacións recolléronse nas denominadas 
«Guías de boas práticas» (Conferencia sobre 
Violencia contra as Mulleres, Finlandia, 1999; 
Bennet et al., 199; Austin e Dankwor, 1999; 
Consello de Europa, 2004; Grupo 25, 2006 ). 
Algúns dos aspectos recollidos fan referencia 
aos seguintes puntos:
— Os programas para os agresores non deben 

ser utilizados como substitución das medi
das penais. 

titucións (Servizos Sociais, Xustiza, Servizos 
Policiais ...) é necesaria para poder abordala.

O modelo segue un formato grupal, de 6 a 
10 homes, onde os homes son postos a seguir 
semanalmente no grupo durante 24 sesións. 
As sesións xiran en torno aos oito temas do 
currículo (táboa 2).

2.2.3. Outros programas
Desde a década de 1980 fóronse incorporando 
os programas de intervención cunha orienta
ción de xénero e a utilización de técnicas cog
nitivoconductuais. Na actualidade, séguense 
a incorporar elementos de traballo como a 
redución de abandonos e aumento da confor
midade co programa, relevancia cultural, ava
liación da perigosidade, abuso de substancias 
e problemas de saúde mental ou programas 
para a educación como pais. (Adams, 2003; 
Aldarondo et al., 2002)

Rosembaun (2001) realiza unha revisión 
dos programas de intervención e observa que 
a pesar da variedade de alternativas, a maior 
parte usa unha combinación dos seguintes 
elementos:
 1. O problema do poder e control 
 2. Sinais de ira.
 3. Time out.
 4. Sentimentos subxacentes de ira,  
  o funil da ira.
 5. Custos da agresión.
 6. Abuso de alcol e substancias.
 7. Treinamento en comunicación.
 8. Cognición.
 9. Relaxamento e redución do estrese.
 10. Papel de pai.
 11. Orientación futura.
 12. Asertividade.
 13. Empatía coa vítima.
 14. Uso de instrumentos multimedia.
 15. Contacto coa parella.
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belecer acordos formais de colaboración 
entre ditos organismos. 
Non obstante, estas indicacións non están 

exentas de críticas. Numerosos autores, espe
cialmente desde os profesionais da saúde men
tal, denuncian que este tipo de guías viola o 
seu dereito a praticar o seu traballo de acordo 
coa súa formación, máis aínda cando a prática 
recomendada non está apoiada por evidencia 
empírica (Austin et al. 1997). 

3. INVESTIGACIÓN SOBRE  
A EFICACIA DOS PIM

O coñecemento sobre as aportacións e resul
tados dos PIM son de grande importancia por 
diferentes motivos. Desde o punto de vista 
das vítimas, non podemos esquecer que en 
moitas ocasións queren permanecer na rela
ción coa súa parella e esperan que os axuden 
mudando a súa conduta violenta e controla
dora. Se temos en conta que o feito de que 
un maltratador solicite o aceso a un PIM é un 
dos predictores máis potentes para que unha 
muller volte co maltratador (Gonfolf, 1998), é 
importante que os programas de maltratado
res non ofrezan unha promesa de esperanza 
que poida conducir á agresión. Por outro lado, 
desde o punto de vista dos profesionais que 
traballan nos programas, o interese non estará 
tanto en se o programa funciona, senón en a 
quen lle funciona mellor e que elementos do 
programa poden ser máis importantes (Ben
net e Williams, 2001), de maneira que poidan 
mellorar a súa intervención. 

A continuación, comézase cunha descri
ción das principais dificultades coas que nos 
encontramos á hora de valorar as aportacións 
destes estudos de investigación. Seguidamen
te, describiranse algúns dos traballos máis ci
tados nas publicacións neste campo, centrados 
en investigacións con deseños cuaseexperi
mentais, experimentais e estudos de revisión, 
alén dos estudos piloto realizados en España. 

— Débese priorizar a seguridade das mulleres 
vítimas de violencia, no caso de detectar 
algún perigo comunicarase aos organismos 
implicados e ás forzas de seguridade. 

— O financiamento dos programas para os 
agresores non debe recaer sobre o custo 
dos servizos para as vítimas. 

— A conceptualización da violencia contra 
as mulleres deberá recoñecer que inclúe 
agresións físicas, psicolóxicas, sexuais e 
económicas, así como a conexión existen te 
entre tal violencia e outro tipo de compor
tamentos que se aproximan a ela, como o 
excesivo control e outros antecedentes de 
abuso emocional. 

— Considerar o contacto coas vítimas, en di
ferentes momentos da intervención.

— O obxectivo do programa será a reedu
cación dos homes violentos, através do 
cambio de mentalidade que os levou á vio
lencia, ensinando que non teñen dereito a 
controlar nin agredir ás súas (ex) compa
ñeiras, obxectivo prioritario da interven
ción, por cima doutros cambios que poida 
precisar o agresor como, por exemplo, o 
tratamento contra o abuso do alcol. 

— Os programas deberán ter unha duración 
máxima de 12 meses, a razón dunha sesión 
semanal, como mínimo. Deberán compren
der tanto traballo individual coma grupal. 

— É preciso que os programas se baseen en 
investigacións adecuadas, en función das 
cales se estabelecen os métodos que po
den ser eficaces, que foron desenrolados e 
avaliados en programas anteriores. 

— Débese levar a cabo un seguimento e ava
liación dos programas. 

— Os programas para os agresores deben for
mar parte dunha acción coordenada, na 
loita contra a violencia ás mulleres, que en
volvan a policía, a xustiza penal, os servizos 
que traballan coas vítimas e os organismos 
de benestar social, para o cal convén esta



 número 32 · decembro 2008 · violencia18 · cadernos de psicoloxía

baseadas na evidencia (CarrascoPortiño et 
al., 2007).

Por outro lado, os diferentes termos utiliza
dos para referirse a este fenómeno (violencia 
doméstica, violencia de xénero, violencia con
tra as mulleres, maltrato, abuso ...), así como a 
diferente conceptualización dada a estes ter
mos (nalgúns estudos faise referencia á violen
cia física exclusivamente, noutros á violencia 
física e psicolóxica, a violencia psicolóxica 
caracterizouse de diferentes maneiras, etc.) 
complicou aínda máis a situación. Afortuna
damente, nos últimos anos foise consensuan
do a maneira de entender a violencia contra as 
mulleres, de forma que non se poidan ignorar 
os diferentes tipos de violencia, en calquera 
das súas manifestacións, á hora de plantexar 
os obxectivos e avaliacións de resultados dos 
programas. Aínda así, continúa a ser necesaria 
unha maior operacionalización do concepto, 
co fin de que todos falemos do mesmo cando 
nos refiramos á violencia contra as mulleres.

Non menos problemático é o asunto da 
eficacia dos programas. Cando funciona un 
PIM?, cales son os criterios de éxito aos que 
debemos atender?. En primeiro lugar, é nece
sario definir que mudanzas esperamos que se 
produzan finalizado o programa. Algúns pro
gramas tentan lograr unha transformación na 
relación homemuller, outros céntranse no 
cese da violencia, esquecendo a transforma
ción do home e, por último, plantéxase unha 
posición intermedia, recoñecendo que aínda 
que cese o comportamento baseado en amea
zas e violencia, é posíbel que persistan outras 
formas de expresión de relacións de poder e 
control. Neste punto, debemos preguntarnos 
até onde chega a responsabilidade dos PIM e 
ónde comeza o papel da acción social (Edle
son, 1997).

Quen debe medir os efectos do programa? 
Nalgúns dos estudos realizados é o home, ex
clusivamente, o que valora os efectos do pro
grama. Se temos en conta que tenden a negar 
ou minimizar o maltrato, non parece un bo 

Para finalizar, presentaranse algunhas conclu
sións sobre dúas cuestións fundamentais. En 
primeiro lugar, son eficaces estes programas?, 
prestando especial atención á alta taxa de aban
donos que sofren algúns destes programas e, a 
continuación, existe algún tipo ou formato de 
programa superior a outro? 

3.1. Cuestións a considerar na valoración 
dos estudos de investigación

Nos últimos anos, veuse realizando un impor
tante esforzo na investigación da eficacia dos 
PIM, e aínda que utilizaron unha metodoloxía 
cada vez máis rigorosa (Babcock, 2004), aínda 
son moitas as dificultades que encontramos á 
hora de avaliar estes traballos.

Estas dificultades fan referencia a aspectos 
relacionados cos modelos teóricos explicati
vos da violencia contra as mulleres, os criterios 
a utilizar para valorar a eficacia dos programas 
de intervención, os mecanismos para medir os 
efectos do programa, como e cando se realiza 
o seguimento ao finalizar o programa de inter
vención ou cuestións metodolóxicas relacio
nadas cos deseños empregados e as amostras 
utilizadas.

En primeiro lugar, ao observar os plan
texamentos de algúns dos PIM, a impresión 
que provocan é que se trata dun pacote de 
técnicas que se empregan repetidamente. 
Eisikovsis et al. advirten que a intervención 
neste campo está a ser ateórica, sendo nece
sario o de senvolvemento de teorías baseadas 
nas experiencias dos homes que maltratan 
e das mulleres maltratadas, máis que tomar 
as teorías doutros campos de coñecemento 
(Eisikovits e Edleson, 1989). Neste mesmo 
sentido, CarrascoPortiño et al., nunha revi
sión dos artigos científicos publicados entre 
os anos 20002005, comproban que seguen 
a ser escasos os estudos que abordan a etio
loxía da violencia contra a muller na parella, 
o que dificulta o adecuado desenvolvemento 
de intervencións e estratexias de prevención 
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interese, xa que trata de corrixir e mellorar 
os erros de plantexamento e metodolóxicos 
cometidos en investigacións previas, comen
tados no apartado anterior. A continuación, 
preséntanse os catro estudos baseados en de
seños experimentais realizados neste campo. 
Antes de finalizar coas dúas investigacións 
piloto realizadas en España, serán presenta
dos os resultados de catro estudos teóricos de 
revisión. (Táboa 3)

3.2.1. Estudos Cuase-experimentais
Aínda que son numerosas as investigacións 
realizadas utilizando deseños cuase experie
mentais, describirase o estudo de Gondolf 
(2002), polos motivos xa comentados.

índice a utilizar. A medición dos efectos sería 
conveniente que os aportaran varias fontes, os 
homes que participan no programa, informes 
policiais de novos arrestos ou denuncias e a 
muller vítima de maltrato. Os estudos máis 
recentes tratan de recoller información de di
versas fontes, ao constatar a diferenza nos re
sultados obtidos en función de quen informe. 
(Edleson, 1997)

Outro aspecto de grande importancia na 
avaliación de resultados son os períodos de 
tempo en que se realiza o seguimento. ¿É un 
programa bensucedido se un home non agri
de a súa parella en 6 meses, 9 meses, un ano 
ou tres anos? Os estudos realizados até a data 
teñen períodos de seguimento que van desde 
unhas semanas a varios anos. Existe consen
so ao considerar que o seguimento se debe 
realizar con longos períodos de tempo, cando 
máis extensos maior confianza. O estudo de 
Gondolf (2002), que se presenta máis á fren
te, cun seguimento de catro anos, mostra a 
importancia deste punto.

Por último, algunhas cuestións relaciona
das con aspectos metodolóxicos. Son esca
sas as investigacións que utilizaron deseños 
experimentais no estudo dos PIM e, como se 
puido ver son moitos os aspectos a definir para 
deseñar adecuadamente estes estudos. Ade
mais, con frecuencia utilizáronse amostras 
pequenas ou de poboacións específicas, que 
dificultan a xeneralización dos resultados. Un 
exemplo témolo no estudo, utilizando un des
eño experimental, levado a cabo por Dunford 
(San Diego Navy, 2000) que contaba só con 
persoal do exercito nunhas condicións moi 
especiais. 

3.2. Descrición de estudos

Neste apartado descríbense algúns dos estu
dos máis representativos no campo da inves
tigación da eficacia dos PIM. Comézase cun 
estudo de Gondolf, baseado nun deseño cuase 
experimental. Trátase dun estudo de especial 

Táboa 3. ESTUDOS SOBRE  
A EFICACIA DOS PIM

Estudos cuase-experimentais 

Gondolf (2002) 

Estudos experimentais

Palmer, Brown e Barrera (1992)

Davis, Taylor e Maxwell ( 1998)

Feder e Forde (2000)

Dunford (2000)

Estudos teóricos:

Tolman e Edleson (1995)

Davis e Taylor (1999)

Babcock, Greer e Robie (2004)

Feder e Wilson (2005)

Estudos realizados en España: 

Echeburúa e FernándezMontalvo (1997)

Echeburúa, FernándezMontalvo e Amor (2006)
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Os resultados xerais da avaliación do pro
grama suxiren que o sistema de intervención 
con maltratadores mediante counselling cog
nitivocondutual é eficaz á hora de cesar o 
maltrato e reducir o abuso en xeral (Gondolf, 
2003). A maioría dos homes impóñense limi
tacións condutuais para evitar ser violentos, 
a metade dos homes refiren confiar en técni
cas de interrupción para evitar a violencia e 
o abuso, e perto dun quinto mudaron as súas 
actitudes de cara ás mulleres, de acordo cos 
informes das mulleres.

Outros resultados de interese recollidos 
fan referencia á escalada nas agresións e a 
reincidencia. Os homes que foron arrestados 
e incorporados a programas de maltratata
dores obteñen beneficio da intervención, a 
grande maioría pararon a súa violencia por 
un período prolongado de tempo. Aínda que 
perto da metade dos homes presentaron algún 
comportamento de maltrato contra as súas pa
rellas nalgún momento durante os catro anos 
de seguimento, a maior parte destes ataques 
ocorreron nos 9 meses que seguían á entrada 
do programa. Durante este período, os ho
mes estaban aínda a participar no programa 
ou agardando para entrar nel. Dous anos e 
medio despois da entrada no programa, máis 
do 80% dos homes non atacaran á súa parella 
feminina no último ano. Catro anos despois 
de entrar no programa, máis do 90% non foran 
violentos ao menos no último ano.

Aliás, obsérvanse indicios dunha redución 
na gravidade dos abusos. Aproximadamente 
tres cuartas partes dos homes tiñan graves ata
ques contra a súa parella no pasado e menos 
dun cuarto dos homes tiñan ataques graves 
nos 4 anos posteriores á entrada no programa. 
Outras formas de abuso, como as condutas de 
control, abuso verbal, e ameazas, tamén mos
traron un claro descenso no tempo, aínda que 
non decreceu na mesma medida dos ataques.

Un aspecto de especial importancia é que 
moitas mulleres se sentían «moi seguras», 
crían que era moi improbábel que a súa pa

§ Gondolf (2002) leva a cabo un estudo ao que 
denomina «naturalistic, multisite and com
parative», polas súas características de plan
texamento e metodolóxicas. Ponse en marcha 
en catro rexións xeograficamente distantes dos 
EEUU (Dallas, Denver, Houston e Pittsburg), 
co fin de obter unha amostra con diferentes 
características raciais e étnicas. Utiliza 840 ho
mes, 210 por lugar.

O seguimento foi organizado cun plante
xamento lonxitudinal, mediante entrevistas 
telefónicas cada tres meses co home e a súa 
parella inicial e con calquera outra parella que 
identificaran. Estas entrevistas seguían un for
mato que permitía ás mulleres contar a súa his
toria, falar, máis do que sentirse interrogadas 
por preguntas test. O seguimento prolongouse 
durante catro anos.

A información recollida no período de se
guimento procede de diferentes fontes, infor
mes de arrestos, informes policiais, informes 
médicos, informes do home participante no 
programa e rexistro no Inventario de Calidade 
de Vida para as mulleres (finanzas, social, emo
cional, espiritual, autonomía e seguridade). 

Os programas de intervención para parti
cipar no estudo debían reunir cinco criterios 
operacionais para ser cualificados como «ben 
estabelecidos»: empregar unha orientación 
cognitivocondutual semellante ás publica
das nos manuais sobre o tema, colaborar cos 
Servizos de Mulleres Maltratadas nas súas 
comunidades, cumprir cos requisitos para os 
programas de intervención propostos no seu 
Estado e realizar formación e supervisión.

As características dos programas compar
ten os seguintes aspectos: asunción de que a 
violencia é primariamente unha elección re
forzada pola sociedade, énfase na responsabi
lidade do home na violencia, toma de medidas 
e preocupación pola seguridade das mulleres 
maltratadas, treinamento en habilidades para 
interromper e evitar a violencia, modalidade 
cognitivocondutual en sesións de grupo.
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Con relación ao efecto do programa, acha
ron unha importante diferenza entre os homes 
que asistiron ao programa un tempo inferior 
a dous meses (abandono) daqueles que asis
tiron ao programa dous meses ou máis. Os 
homes que asistiron dous meses ou máis foi 
menos probábel que recaeran frente aos que 
abandonaron antes dos dous meses. 

En función dos resultados obtidos no es
tudo, Gondolf realiza unha serie de recomen
dacións na implementación deste tipo de pro
gramas (Gondolf, 2002): 
— Celeridade na remisión dos casos por pri

meira vez para garantir unha rápida e cer
teira resposta ao primeiro arresto.

— Screening de transtornos psiquiátricos gra
ves e alcolismo (outro tipo de avaliación 
exaustiva pode non ser necesaria ou efec
tiva).

— Counselling intensivo nos primeiros 1 ou 2 
meses (34 veces por semana máis do que 
sesións semanais) nos casos de homes gra
vemente maltratadores e que foron previa
mente arrestados por crimes de violencia 
non doméstica.

— Énfase na orientación de xénero e coun-
selling para maltratadores de orientación 
cognitivocondutual.

— Revisión periódica por parte dos xulgados 
para asegurar unha rápida e decisiva res
posta en caso de non completar o progra
ma (non aparece ou abandona).

— Control adecuado dos riscos, con interven
cións adicionais de seren necesarias.

— Seguimento de apoio e plano de segurida
de coas mulleres.

— Rápida e certeira resposta no caso de rea
taques.

3.2.2. Estudos experimentais
Describiranse os catro estudos baseados en 
deseños experimentais recollidos na biblio
grafía . Dos estudos analizados, dous dos ca

rella a golpeara de novo, e a súa calidade de 
vida melloraba de forma xeral. Así, o programa 
parece ser beneficioso para moitas mulleres.

Outro punto a destacar refírese ao feito de 
que aínda que a maioría dos homes frean a súa 
violencia, observouse que unha porcentaxe 
(aproximadamente 20%) asalta repetidamente 
as súas parellas durante o seguimento. Estes 
homes foron os responsábeis de moitas das 
lesións. Apesar da variedade de tentativas para 
identificar estes homes e distinguilos, foi difícil 
diferencialos dos homes que non repetían os 
asaltos. Os marcadores de risco identificados 
foron os que algúns criminólogos encontran 
con frecuencia en delincuentes violentos: gra
ves ataques previos, extensión dos anteceden
tes criminais e transtornos mentais graves. De 
todas as formas, o mellor marcador de risco 
era a predición da muller sobre a posibilidade 
de reincidencia e o consumo de alcol durante 
o seguimento por parte do home.

AÍNDA QUE A MAIORÍA DOS  
HOMES FREAN A SÚA  
VIOLENCIA, OBSERVOUSE  
QUE APROXIMADAMENTE 20% 
ASALTA AS SÚAS PARELLAS  
DURANTE O SEGUIMENTO

OS MARCADORES DE RISCO 
IDENTIFICADOS FORON OS  
QUE SE ENCONTRAN EN  
DELINCUENTES VIOLENTOS: 
ATAQUES PREVIOS, EXTENSIÓN 
DOS ANTECEDENTES E TRANS-
TORNOS MENTAIS GRAVES
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grupo psicoeducacional de 26 semanas, ou a 
un tratamento irrelevante para o problema da 
violencia (39 horas de servizo comunitario). 
A duración do tratamento dos agresores era 
de 39 horas. Os programas están baseados no 
Modelo Duluth. A mostra utilizada é de 376 
agresores. 

O seguimento realízase mediante entrevis
tas coas vítimas e os agresores, e tentáronse 
aos seis e doce meses despois da data de soli
citude de entrada no programa. Tamén se veri
ficaron os rexistros dos organismos da xustiza 
criminal para determinar se os informes ou 
arrestos por novos delictos ocorridos incluían 
ao mesmo acusado e á mesma vítima.

Os resultados, un ano despois da interven
ción, son dun 26% dos homes do grupo con
trol de reincidentes frente a un 10% do grupo 
de intervención.

A reincidencia baseada en informes poli
ciais, aos 12 meses de seguimento, era máis 
baixa na condición de tratamento de 26 sema
nas que no de 8 semanas ou que na condición 
de servizos comunitarios. Non se evidencia
ron diferenzas en reincidencia entre a condi
ción de 8 semanas e a condición de servizos 
comunitarios. 

tro traballos que se presentan non encontran 
diferenzas en reincidencia para os homes na 
condición de tratamento e na condición con
trol (Dunford, 2000, Feder e Force 2000). Os 
outros dous experimentos (Palmer et al 1992 
e Davis et al, 2000) encontran pequenas mais 
significativas reducións en reincidencia para 
homes nos programas de intervención. 

A continuación descríbense os traballos 
citados e as principais críticas que recibiron.

§ Palmer, Brown e Barrera, (Ontario, Canadá, 
1992) realizan o primeiro estudo que compa
ra un programa de tratamento cun grupo con
trol. Utilizan un deseño de asignación aleato
ria de homes maltratadores a tres condicións: 
non tratamento, grupo control ou condición 
de tratamento. A mostra foi de 59 homes mal
tratadores. O seguimento realizouse mediante 
contacto telefónico co home e a súa parella, un 
ano despois de finalizar a intervención (a res
posta ao seguimento foi baixa), completados 
con informes policiais.

A condición de tratamento inclúe 10 se
sións con periodicidade semanal de contido 
psicoeducacional, que inclúe discusión en 
grupo de crenzas acerca da violencia, enfren
tamento a conflitos e ira, autoestima e relación 
coa muller. A intervención foi definida polos 
investigadores como psicoeducacional e cen
trada na persoa.

Os resultados amosan que, a 12 meses de 
seguimento, os homes presentan menores 
porcentaxes de recaída no grupo de tratamen
to (10%) que nos homes da condición control 
(31%).

Este estudo foi criticado por utilizar unha 
amostra pequena, que cuestiona a posibilida
de de xeneralización dos resultados (Moyer, 
2004, Babcock, 2004).

§ Davis, Taylor e Maxwell, (Brooklyn Experi
ment, New York, EEUU, 2000) realizan o estu
do mediante un deseño de asignación aleato
ria a unha de tres condicións de tratamento: 
grupo psicoeducacional breve de 8 semanas, 

AÍNDA QUE OS INVESTIGADO-
RES ESPERABAN QUE OS HOMES 

DO GRUPO DE 8 SEMANAS  
TIVERAN UNHA MENOR  

PROPORCIÓN DE DELICTOS,  
XA QUE COMPLETARAN O  

PROGRAMA, SÓ O GRUPO DE 26 
SEMANAS TIVO UN MENOR  
DELICTO CRIMINAL QUE O  

GRUPO CONTROL, AOS 6 E 12 
MESES DESPOIS DA SENTENCIA
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participantes nos PIM e o grupo control en 
medidas de actitude cara a muller, crenzas 
acerca de golpear as mulleres, actitudes acer
ca de valorar a violencia doméstica como un 
crime, crenzas acerca da responsabilidade da 
parella na violencia, estimación de comporta
mentos violentos contra a parella no próximo 
ano e informes de reincidencia por parte da 
vítima ou policía.

Un resultado de grande importancia foi o 
achádego de que os homes que teñen menos 
probabilidades de reincidir son os que sofren 
menos perdas, medidas por educación, status 
marital, casa propia, emprego e ingresos. 

§ Dunford, (San Diego Navy, EEUU, 2000) uti
liza un deseño de asignación aleatoria, cunha 
mostra de militares da armada que agrediran 
fisicamente as súas esposas. Os 861 homes do 
estudo foron asignados aleatoriamente a catro 
grupos: un grupo cognitivocondutual, que 
se reunían semanalmente durante 6 meses e  
mensualmente durante outros 6, un formato  
de terapia de parella con reunións semanais du  
rante 6 meses e mensualmente durante outros 
6, unha condición de control rigoroso e unha 
condición de control sen tratamento (plano 
de seguridade para a vítima). 

O grupo cognitivocondutual centrou as 
sesións de traballo nas actitudes e valores con 
respecto ás mulleres e a violencia contra elas 
e na aprendizaxe de técnicas dirixidas a elimi
nar o maltrato continuo (p. ex. reestruturación 
cognitiva, melloría da empatía, habilidades  
comunicativas, modificación da ira e ciúmes).

O grupo con formato de terapia de parella 
foi similar ao grupo de homes, excepto pola 
presenza das esposas. O grupo rigorosamente 
vixiado formouse sobre a base dunha estra
texia de «participación en conformidade» 
para determinar se os autores masculinos 
responsábeis do seu carácter abusivo cara as 
súas esposas deterían o maltrato continuo me
diante procedementos de vixilancia oficiais e 
sistematizados. 

Tamén concluíron que era menos probábel 
que os homes asignados ao tratamento foran 
acusados de novo de maltrato por parte da 
mesma vítima frente aos asignados a servizos 
comunitarios. A diferenza era máis pronuncia
da aos 6 meses despois da súa asignación ao 
grupo, mais mantíñase ao cabo dun ano.

Os homes eran máis propensos a comple
tar o programa de 8 semanas (67%) frente ao 
de 26 semanas (27%). Aínda que os investiga
dores esperaban que os homes asignados ao 
grupo de 8 semanas tiveran unha menor pro
porción de delictos, xa que completaran o 
programa, só o grupo de 26 semanas tivo un 
menor delicto criminal que o grupo control, 
aos 6 e 12 meses despois da sentencia.

§ Feder e Force, (Broward County, Florida, 
EEUU, 2000) mediante un deseño de asigna
ción ao acaso derivan un total de 404 homes 
acusados de violencia doméstica a un de dous 
grupos, un programa grupal de agresores me
diante o Modelo Duluth durante un período 
de 26 semanas ou a un grupo de control que 
incluía un período de proba dun ano. Os inves
tigadores plantexan dúas hipóteses, os homes 
enviados a counselling será menos probábel 
que golpeen as súas parellas do que aqueles 
que son enviados ao grupo control e, por outro 
lado, os homes que amosan interese en parti
cipar será menos probábel que agridan as súas 
parellas de novo frente a aqueles con baixo 
interese en participar nos programas. 

Os investigadores utilizaron diferentes ín
dices para avaliar os resultados. Os agresores 
foron entrevistados no momento da avaliación 
e tamén 6 e 12 meses despois da mesma. O 
mesmo procedemento seguiuse coas vítimas. 
Os rexistros do período de proba e os con
trois informatizados da policía local para todos 
os arrestos novos foron utilizados para rastre
xar os acusados durante un ano após a adxu
dicación. 

Os resultados amosan que aos 12 meses 
de seguimento non había diferenzas entre os 
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(Gondolf, 2003), fan que haxa que cuestionar 
a validez dos resultados obtidos.

3.2.3. Estudos teóricos de revisión
Ao longo dos últimos anos realizáronse nume
rosos estudos de revisión (Hamberger e Has
tings, 1993; Rosenfeld, 1992, Tolman e Ben
nett, 1990; Eisokovits e Edleson, 1989; Tolman 
e Edleson, 1995; Davis e Taylor, 1999; Babcock, 
2004; Feder e Wilson, 2005). Neste apartado 
descríbese o plantexamento e resultados de 
catro destes estudos (Anexo 1).

§ Tolman e Edleson (1995) revisan a investi
gación sobre a eficacia da intervención dos 
servizos sociais no maltrato. Ao igual que 
outros moitos autores, advirten que a efica
cia destes servizos pode ser vista no contexto 
doutras respostas que poidan afectar ao com
portamento de maltrato.

En función dos estudos revisados conclúen 
que existen achádegos consistentes cos que 
diferentes programas, usando diferentes mé
todos de intervención, conseguen unha alta 
proporción de homes que pararon o seu com
portamento violento físico despois de aceder 
a estes programas. Cando se teñen en conta 
os informes das parellas os resultados de éxito 
encóntranse entre o 53% e o 85%. 

§ Davis e Taylor (1999) conducen unha meta
análise tratando de responder tres cuestións, 
«reduce a violencia o tratamento a maltrata
dores?; que tipo de tratamento pode ser máis 
eficaz? e algún tratamento funciona mellor con 
algunhas persoas do que con outras?». Apesar 
de que clasifican moitos dos estudos como 
carentes de rigor metodolóxico, seleccionan 
estudos cuaseexperimentais e experimentais, 
encontrando apoio na direción esperada en 
cinco dos seis estudos, ao menos nunha das 
medicións de resultados. O tamaño do efecto 
foi de «categoría desde 0,108 a 0.946». 

Os autores conclúen que hai evidencia de 
que as intervencións funcionan e que os resul
tados son considerábeis, existe pouca eviden

As intervencións foron cognitivocondu
tuais e os datos de resultado foron compilados 
dos militares masculinos e as súas parellas, en 
intervalos de aproximadamente seis meses 
durante o período experimental de 18 meses. 
Decidiuse comparar o grupo de homes co gru
po de control porque se consideraba que esta 
comparación sería a máis similar aos outros 
estudos.

Os resultados non mostraron diferenzas es
tatisticamente significativas entre os grupos en 
calquera das medicións a 12 meses.

Este estudo foi criticado por diferentes 
autores. A crítica máis importante refírese ás 
características da mostra, non representativa 
da poboación de homes maltratadores. Por un 
lado todos os participantes son militares, per
tencentes á Navy of San Diego. Aliás, o perfil da 
mostra era o seguinte: poucos ou ningún tiña 
historia criminal, ningún tiña problemas de 
abuso de substancias, ningún tiña problemas 
de saúde mental, incluídos «ciúmes patolóxi
cos», todos estaban empregados (U.S. Navy), 
todos estaban adaptados á comunidade, todos 
estaban casados e ningún se encontraba en 
proceso de divorcio (Moyer, 2004). De feito, 
calquera home que podería ser visto como 
o típico maltratador foi excluído do estudo 
(Bennet et al, 2001). Alguén recoñece este 
grupo de maltratadores?, é o que se pregunta 
Moyer (2004).

En xeral, os catro estudos experimentais 
descritos foron fortemente criticados a nivel 
metodolóxico. Alto índice de abandonos, for
ma de avaliación do efecto da intervención, 
dificultade para realizar o seguimento (nun 
dos estudos só respondeu o 20% das mulleres 
contactadas), a cuestionábel «selección» da 
mostra (San Diego Navy) e, fundamental
mente, a dificultade para a asignación aleatoria 
dos homes aos tratamentos (nun dos traballos 
modificouse a asignación a metade do estudo 
perante a negación do xulgado a que se asigna
ran aleatoriamente os homes aos tratamentos) 
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tais e deseños rigorosos cuaseexperimentais. 
Restrinxen a procura ás intervencións ordena
das polo xulgado e para violencia doméstica 
heterosexual en adultos.

Encontran 10 estudos, 4 experimentais e 6 
cuaseexperimentais, todos levados a cabo nos 
EEUU. A maior parte utilizan unha orientación 
psicoeducacional, de orientación feminista e/
ou cognitivocondutual.

A evidencia dos resultados é mixta. Hai 
algún apoio a respecto do beneficio dos pro
gramas para maltratadores remitidos polo xul
gado nos estudos experimentais, utilizando no 
seguimento informes oficiais, mais este efecto 
é máis pequeno se considerarmos apenas os 
estudos usando poboación de maltratado
res xeral. Aliás, o efecto é ausente cando as 
medicións referidas pola vítima son tidas en 
conta.

Os autores conclúen que, aínda que é ne
cesaria investigación adicional, a metaanálise 
non ofrece forte apoio aos tratamentos dirixi
dos a reducir os comportamentos dos mal
tratadores. 

3.2.4. Estudos de investigación  
realizados en España
Descríbense os dous estudos piloto realizados 
en España, un en contexto aberto e, o segundo, 
no ámbito penitenciario.

§ Echeburúa et al. (1997) levan a cabo o seu 
estudo utilizando un deseño experimental de 
medidas repetidas (pretratamento, postrata
mento e seguimento en 1 e 3 meses), mediante 
un programa de orientación cognitivo con
dutual, de 15 sesións de 1 hora de duración e  
cunha periodicidade semanal. O programa 
prolóngase durante 4 meses. 

Os autores definen o éxito terapéutico 
como unha «ausencia completa dos episodios 
de maltrato, xa sexan físicos ou psicolóxicos». 
Para a súa avaliación teñen en conta tanto o 
autoinforme do paciente coma a información 
subministrada pola vítima. Considérase fraca

cia de que un tipo de tratamento é superior a 
outro ou que programas máis longos funcio
nen mellor do que programas de formato máis 
curto e existe base para hipotetizar que algúns 
maltratadores se poderían beneficiar máis de 
determinados tipos de tratamentos.

Aínda que a metaanálise revelou apoio ao 
tratamento de delictos sobre violencia domés
tica, os autores advirten que se deben realizar 
estudos máis rigorosos para confirmar esta 
conclusión.

§ Babcock (2004) leva a cabo unha metaaná
lise na que examina os resultados obtidos en 
22 estudos que avalían a eficacia dos tratamen
tos para homes que exercen violencia domés
tica. Revisa a literatura de estudos cuaseexpe
rimentais e experimentais co fin de comprobar 
o impacto relativo do Modelo Duluth, Terapia 
Cognitivo condutual e outros tipos de trata
mentos sobre a reincidencia posterior de vio
lencia (incluíndo programas grupais psi
coeducacionais con orientación feminista, 
intervención grupal cognitivocondutual, 
control de ira e terapia de parella).

Os resultados obtidos amosan: 
— En xeral, o tamaño do efecto debido á in

tervención en grupo con maltratadores en 
reincidencia de violencia doméstica en
cóntrase nunha categoría pequena, mais 
significativa. 

— Non hai diferenzas significativas no pro
medio no tamaño do efecto entre M. Du
luth e TCC, usando informes policiais ou 
informes das vítimas como indiciadores de 
reincidencia. 
O autor conclúe que aínda que os resulta

dos amosan un pequeno efecto do tratamento 
en cese da violencia non implica que debamos 
abandonar os actuais PIM, nin que os resulta
dos non sexan significativos desde un punto 
de vista prático. 

§ Feder e Wilson (2005) realizan unha meta
análise na que recollen deseños experimen 
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tratar dun estudo piloto, non se utilizou un 
grupo control. Ademais, o programa de trata
mento utilizado é moi amplo, de maneira que 
resulta difícil estabelecer o peso específico de 
cada un deles na capacidade de producir mu
danzas de conduta no maltratador.
§ Echeburúa, E. et al. (2006) realizan un novo 
estudo piloto, nesta ocasión con poboación 
penitenciaria, de 8 prisións españolas. A mos
tra é de 70 homes ingresados en 8 prisións es
pañolas, encarcerados por delictos de violen
cia contra a súa parella. Utilízase un programa 
de orientación cognitivocondutual, con 20 
sesións de grupo de dúas horas.

Da mostra inicial, seleccionáronse 52 ho
mes, a partir dos seguintes criterios: ser homes 
adultos (1865 anos), cumprir sentencia por 
un delicto serio de violencia doméstica, non 
sofrer transtorno mental grave (por exemplo, 
psicose, depresión maior ou transtorno bi
polar) ou doenza física discapacitante e, por 
último, saber ler e escribir e tomar parte no 
programa de maneira voluntaria, tendo sido 
correctamente informado das súas caracte
rísticas e tendo asinado un consentimento 
informado. Dos 18 homes excluídos, 12 foron 
porque non querían participar no programa e 
6 por sofrer transtornos mentais graves.

Os resultados mostran que o 92% dos ho
mes completou o tratamento, apenas catro 
participantes abandonaron (8%) (non exis
tían beneficios penitenciarios por participar 
no programa). Os abandonos producíronse 
nas primeiras fases do tratamento, 3 antes das 
primeiras tres sesións e 1 despois da avaliación 
inicial, e o motivo do abandono foi a falta de 
motivación para o tratamento.

Observáronse mudanzas en distorsións 
cognitivas e variábeis de personalidade e 
adaptación, modificación significativa das 
cognicións previas en termos de actitudes 
cara a muller e en relación ao uso da violencia 
como forma válida de resolver conflitos e en 
termos de control de ira. Tamén se observa
ron mudanzas en sintomas psicopatolóxicos, 

so cando os suxeitos persisten no maltrato ou, 
unha vez comezado o tratamento, é abandona
do sen completar.

Dos 31 homes que acoden ao programa te
rapéutico durante o período sinalado, e que 
cumpren criterios para ser admitidos (acoden 
de maneira voluntaria á terapia e son seleccio
nados de maneira que non presentan trans
torno mental grave ou unha doenza orgánica 
grave ou adición) só 16 entran a formar parte 
do estudo. Os 15 restantes abandonan o trata
mento ao negar o problema, minimizalo ou 
atribuílo á conduta da vítima. Os abandonos 
producíronse nas 35 primeiras sesións, «can
do a relación terapéutica non é tan sólida e 
cando aínda o suxeito non viu con claridade 
as vantaxes da mudanza de conduta». 

Os resultados amosan que dos homes que 
finalizan o programa, considérase que o 81% 
cumpre os criterios de éxito terapéutico no 
postratamento. No seguimento a un mes, 12 
homes cumpren os criterios (75%) e, no segui
mento a 3 meses 11 (69%). Os autores destacan 
o alto nivel de rexeitamento e abandonos do 
tratamento (48%).

A nivel metodolóxico, os autores plantexan 
dúas limitacións ao estudo. Por un lado, ao se 

O PEQUENO TAMAÑO DE  
MOSTRAS, A FALTA DUN  
GRUPO CONTROL E QUE A 
MUDANZA DE ACTITUDES E 
CONDUTAS SE PRESENTA NO 
CONTEXTO DA PRISIÓN, SON  
AS LIMITACIÓNS DO ESTUDO 
SINALADAS POLOS AUTORES.
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gar cos coñecementos actuais. Falarase da efi
cacia, entendida como reincidencia e como 
mudanza nas actitudes e crenzas que subxacen 
ao abuso. Tamén se fará referencia a un asun 
to de especial importancia: a alta taxa de aban
donos dos programas. 

Se valoramos a eficacia dos programas en 
función da reincidencia, os estudos amosan 
resultados contraditorios. Aínda así, ao con
siderar os estudos no seu conxunto, grande 
parte dos autores, consideran que estes pro
gramas teñen ao menos un moderado, mais 
significativo, éxito na prevención dun futuro 
maltrato (Saunders, 1996, Bennet et al., 2001, 
Gondolf, 2002, Babcock, 2004). Algunhas 
das revisións dos programas encontráron
se con que entre o 50% e o 90% das persoas 
que completan os programas permanece sen 
comportamentos violentos nun período de 
seguimento que abarca desde os 6 meses até os 
tres anos (Eisikovits e Edleson, 1989; Tolman 
e Bennet, 1990). 

Se valoramos a eficacia do programa en 
función das mudanzas nas crenzas e actitu 
des dos homes que neles participan, diversos 
estudos conclúen que os PIM son eficaces á 
hora de modificar as crenzas e actitudes des 
tes homes. Este aspecto é de especial impor
tancia, xa que as investigacións sobre o maltra
to confirman que os homes que maltratan as 
súas parellas ten dous compoñentes no seu 
sistema de crenzas que subxacen ao abuso: 
crenzas sexistas que denigran a muller, asu
mindo a superioridade do home e autorizando 
o home a ter control sobre a muller e, ademais, 
a crenza de que a violencia é un instrumento 
válido para usar contra os membros da fami 
lia (Saunders, 1986, Cranwell et al., 2007).

Un aspecto que afecta de maneira impor
tante a eficacia destes programas é a alta taxa 
de abandonos rexistrada por algúns autores. 
Algúns estudos encontraron que entre o 40% 
e o 50% dos homes que aceden aos programas 
o abandonan (Feazel et al., 1984). Se temos 
en conta que algúns estudos descubriron que 

aínda que dado que a psicopatoloxía previa 
dos suxeitos non era moi alta, as mudanzas 
nesta área non foron moi significativas. Porén, 
destacan unha tendencia a un maior nivel de 
estabilidade emocional. 

Os peores resultados do tratamento encon
tráronse na historia psiquiátrica previa, seve
ridade de sintomas no comezo do programa e 
unha marcada actitude hostil.

O pequeno tamaño de mostras, a falta dun 
grupo control e que a mudanza de actitudes e 
condutas se presenta no contexto da prisión, 
son as limitacións do estudo sinaladas polos 
autores.

3.3. Funcionan os PIM?, algunhas  
conclusións sobre os estudos
Neste punto é necesario facer unha aclaración. 
Como numerosos autores sinalan, os PIM non 
son tratamentos nun sentido médico ou psi
coterapéutico tradicional. Son unha das pezas 
que compoñen o conxunto de medidas nece
sarias para prever a violencia e a súa eficacia 
non se pode entender se non se fai referencia 
a este contexto. Errar nalgunha destas medi
das (educación, arresto, denuncia, servizos ás 
vítimas, programas para vítimas, programas 
para maltratadores) irá repercutir no resto. 
Neste sentido, a maior eficacia na redución da 
violencia na parella ocorrerá naquelas comu
nidades en que se produza unha combinación 
máis forte de elementos de responsabilidade 
coordenada. Como non podía ser doutra ma
neira, non podemos entender os PIM e o seu 
efecto se non os situamos nun contexto. 

Por outro lado, é necesario destacar que a 
investigación sobre a eficacia dos programas 
de intervención con maltratadores de xéne
ro se encontran aínda en estadios precoces e 
moitos dos estudos realizados até o momento 
amosan importantes dificultades metodolóxi
cas (Gondolf, 2003), polo que os resultados se 
deberán de valorar con prudencia. 

Feitas estas aclaracións, preséntanse al
gunhas das conclusións ás que podemos che
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as persoas que completan o programa teñen 
menos da metade de probabilidades de ser 
arrestados por violencia doméstica frente aos 
que abandonan (Bennet et al., 2007; Gerlock 
et al., 2001), entenderemos a importancia que 
se deu nos últimos anos a este tema.

Nos últimos anos realizáronse diferentes 
tentativas para identificar as variábeis persoais 
asociadas ao abandono (Gerlock et al, 2001; 
Gondolf, 2002; Bennet et al, 2007). Gerlock 
(2001) revisou os estudos publicados nos úl
timos anos (Anexo 2 ). 

En resumo, aínda que son múltiples as 
variábeis que con maior frecuencia foron 
asociadas aos homes que abandonan os pro
gramas (idade dos participantes, estar casado, 
situación laboral, historia de abuso na infan
cia, abuso de alcol, situación xudicial, historia 
criminal, historia de saúde mental ou situación 
actual), as variábeis en que se encontrou maior 
consistencia son a idade, a maior idade máis 
probabilidade de abandono, a situación labo
ral inestábel ou desemprego, historia previa de 
arrestos e abuso de substancias. 

Son máis eficaces uns programas do que 
outros? 

Cuestións para as que hoxe aínda non te
mos unha resposta clara son as que se refiren 
a se hai un modelo de intervención máis efi
caz que outro, se os programas estruturados, 
psicoeducacionais, son máis eficaces que os 
desestruturados, programas orientados ao 
proceso, se os programas máis longos son máis 
efectivos que os programas máis curtos ou se 
os programas integrados, centrados na saúde 
mental, son máis eficaces que os programas 
que non atenden a problemas comórbidos. 
(Bennet et al, 1991)

Os resultados de algúns estudos suxiren 
que non hai diferenzas significativas nos resul
tados nos diferentes modelos, coa excepción 
de que os homes con altos niveis de dependen
cia poden funcionar mellor en grupos orien
tados ao proceso, encanto que os violentos en 
xeral, maltratadores antisociais, poden funcio

nar mellor nunha orientación cognitivocon
dutual (Tolman et al, 1990; Saunders, 1996).

Saunders (1996) leva a cabo a primeira in
vestigación que plantexa que algunhas formas 
de tratamento poden ser máis efectivas que 
outras. Realiza un estudo onde 218 homes son 
asignados aleatoriamente para recibir trata
mento cognitivocondutual con orientación 
feminista en grupo ou tratamento psicodi
námico de grupos. O tratamento cognitivo
condutual con orientación feminista abordou 
relaxación progresiva, traballo no ámbito cog
nitivo, traballo de identificación de emocións, 
alén de representación do papel de líder, con
ferencias e asesoramento. O tratamento psico
dinámico de grupos centrouse na autorreve
lación. 136 homes finalizaron a intervención. 
O seguimento fíxose através de informes das 
parellas (responderon o 79%), informes poli
ciais e autoinformes dos homes. Os resultados 
indican que homes cun compoñente narcisis
ta poderíanse beneficiar de tratamentos de 
orientación psicanalítica; encanto que homes 
con compoñentes antisociais se beneficiarían 
dun programa cunha orientación cognitivo
condutual.

Mención especial merecen os programas 
baseados na terapia de parella e no control da 
ira. Polos riscos aos que se pode ver sometida 
a muller na terapia de parella e pola falsa sen
sación de melloría que pode darse nos progra
mas dirixidos, exclusivamente, ao control da 
ira, recomendouse que non se utilicen neste 
campo. 

Para finalizar, se temos en conta que os ho
mes maltratadores non son un grupo homoxé
neo, podemos pensar que sería conveniente 
comezar a plantexarse que tipo de tratamento 
é máis adecuado para que tipo de persoa, en 
lugar de estabelecer protocolos estándar ou 
programas que non son máis que unha sim
ple aplicación de técnicas utilizadas de forma 
rutineira. 
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incorpóranse aos programas modelos e téc
nicas provenientes do ámbito da psicoloxía 
clínica. Neste contexto, aparece o programa 
que se denominou Modelo Duluth (Pence e 
Paymer, 1993), que se converteu nunha das 
intervencións máis estendida no ámbito in
ternacional.

Os programas de intervención con homes 
que exercen violencia na parella non son máis 
que unha parte dunha rede máis ampla de me
didas que teñen por obxectivo mudar o trata
mento inxusto do home cara a muller. Non 
poden nin deben entenderse de maneira iso
lada, senón no contexto de intervencións que 
deben abarcar os sistemas educativo, xudicial 
ou social. Os programas non se poden enten
der se non é desde unha resposta global (Tol
man e Edleson, 1995, Pence e Paymer, 1993). 
A maior eficacia na reducción da violencia na 
parella ocorrerá naquelas comunidades cunha 
combinación máis forte de elementos de res
ponsabilidade coordenada. Por este motivo, os 
terapeutas deberían traballar para apoiar todos 
os elementos dunha resposta comunitaria co
ordenada. (Bennet et al, 1991).

4. CONCLUSIÓNS

Desde fai tres décadas, como resultado do 
traballo realizado por movementos de grupos 
feministas, comezouse a visibilizar e desna
turalizar o problema da violencia contra as 
mulleres, até entón restrinxido á esfera privada 
das relacións (Corsi, 1995; Heise, 1997). Como 
resultado deste esforzo recoñeceuse o proble
ma da violencia contra as mulleres como un 
problema de Saúde Pública e Dereitos Huma
nos, por parte dos Organismos Internacionais, 
(ONU, 1993; OMS, 2002).

Desde o seu inicio, este traballo de denun
cia acompañouse con medidas de intervención 
perante a magnitude do problema que debían 
abordar. Creáronse refuxios para protexer as 
mulleres do maltrato, fundamentalmente no 
ámbito das relacións de parella, e estabelecé
ronse axudas tanto para as mulleres como para 
os seus fillos (Schechter, 1997).

Unha vez estabelecidas as axudas de pro
teción ás mulleres, surxiu a necesidade de in
tervir sobre o responsábel do maltrato. Desta 
maneira póñense en funcionamento os pri
meiros programas de intervención con homes 
que exercen violencia contra as mulleres.

Os primeiros programas de intervención 
son postos en marcha por homes que traba
llan no contexto dos movementos feministas. 
Estes programas entenden a violencia contra 
as mulleres como unha expresión de poder e 
control. O seu obxectivo será a resocialización 
destes homes e mudar a súa forma de entender 
as súas relacións coas mulleres. Para lograr es
tes obxectivos, trabállase con grupos nos que 
se convida aos homes a discutir sobre a súa 
aprendizaxe e relación coas mulleres (Gon
dolf, 1995, 2002). EMERGE, RAVEN e AMEND, 
son algúns dos programas máis representati
vos deste momento.

Na década de 1980, estes programas esten
déronse a nivel profesional, co interese des
pertado no ámbito da psicoloxía e o traballo 
social (Gondolf, 1995, 2002). Neste momento, 

OS PROGRAMAS DE  
INTERVENCIÓN CON HOMES 
QUE EXERCEN VIOLENCIA  
NA PARELLA NON SON MÁIS 
QUE UNHA PARTE DUNHA REDE 
MÁIS AMPLA DE MEDIDAS QUE 
TEÑEN POR OBXECTIVO MUDAR 
O TRATAMENTO INXUSTO DO 
HOME CARA A MULLER 
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Na actualidade, apesar da grande cantidade 
de programas existentes e técnicas utilizadas, 
as intervencións costuman abordar aspectos 
relacionados coa superación da negación do 
maltrato por parte do home, a responsabili
zación dos seus comportamentos, o cese do 
seu comportamento violento, entendida a vio
lencia nas súas diferentes formas de presenta
ción, incluídos os micromachismos (Bonino, 
1995), a aprendizaxe de comportamentos alter
nativos á violencia e traballo sobre igualdade 
de xénero, alén dunha multitude de habilida
des (asertividade, habilidades de comunica
ción, resolución de conflitos, control de es
trese, traballo sobre emocións, como ira ou  
ciúmes, ...).

A investigación sobre a eficacia dos progra
mas acaparou grande parte do debate sobre 
o tema. Nos últimos anos realizouse un im
portante esforzo neste sentido e mellorouse 
a metodoloxía utilizada, aínda que continúa a 
ser unha importante limitación á hora de va
lorar os resultados obtidos. Presentouse unha 
mostra da investigación realizada durante estes 
anos, que abarca deseños cuaseexperimen
tais, experimentais e teóricos de revisión. Ape
sar de que os resultados son contraditorios, 
grande parte dos autores consideran que estes 
programas deben ser considerados, ao menos, 
moderadamente exitosos para previr futuros 
abusos, aínda que, como se comentou, estas 
avaliacións deben ser vistas con precaución 
debido ás limitacións metodolóxicas (Gon

dolf, 2000). Tamén se demostraron eficaces á 
hora de provocar mudanzas nas actitudes e sis
tema de crenzas sexistas (Saunders; Cranwell, 
2007). Un aspecto de especial interese refíre
se á alta taxa de abandonos que se producen 
en algunhas destas intervencións. Foron co
mentados diferentes estudos que trataron de 
identificar as variábeis asociadas a unha maior 
probabilidade de abandono.

Por outro lado, a investigación centrada 
en determinar que tipo de tratamento ou que 
formato é máis eficaz é escasa. Na actualidade, 
non existe evidencia clara sobre a superiori
dade duhnas intervencións sobre as outras 
(Gondolf, 2002; Edleson e Syers, 1990). Aínda 
así, algúns estudos suxeriron a posibilidade 
de que certas modalidades de intervención 
poidan ser máis efectivas para certo tipo de 
homes (Saunders, 1996). 

Por último, é necesario insistir en que o tra
ballo individual ou grupal con estes homes se 
produza nun contexto de intervención global. 
É necesaria a educación en relacións basea
das no respecto, onde as condutas violentas 
(físicas, psicolóxicas, sexuais, ...) alén de ser 
un delicto, non sexan toleradas pola socieda
de. Da mesma maneira que a mensaxe para as 
mulleres debe ser que non teñen que tolerar 
este tipo de relacións, a mensaxe para o home 
debe ser que non ten dereito a este tipo de 
comportamentos e que, se quere, pode mu
dalos e aprender a relacionarse coa súa parella 
en igualdade e respecto.
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Anexo 1 ESTUDOS DE REVISIÓN 

Autor- ano Tipo de estudo Criterios de selección dos estudos Obxectivos Resultados

Tolman e Edleson (1995) Revisión de estudos Non se definen Investigación sobre a eficacia da 
intervención dos servizos sociais no 
maltrato.

Existen achádegos consistentes coa eficacia destes programas.  
Cando se teñen en conta os informes das parellas os resultados  
de éxito encóntranse entre o 53% e o 85%.

Davis e Taylor (1999) Metaanálise
 

Deseños experimentais e cuaseexperimentais Responder ás cuestións:
Reduce a violencia o tratamento a 
maltratadores?, que tipo de tratamento 
pode ser eficaz?, algún tratamento 
funciona mellor cunhas persoas  
do que con outras?

Hai evidencia de que os tratamentos funcionan  
e que os resultados son considerábeis.
Existe pouca evidencia de que algún tratamento sexa superior a outro.
Existe pouca evidencia de que tratamentos máis longos  
funcionen mellor do que tratamentos máis curtos.
Existe base para hipotetizar que algúns maltratadores poderían 
beneficiarse máis de determinados tipos de tratamento.

Babcock (2004) Metaanálise Deseños experimentais e cuaseexperimentais Estudo dos achádegos sobre a eficacia 
dos programas de intervención con 
maltratadores sobre a reincidencia en 
violencia contra a parella.

O tamaño do efecto debido á intervención en grupo con 
maltratadores en reincidencia en violencia encóntrase  
nun rango baixo.
Non hai diferenzas significativas no promedio do tamaño do efecto 
entre o Modelo Duluth e na Intervención CognitivoCondutual.

Feder e Wilson (2005) Metaanálise Deseños experimentais e  
«rigorosos» deseños cuaseexperimentais

Estudo dos efectos dos programas de 
intervención (postarresto) na redución  
da probabilidade de reincidencia en 
futuros acontecementos de violencia 
doméstica.

Os resultados foron mixtos.
Apoio para modestos beneficios dos programas tomando  
os informes policiais como índice de reincidencia.
Tomando como referencia de seguimento os informes  
das parellas, non se encontran beneficios nos programas.

Anexo 2. ESTUDOS SOBRE VARIÁBEIS ASOCIADAS AO  ABANDONO – FINALIZACIÓN DOS PROGRAMAS  
(adaptado de Gerlock, 2001)

Autores Mostra Resultados

Saunders e Parker (1989)
104 finalizaron
29 abandonaron

Variábeis asociadas á finalización da intervención: Ter emprego / Maiores ingresos /  
Maior probabilidade de referir ira en situacións laborais e de relacións sociais / Menor acordo marital.

DeMaris (1989)
198 finalizaron
81 abandonaron

Variábeis asociadas ao abandono: Desempregado / Menor idade / Menores ingresos / Recoñécese como 
“bebedor” / Baixa motivación / Homes que abusaban da súa parella sen estar casados, que iniciaran os abusos 
antes do matrimonio e a parellas xovens.

Gruznski e Carrillo (1988)
59 finalizaron
116 abandonaron

Variábeis asociadas ao abandono: Uso de ameazas indirectas / Historia de abuso / Testemuñas  
de violencia doméstica en familia de orixe / Nivel educativo / Situación laboral / Número de fillos.

Hamberger e Hastings (1989) 88 finalizaron 
68 abandonaron

Variábeis asociadas ao abandono: Idade máis xoven dos participantes / Dificultades laborais /  
Maior proporción de delictos anuais / Niveis máis altos de puntuacións en MCMI (Millon, 1983)  
na escala de abuso de alcol.
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