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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Apesar dos progressos no combate à violência, ela continua a existir nas relações humanas, 

nas comunidades e em contexto de prestação de cuidados de saúde. É um problema que 

interessa a todos e a todos afeta, sendo da responsabilidade de todos o seu controlo, 

tentando-se alcançar ambientes livres de violência. Como reforçou, em 2017, o International 

Labour Office, todos têm direito a um mundo de trabalho livre de violência e assédio,que 

são violações dos direitos humanos, uma ameaça à igualdade de oportunidades e, como tal, 

inaceitáveis e incompatíveis com trabalho digno. No entanto, a violência nos cuidados de 

saúde é frequente e vários países, instituições (como a DGS) e unidades de saúde têm 

desenvolvido programas para a abordar. 

Este é um documento orientador, de apoio à tomada de decisão para as medidas 

consideradas localmente relevantes, que pretende abarcar todas as instituições e unidades 

de prestação de cuidados de saúde, a totalidade da sua atividade, todo o seu contexto 

organizacional e todas as pessoas que com ele contactam. O objetivo é pensar a estrutura e 

o funcionamento das unidades de modo que a sua qualidade seja preventiva de conflitos e 

redutora da violência no maior grau possível.  

A violência decorre de um conjunto de circunstâncias, destacando-se as condições de vida e 

de saúde da população, a acessibilidade, o atendimento e o encaminhamento nos cuidados 

de saúde, a fadiga e exaustão, sentimentos de frustração e sofrimento moral vivido por 

quem sofre e por quem cuida. Um ambiente de confiança e justiça reduz a violência e, por 

sua vez, essa redução contribui para a criação de um melhor ambiente de trabalho. Deste 

ciclo de interações, decorre que a abordagem deve ser integrada, sistemática, participativa, 

sensível às especificidades e não-discriminatória, procurando-se soluções prudentes, éticas, 

as melhores possíveis em cada contexto e situação, que preservem o maior número de 

valores e direitos de todos os envolvidos.  

Uma abordagem da violência deve considerar, ainda, uma série de variáveis: o compromisso 

das estruturas de gestão e o envolvimento dos profissionais; a análise das condições de 

trabalho; a avaliação do risco de violência; o planeamento de ações e procedimentos de 

prevenção e gestão das situações; a notificação das situações de violência ou de risco de 

violência; a formação de profissionais, gestores e dirigentes sobre a violência e medidas de 

segurança; a consciencialização do público e dos agentes políticos; e, ainda, o estudo do 

fenómeno, nomeadamente, os seus percursores, consequências e modos de intervenção.  

Dando sequência a estratégias assumidas nos Planos Nacionais de Saúde e Circulares da 

Direção-Geral da Saúde,é proposto um modelo de governação, definindo-se níveis de 

intervenção, coordenação, monitorização e controlo, assim como novas estruturas 
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funcionais (que podem ter ou não uma existência real, desde que as suas responsabilidades 

estejam atribuídas a estruturas já existentes) que terão a seu cargo a liderança na 

abordagem da violência. Em linha com o referido nas orientações da DGS de 2006, são 

propostos grupos coordenadores em cada nível organizativo – regional, institucional e local 

– e um grupo de intervenção local (cujas funções podemser asseguradas em acumulação 

com outras funções dentro da unidade).  

São propostos, ainda, um programa de formação/capacitação, um plano de comunicação e 

uma série de instrumentos de apoio como questionários de caracterização, check-lists de 

avaliação do risco ou suportes para a notificação.  

Para uma plena e útil implementação destas orientações são disponibilizados um 

documento enquadrador que se pretendeu exaustivo para poder dar reposta ao maior 

número de questões e um conjunto de monofolhas com o essencial de cada área. Dado 

tratar-se de uma proposta que implicará uma nova dinâmica nas instituições, sugere-se um 

cronograma de implementação estendido no tempo, o estudo aprofundado de projetos-

piloto e uma ampla discussão pública. 

Como finalidade máxima, pretende-se, mais do que uma cultura de tolerância zero à 

violência, uma cultura e um ambiente de violência zero. 

INTRODUÇÃO 

No âmbito da sua missão e atribuiçõescabeà Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo (ARSLVT) garantir a consecução da política nacional de saúde, através de 

medidas de afetação, ordenamento, coordenação e otimização dos diferentes setores e 

recursos, tendo em vista a monitorização dos problemas de saúde pública e a qualidade dos 

cuidados de saúde prestados à população da sua área geográfica1. 

A violência e os conflitos de valores que a determinam, invadem diferentes domínios da vida 

das sociedades e, entre eles, o dos cuidados de saúde, numa dupla e por vezes conjugada 

dimensão, a da violência sobre os utentes e sobre os profissionais de saúde. 

A promoção e a salvaguarda de valores, nesses contextos, é uma das competências 

atribuídas à Comissão de Ética para a Saúde (CES), através de abordagens que permitam 

preservá-los, mesmo em situações em que os valores em conflito possam parecer 

incompatíveis.  

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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A vigilância de saúde dos trabalhadores e a gestão do risco profissional é atribuição do 

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) da ARSLVT, com o objetivo da minimização 

dos riscos profissionais e da melhoria contínua da qualidade do ambiente e das condições de 

trabalho. 

O apoio jurídico aos trabalhadores da ARSLVT, desde que previamente determinado pelo 

Conselho Diretivo, cabe ao Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) promovendo a justa 

aplicação da lei. 

A estas circunstâncias e ao reconhecimento que a ARSLVT tem destes problemas e da sua 

complexidade, procura-se responder através das presentes orientações relevando os 

aspetos éticos, legais, organizativos e funcionais de que se reveste a prevenção e gestão da 

violência em contexto de prestação de cuidados de saúde. 

Procurou-se, primeiro, enquadrar histórica e conceptualmente o problema da violência 

explicitando os fatores que a determinam, depois propor uma política de abordagem do 

problema e, finalmente, um conjunto de procedimentos de apoio a uma gestão apropriada 

de prevenção e atuação. 

Há o entendimento, já expresso no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-20102de que esta 

problemática ultrapassa uma questão de mera segurança, é antes multifatorial, 

multidimensional e global, justificando intervenções de promoção de um ambiente de não-

violência e preventivas da sua ocorrência. 

Medidas no âmbito da prevenção da violência a nível da sociedade, da legislação, das 

normas, das condições de trabalho e da formação dos profissionais são essenciais, bem 

como intervenções protetoras dos profissionais e dos utentes quando a violência ocorre – 

notificação, tratamento, reabilitação física e psicológica das vítimas, responsabilização e 

reabilitação do agressor. 

Impõe-se uma explicação em relação ao título“ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO 

DA VIOLÊNCIA EM CONTEXTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE”: 

- “Orientações” porque este é um documento orientador, de apoio à tomada de 
decisão, em cada instituição e em cada unidade, para as medidas consideradas 
localmente mais relevantes; 

- “Contextos de prestação de cuidados de saúde” porque se pretende abarcar todas as 
unidades de prestação de cuidados de saúde, a totalidade da sua atividade e todo o 
seu contexto organizacional; 

- “Prevenção e Gestão” porque se quer evidenciar a necessidade de, acima de tudo, 

prevenir que a violência aconteça, pensando a estrutura e o funcionamento das 
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unidades de modo que a sua qualidade seja preventiva de conflitos e redutora da 

violência no maior grau possível.  

Estas Orientações destinam-se a todos os trabalhadores da ARSLVT que exercem a sua 

atividade em instalações ou ao serviço desta administração, independentemente do vínculo 

contratual ou área de diferenciação profissional.* 

I. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO, CIENTÍFICO, ÉTICO E JURÍDICO 

A violência é um fenómeno presente ao longo dos tempos e nas diferentes sociedades. 

Implica o uso intencional de força, de poder, de coação contra o outro, um grupo ou contra 

si próprio. É atentatória da liberdade e, como refere a OMS3, resulta ou tem grande 

probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, privação e não 

desenvolvimento da pessoa, do grupo, da comunidade.  

A violência pode diferenciar-se como atitude pessoal e comportamento individual, mas 

também como ato e processo coletivo. Os serviços de saúde têm importante 

responsabilidade na sua prevenção, identificando e intervindo sobre as circunstâncias 

pessoais e sobre a interação destas com as condições sociais, económicas, políticas e 

culturais.3 

Apesar dos progressos havidos no combate à violência, ela continua a existir nas relações 

humanas, nas comunidades e em contexto de prestação de cuidados de saúde. Urge assumi-

la como um “problema que interessa a todos, a todos afeta”4, sendo da responsabilidade de 

todos o seu controlo tentando alcançar ambientes livres de violência. Mais do que uma 

cultura de tolerância zero à violência, pretende-se uma cultura e um ambiente de violência 

zero. 

A Declaração de Filadélfia (ILO, 1944), estabelece que todos os seres humanos, 

independentemente da raça, credo ou sexo, têm o direito de procurar tanto o seu bem-estar 

material como o seu desenvolvimento espiritual, em condições de liberdade e dignidade, 

segurança económica e igualdade de oportunidades5. 

                                                           
*O Código de Conduta da ARSLVT considera trabalhadores, “os trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico, qu 

e prestem serviço nas áreas em que intervém este instituto, prosseguindo a missão e representando a ARSLVT, IP conforme 
o princípio da responsabilidade pelo exercício da atividade que se comprometem realizar e o princípio da convergência com 
a cultura e objetivos institucionais da ARSLVT, IP.”  
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/2999/C_digo_Conduta.pdf 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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Em 1996, a 49ª Assembleia Mundial de Saúde declara a violência como problema de saúde 

pública, importante e crescente, e chama a atenção para as suas consequências na saúde e 

no desenvolvimento psicológico e social das pessoas, das famílias e das comunidades e para 

os efeitos prejudiciais no setor dos serviços de saúde (Resolução WHA49.25)6.Em resposta 

ao desafio lançado aos países membros, no sentido de caracterizarem a dimensão, causas e 

medidas de intervenção sobre a violência, o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da 

OMS de 20023, reportando-se às situações de violência interpessoal de cerca de 190 países, 

88% da população mundial, enfatiza a necessidade de intervir, prevenindo. 

Também em 2002, um grupo de investigadores portugueses estuda, pela primeira vez, a 

magnitude da violência sobre profissionais de saúde, num trabalho pioneiro em Portugal7. 

No mesmo ano, a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho edita folheto 

informativo sobre Violência no Trabalho, elucidando os trabalhadores sobre causas e 

consequências para a saúde, bem como sobre medidas preventivas a implementar8. E quatro 

entidades internacionais, representando trabalhadores e organismos de saúde, publicam um 

conjunto de orientações para abordagem da violência no sector da saúde que mantêm 

atualidade e pertinência9. 

Em 2016, os participantes no Encontro de Peritos em Violência contra homens e mulheres 

no Mundo do Trabalho, daInternational Labour Office(ILO), recordam a Declaração de 

Filadélfia, e propõem a substituição do termo "violência" por "violência e assédio" para 

descrever um contínuo de comportamentos e práticas inaceitáveis, que podem resultar em 

danos físicos, psicológicos e sexuais. A violência e assédio no trabalho são questõesde 

direitos humanos e afetam as relações de trabalho, o empenho dos trabalhadores, a saúde, 

a produtividade, a qualidade dos serviços públicos e privados e a reputação dos serviços. 

Concluem que a violência e assédio no trabalho devem ser assumidos como tema de caráter 

urgente10.  

Em 2017, na 107ª sessão da ILOé assumido que o termo "violência e assédio" no mundo do 

trabalho deve ser entendido como comportamentos e práticas inaceitáveis, ameaças, 

ocorrências isoladas ou repetidas, com o objetivo de, ou resultando em, ou com a 

probabilidade de resultar em dano físico, psicológico, sexual ou económico, incluindo 

violência e assédio de género. Os participantes, oriundos dos mais diversos países de todos 

os continentes, concluem pelo reconhecimento do direito de todos a um local de trabalho 

livre de violência e assédio, relembrando que a violência e assédio no trabalho é uma forma 

de violação dos direitos humanos, uma ameaça para a igualdade de oportunidades, e 

inaceitável e incompatível com um trabalho digno. Consideramque é um dever do Estado e 

de todos evitar, prevenir e reportar casos de violência e assédio no ambiente de trabalho, 

que afetam a saúde física e psicológica, a dignidade e o ambiente familiar e social do 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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trabalhador. Advogam uma abordagem inclusiva e integrada para a eliminação da violência e 

assédio no trabalho e promoção da segurança e saúde ocupacional, nomeadamente através 

de: criação de leis e regulamentos proibindo todas as formas de violência e assédio, 

comdefinição das respetivas sanções; definição de políticas relevantes e adoção de 

estratégias de prevenção, denúncia e combate à violência e assédio no trabalho; reforço dos 

mecanismos de monitorização; acesso a tratamento e suporte das vitimas; desenvolvimento 

de ferramentas, orientações, educação e treino e uma crescente consciencialização para o 

problema, a par do desenvolvimento de meios efetivos de deteção e investigação de casos 

de violência e assédio no trabalho, através da inspeção do trabalho ou outras estruturas 

competentes11. 

O Reino Unido tem-se destacado na abordagem deste problema designadamente com a 

implementação, em 1999, de uma estratégia de tolerância zero em relação à violência no 

Serviço Nacional de Saúde– NHS Tolerance Zero Zone. Envolvia uma série de orientações 

para os serviços, gestores e profissionais, uma campanha para a populaçãoe um empenho 

público ao mais alto nível. †‡§ 

Em Portugal, a violência no local de trabalho é considerada uma prioridade pelo PNS 2004-

2010, que a reconhece como uma questão de particular relevância e determina, em 

consequência, intervenções e objetivos estratégicos. Afirma a violência contra profissionais 

de saúde como um problema com determinantes culturais, políticas, sociais, económicas, de 

gestão e individuais, e estabelece os níveis de intervenção – macro, meso e micro2.Em 2006 

a DGS publica a Circular Informativa “Melhorar o Ambiente Organizacional em prol da Saúde 

dos Profissionais”, consciente de que os contextos de prestação de cuidados de saúde “(…) 

podem gerar ambientes vulneráveis e facilitadores de violência (…)”4. Contextualiza o 

problema da violência contra profissionais de saúde e propõe uma abordagem integradora 

de prevenção e resolução do mesmo, concretizando a prioridade do PNS 2004-2010. Neste 

âmbito é criado o Observatório Nacional da Violência Contra os Profissionais de Saúde no 

Local de Trabalho, com funções de monitorização, disponibilização de documentos e partilha 

de experiências. A nível meso e micro, é ainda proposta a constituição de Grupos 

Coordenadores Institucionais, nunca implementados, que estruturassem e apoiassem as 

ações locais, centrando-se na prevenção e avaliação permanente, numa lógica de 

abordagem integrada, sistemática, participada, sensível e não discriminatória. O mesmo 

                                                           
†Estudos internacionais, referências bibliográficas e sítios da internet podem ser encontrados no sítio da DGS, acessíveis em 

http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/violencia/estudos-e-relatorios.aspx e http://www.dgs.pt/paginas-
de-sistema/saude-de-a-a-z/violencia/orientacoes-e-contacto.aspx 
‡Health Education Authority. Violence and aggression in general practice: guidance on assessment and management. 

London: HEA; 2000. 
§http://www.hse.gov.uk/pubns/indg69.pdf 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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documento dispunha que “cada episódio de violência seja abordado como um episódio de 

elevada importância, devendo ser analisado segundo uma metodologia previamente 

definida e conduzir a medidas que minimizem as consequências da violência e previnam 

episódios futuros, atuando sobre as causas”4. Estabelecia também a criação de um ambiente 

de erradicação do problema e de apoio e suporte às vítimas de violência, nas instituições de 

saúde, nomeadamente assumindo que qualquer episódio de violência contra um profissional 

de saúde no local de trabalho é um episódio de violência contra a própria instituição. 

Atualmente a DGS mantem aberta uma página do seu sítio dedicada à temática da Violência 

contra Profissionais de Saúde (Observatório)**, onde é possível aceder a diversa 

documentação de apoio e de referência, bem como aos relatórios anuais produzidos entre 

2007 e 2014, resultantes da implementação da Circular Informativa nº 15/20064 e dos dados 

produzidos pelo Sistema Nacional de Notificação de Incidentes (NotifiQ@). Até 2015 eram 

publicados relatórios sobre incidentes de violência que a partir dessa data foram englobados 

nos relatórios relativos a todas as notificações de incidentes. 

A VIOLÊNCIA COMO PROBLEMA NOS CUIDADOS DE SAÚDE 

A violência,para além de um problema global de saúde pública, é reconhecida como um 

problema nas unidades e noscuidados de saúde, afetando os serviços prestados aos utentes, 

os profissionais e as organizações, não só em Portugal, mas em todo o Mundo.  

No sentido de clarificar o conceito e de obter uma definição operativa deviolência em 

contexto de prestação de cuidados de saúde, mobilizaram-se três perspetivas: da DGS4,12, da 

OMS3e da interpretação do 

Código Penal13, conforme se 

poderá ver emDefinições(sub-

capítulodo capítulo III). 

Assim, considera-se violência 

em contexto de prestação de 

cuidados de saúde, o uso 

intencional da força física ou do poder, real ou sob a forma de ameaça, contra outra pessoa 

ou contra um grupo, em circunstâncias relacionadas com a prestação de cuidados de saúde, 

que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, 

compromisso do desenvolvimento ou privação.  

                                                           
**Observatório Nacional da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho, acessível em 

http://www.dgs.pt/qualidade-e-seguranca/monitorizacao/violencia-contra-profissionais-de-saude.aspx 

Violência Física - Uso intencional da força física contra outra pessoa ou contra um 
grupo que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou 
psicológico, compromisso do desenvolvimento ou privação.  

Violência psicológica – Uso intencional de poder, real ou sob a forma de ameaça, 
incluindo ameaça de uso de força física, contra outra pessoa ou grupo, que resulte, ou 
tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, compromisso 
do desenvolvimento ou privação.Engloba ameaças, difamação, assédio, assédio 
sexual, discriminação, injúria ou perseguição. 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
https://www.dgs.pt/areas-em-destaque/violencia/estudos-e-relatorios.aspx
http://www.dgs.pt/qualidade-e-seguranca/monitorizacao/violencia-contra-profissionais-de-saude.aspx
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Importa tambémclarificar as dimensões física e psicológica da violência, ainda que elas se 

possam sobrepor e, muitas vezes, as duas surjam conjuntamente.Aexistência da primeira foi 

sempre reconhecida, mas a violência psicológica foi, durante demasiado tempo, 

subestimada. 

Calcula-se que cerca de 50% dos profissionais de saúde sofram, pelo menos, um episódio de 

violência física ou psicológica emcadaano4. Um estudo na Suécia revelou que 24% de toda a 

violência no local de trabalho acontecia no Sector da Saúde (o mais atingido)14. 

Os dados publicados em Portugal, mais recentemente, estão contidos  no relatório de 

2015 da DGS15e no estudo da USF-

AN de 2016-201716. 

Em síntese, podemos dizer que a 

violência nas unidades de saúde pode 

surgir em qualquer uma das suas formas, em 

qualquer contexto e horário e contra qualquer 

profissional de saúde, e o modo como os episódios 

de violência foram geridos foi, na maior parte dos casos, insatisfatório para o profissional 

atingido.  

Diversos estudos18,19,20,21referem que a violência decorre de um vasto conjunto de 

circunstâncias, das quais se destacam as condições de vida e de saúde da população, de 

acessibilidade, atendimento e encaminhamentonos cuidados de saúde. Está ligada à fadiga e 

exaustão, a sentimentos de frustração ea sofrimento moral vivido por quem sofre e por 

quem cuida.  

O relatório da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, 

publicado em 2015, “Violência e assédio nos locais de trabalho europeus: causas, impactos e 

No relatório “Violência contra profissionais de saúde - notificação 
on-line” DGS 2015 refere-se que foram registadas 582 notificações. 

Do total, 50% foram efetuadas nos hospitais, 34% nos centros de 
saúde, 8% nas unidades de desabituação e 8% nas 
unidades/serviços de psiquiatria. 

Dos agressores, cerca de 55% são doentes, 23% são familiares do 
doente, 19% são profissionais de saúde da unidade de saúde e 3% 
são acompanhantes do doente. 

Cerca de 50% dos agressores são do sexo masculino e 50% do sexo 
feminino. 

A forma de violência ocorrida foi, por ordem decrescente de 
notificação, a seguinte: 

a) Discriminação/ameaça (23% do total) 

b) Injúria (22%) 

c) Pressão moral (18%) 

d) Difamação (14%) 

e) Calúnia (11%) 

f) Violência física (9%) 

g) Dano contra propriedade (2%) 

h) Assédio sexual (1%). 
https://www.dgs.pt/areas-em-destaque/violencia/estudos-e-relatorios.aspx 

O estudo “O Momento Actual da Reforma dos 
Cuidados de Saúde Primários em Portugal” da 
USF-AN* um censo junto de todos os 
coordenadores de USF, na sua edição de 2016-
2017 (taxa de resposta de 71,4 %), revelou que, 
das USF que respoderam, em:  
- 84,5%  registou-se, pelo menos, um 

episódio de violência nos últimos 12 
meses.  

- 80,2% houve casos de ameaça e agressão 
verbal  

- 45,4%  houvecasos de pressão moral  
- 14% houve casos de violência física 
- 77% existem procedimentos para abordar 

a violência contra os profissionais de 
saúde.  

*Biscaia A, Fehn AC, Cardeira R, Pereira A. O momento actual da 

reforma dos cuidados de saúde primários em Portugal: as 

oitoedições de 2009 a 2017. Coimbra: Mar da Palavra; 2017. 

Availablefrom: 

https://app.box.com/s/1siekpbzikkkcpshn9ykl891cuma4yin 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
https://www.dgs.pt/areas-em-destaque/violencia/estudos-e-relatorios.aspx
https://app.box.com/s/1siekpbzikkkcpshn9ykl891cuma4yin
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políticas”23, citado pela DGS, refere que a violência no trabalho tem um impacto importante 

sobre a saúde e a produtividade dos trabalhadores, designadamente nos setores que têm 

um grande contacto com o cidadão, como o setor da saúde. Este mesmo relatório, refere 

estudos em que se verifica que a violência está associada a sobrecarga de trabalho, 

insuficiência de recursos e ambientes de trabalho com menor percepção de confiança e 

justiça. Percebe-se mais uma vez a estreita relação entre uma apropriada abordagem da 

violência e as estratégias de qualidade dos serviços e dos cuidados de saúde. 

Importa ainda mencionar que quanto à notificação das situações de violência são 

reconhecidas práticas de subnotificação, que podem estar relacionadas com a falta de 

clareza e coerência dos circuitos, a descrençasobre a atenção que é ou será dada ao assunto 

e ao investimento na mudança. O receio de vir a ser desvalorizado, perder o posto trabalho, 

entre outras condições, estão também associados à subnotificação. Estas constatações 

revelam uma severa crítica ao sistema, quer no que se refereàs respostas das estruturas de 

liderança dos serviços,quer quanto ao envolvimento dos profissionais24,25. 

É essa também a conclusão da DGS quando afirma que a violência contra os profissionais de 

saúde no local de trabalho deve serconsiderada como uma disfunção grave do sistema de 

saúde e, como tal, combatida4, pelo que, as abordagens atuais a esta problemática devem 

ser universais e sistemáticas e alvo de revisão aprofundada. 

DOS PROBLEMAS À TOMADA DE DECISÃO ÉTICA 

A abordagem à problemática da violência, e os conflitos de valor emergentes, impõem 

pensar a dimensão ética dos cuidados de saúdee compreender a sua complexidade, as 

incertezas e dificuldades das pessoas e das 

organizações e as mudanças sociais, científicas e 

tecnológicas abarcadas. 

As organizações e os cuidados são um vasto campo de 

relações intersubjetivas, entre utentes, famílias e 

profissionais, cada um deles pessoa humana, sujeito de 

dignidade e liberdade. É nestas relações, marcadas pelo sistema de valores de cada 

interveniente, que ocorrem conflitos,frequentemente conducentes a comportamentos de 

violência. 

Cabe às organizações, às unidades de saúdee aos profissionais aresponsabilidade ética e 

legal de criar e manter ambientes de trabalho saudáveis e seguros26,27. Inscrevem-se neste 

As relações de cuidados, sendo entre iguais - 

pessoas seres de direitos universais - não são 

relações igualitárias nem simétricas. 

Cabe a cada interveniente um papel distinto, 

marcado pelas suas possibilidades e 

necessidades, os seus direitos e deveres, como 

utentes e como profissionais.  

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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Em cada situação de conflito e violência, 

estão presentes dimensões comuns, 

que nos dizem sobre a universalidade 

da condição humana, mas também 

elementos únicos, circunstanciais, que 

refletem a singularidade de cada pessoa 

e a especificidade de cada situação. 

Em cada situação de conflito e violência 

os profissionais confrontam-se com um 

novo quadro que, embora possa parecer 

já visto, exige novas decisões, escolhas 

eações. 

A deliberação tem três momentos relativos:  

 - aosfactos (deliberação técnica), 

- aosvalores implicados (deliberação estimativa),  

- aosdeveres (deliberação moral - realização prática 

dos valores, na situação concreta em que se tem 

decidir; o que se deve ou não deve fazer). 

O dever moral é sempre realizar o maior número 

possível de valores. 

A deliberação moral só é possível após a deliberação 

técnica e a deliberação estimativa. 

campo as competências da Comissão de Ética para a Saúde (CES) relativas à análise e 

reflexão ética de questões suscitadas no domínioassistencial, assim como a divulgação de 

padrões de ética na prestação dos cuidados de saúde28. 

Os cuidados de saúde, desde a sua primeira linha e em 

todos os seus níveis,impõem dinâmicas de proximidade, 

integralidade, continuidade e participação e têm como 

objeto os planosde cuidados das pessoas e famílias, criados 

em partilha e mutualidade com os profissionais.Referem-se 

sempre a uma situação particular,em que,através da 

identificação dos problemas e dos conflitos de valores 

presentes, se procuram respostas que promovam e 

garantam o melhor interesse da pessoa, a sua saúde e 

segurança29. 

Neste entendimento, para além do respeito pelos princípios bioéticos universais da 

autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, é necessário que o agir do profissional 

se inscreva numa ética relacional capaz de construir processos de tomada de decisão 

partilhados. 

Perante o contingente, a incerteza e o risco que 

caracterizam as situações nos cuidados de saúde, 

a necessidade de chegar a decisões prudentes 

implica-nos num agir29clínico e organizativo, 

sustentado em processos de tomada de decisão 

ética, aqui propostos na perspetiva da 

Deliberação MoraldeDiego Gracia30. 

DOS FACTOS E PROBLEMAS 

Nos cuidados de saúde,nas interações entre utentes e profissionais, o modo como o poder 

sobre o outro - o modo como o poder 

exercido por uma vontadesobreuma outra - é 

vivido, decorre, como nos ensina Ricoeur31, 

deuma assimetria, de uma desigualdade que 

importa corrigir pela solicitude, pelo respeito, 

pelo reconhecimento da humanidade na minha pessoa e na pessoa de um outro. 

A fragilidade do utente, as suas condições de vida e de 

saúde, as suas dificuldades, o seu sofrimento, exigem aos 

profissionais uma efetiva competência na capacidade 

relacional caracterizada pela disponibilidade, 

compreensão, solicitude e responsabilidade. 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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Circunstânciascomo, cansaço, indisponibilidade einsatisfação, poderão conduzir o 

profissional a comportamentos de não acolhimento, gerando no utente, sentimentos de 

rejeição e revolta, propiciando assim o conflito e quebrando, de algum modo, o pacto de 

confiança próprioda relação com o utente. 

Nas diferentes situações, e em particular nas de conflito, violência e assédio, importa 

considerar os factos nelas presentes, mas também os que integram o conhecimento 

científico, tecnológico e clínico disponível. Compreender as situações, do ponto de vista dos 

intervenientes e na perspetiva do conhecimento, exige elencar e clarificar esses factos. †† 

DOS VALORES E CONFLITOS DE VALORES 

Os valores de cada pessoa identificam-se na ação e nas escolhas. É na análise de cada 

situação de violência que emergem esses valores, valores que exigem ser respeitados, mas 

que podem opor-se entre si ou que não podem ser respeitados simultaneamente. Esta 

dissonância impele-nos à necessidade e ao dever de ponderar entre valores para a tomada 

de decisão.Promover a clarificação dos conflitos entre valores conduz à ponderação entre os 

mesmos - fundamental para a compreensão de que eles são essenciais da nossa ação e da 

cultura ética da organização. 

A partir de conflitos de valores presentes em situações analisadas pela CES e de casos 

relatados32,33,34 apresentam-se,de forma sucinta e a título de ilustração, alguns exemplos 

desses conflitos. Referem-se a valores inquestionavelmente importantes, mas em que a 

opção por um deles, na situação de cuidados, poderá determinar que a sua concretização 

impeça a do outro, conduzindo à escolha de cursos de ação extrema30, de sim ou de não, 

como se poderá depreender nos exemplos referidos no Quadro I. 

 

 

                                                           
††

“La deliberación inherente a todo proyecto específicamente humano tiene, pues, tres momentos: uno relativo a los hechos, otro a los 

valoresimplicados y un tercero a su realización práctica, es decir, a lo que debe o no debehacer. Este es el momento propiamente 
moral, el relativo a los deberes. El deber moral es solo uno y siempre el mismo: realizar valores, y realizarlos lo máximo posible. (…) De 
aquí sededuce que hay tres tipos de deliberación. Una primera es la deliberación técnica, que tiene que ver con los hechos del proyecto 
de que se trate. Otra segunda es la deliberación estimativa, relativa a los valores del caso. Y finalmente hay una tercera, la deliberación 
moral, cuyo objetivo es determinar los deberes en la situación concreta en que ha de tomarse la decisión (…) la deliberación moral no es 
posible si previamente no se han llevado a cabo las otras dos. 
GRACIA, Diego - Teoría y práctica de la deliberación moral. InLydia Feito, Diego Gracia, Miguel Sánchez (editores) Madrid, Bioética: el 
estado de la cuestión. 2011 

 
 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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Quadro I 

Situações Possíveis conflitos de valores 

Perante sinais de negligência do cuidador familiar 
e de submissão da pessoa cuidada, 

 

por um lado,intervir para defesa da saúde, bem-estar e cuidado do doente em 
perigo;  

por outro lado, não intervir invocando a defesa da autonomia e 
privacidade da família.  

Perante falta de urbanidade e ameaças de um 
doente ou familiar, 

 
 

por um lado, prosseguir os cuidados pelo respeito dobenefício e integridadeda 
pessoa doente; 

por outro lado, interromper os cuidados pelo respeito dadignidade e 
integridadedo profissional.   

Perante insistência de familiares para o 
prosseguimento de medidas de tratamento e de 
suporte de vida de doente sem capacidade para 

decidir, 
 

por um lado, aceitar o desejo da família de defesa da vida do familiar, 
prosseguindo as medidas de tratamento intensivo e de suporte de vida; 

por outro lado,suspender os tratamentos e medidas consideradas como 
obstinaçãoterapêuticapara salvaguarda da integridade, conforto e 
qualidade de vida da pessoa e respeito da autonomia do profissional. 

À DECISÃO SOBRE OS DEVERES/CURSOS DE AÇÃO 

A deliberação ética pretende responder, não a problemas abstratos, mas aos problemas de 

cada caso concreto. Por essa razão, os factos relativos à violência, ao seu contexto e, até, o 

risco de potencializar outros problemas, exigem a identificação, a escolha e a decisão sobre 

os cursos de ação intermédios35que conduzam a soluções realizáveis e de compromisso – 

decisões prudentes.  

Neste momento da deliberação ponderam-se as melhores ações para a resolução do conflito 

de valores (que conduza à realização do maior número de valores positivos ou para os lesar 

o menos possível). Nesse processo de escolha e decisão sobre os deveres (ou cursos de ação) 

deveremos evitar soluções imediatistas ou extremas (tal opção por curso de ação extremo 

poderia ser até anti-ética, pelo risco de lesar outros valores igualmente respeitáveis)30. 

A reflexão e a construção dos cursos de ação intermédios permitem uma tomada de decisão 

que não terá de ser necessariamente consensual, mas que implica o profissional ou a equipa 

no prosseguimento do curso de ação ótimo que for escolhido. Importa clarificar que esta 

noção de curso de ação ótimo, em Diego Gracia,decorre do entendimento de que a 

obrigação moral não consiste em fazer o bem, mas sim o melhor possível naquelas 

circunstâncias, o ótimo, ou seja selecionar o curso de ação que permita, o mais possível, a 

realização e a preservação de valores35. 

Enuncia-se um exemplo relativo à primeira situação do quadro anteriormente apresentado. 

 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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Quadro II 

 

 

 

No processo de deliberação ética, a decisão é ainda submetida a provas de consistência35: de 

legalidade, de publicidade e de temporalidade. Têm como objetivo respetivamente, refletir 

sobre a legalidade da decisão, sobre a possibilidade de ela ser suscetível de aceitação numa 

perspetiva pública e sobre a possibilidade a manter a longo do tempo. 

A deliberação ética é fundamental nos processos e nas 

práticas de saúde - cuidados, gestão e formação - em 

particular naqueles que se configurem como contendo 

conflitos éticos. Implica a existência de um ambiente 

organizacional promotor e garante da adequabilidade e da 

sustentabilidade dos recursos humanos, que assegure a 

reflexão, a discussão de episódios críticos e a partilha de 

experiências e que promova a clarificação das 

responsabilidades de cada profissional e o seu desenvolvimento e realização profissional. 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

A saúde, a segurança e o bem-estar no trabalho são condições essenciais ao 

desenvolvimento socioeconómico equitativo e sustentável de qualquer país36. A Saúde 

Ocupacional ao privilegiar a “prevenção primária de fatores de risco profissional”37 e o 

“desenvolvimento de ambientes de trabalho saudáveis”37 fomenta a existência de um maior 

número de trabalhadores saudáveis. Estes trabalhadores saudáveis estarão, com maior 

probabilidade, mais motivados para o trabalho, sentir-se-ão mais realizados nas suas tarefas 

e contribuirão para a produção de bens e serviços de melhor qualidade, melhorando desta 

forma, em termos gerais, a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade36. Por este 

motivo, é crescente a evidência da associação entre condições de trabalho, saúde e 

produtividade38,39.  

A missão do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho(SSST) da ARSLVT é a de Promoção e 

Proteção da Segurança e Saúde dos trabalhadores no seu local de trabalho, 

independentemente do vínculo, promovendo a proximidade e a participação dos mesmos, 

Cursos de ação intermédios  

 Analisar com a família a possível sobrecarga do cuidador;  

 Procurar ativamente, com participação da família, as possibilidades de apoio social e de saúde; 

 Planear, em conjunto, o acompanhamento da situação para garantir os cuidados e o conforto da pessoa; 

 Identificar circunstâncias de risco de maltrato. 
(entre outros) 

Curso de ação ótimo (o que pretende, o mais possível, o respeito dos valores positivos presentes no conflito) 
Mobilizar ações de apoio ao cuidador, de continuação e supervisão dos cuidados, de monitorização dos riscos (entre outros) 

 
A atenção dada à deliberação 
como método da ética decorre 
não só de a entendermos como 
importante para a tomada de 
decisão em situação, como ainda 
para a análise e discussão de 
casos em processos formativos e 
de gestão. 
 

 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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com vista à minimização dos riscos profissionais e à melhoria contínua da qualidade do 

ambiente e das condições de trabalho. Adequadas condições de segurança e saúde dos 

locais de trabalho são facilitadoras do bem-estar no trabalho e do desenvolvimento pessoal 

e profissional.  

O termo “violência e assédio no trabalho” deve incluir situações que ocorram no decurso do 

trabalho, ligados a este, ou que surjam após o mesmo, quer no local de trabalho quer em 

espaços públicos e privados onde haja prestação de trabalho, no local onde o trabalhador 

faz uma pausa de trabalho ou toma uma refeição, na ida e regresso do trabalho, no decurso 

de deslocações ou atividades sociais de trabalho11,46.  

A violência e assédio físico, psicológico e sexual são considerados "riscos 

psicossociais”.Também podem ser considerados riscos psicossociais os decorrentes de um 

ambiente de trabalho adverso, que afetem a dignidade, segurança, saúde e bem-estar do 

trabalhador. As consequências negativas, de qualquer natureza, na saúde dos trabalhadores 

são consideradas riscos profissionais. Cabe à ARSLVT a responsabilidade pela prevenção e 

controlo dos fatores de risco nos locais de trabalho e pela reparação de danos provocados 

pelos mesmos. As consequências, a curto e a médio prazo, inclusive as limitações de 

capacidade resultantes, devem ser consideradas danos profissionais que, em última 

instância, devem seguir o processo de avaliação de incapacidade permanente para efeitos 

de reparação. 

Em caso de violência, física ou psicológica, contra os profissionais, o trabalhador deve 

participar a ocorrência ao respetivo superior hierárquico, devendo para o efeito, utilizar os 

impressos relativos à participação e qualificação do acidente de trabalho, incidente e 

acontecimento perigoso e o boletim de acompanhamento médico (BAM), presentes em 

todas as unidades e serviços da ARSLVT‡‡. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

No âmbito das atribuições do Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC), conferidas pelas Portaria 

nº161/2012, de 22 de maio, competem-lhe a análise jurídica e encaminhamento de 

situações de violência, envolvendo os profissionais em contexto da prestação de cuidados de 

saúde. 

É entendimento da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa que a violência contra 

profissionais, devidamente comprovada, constitui crime de natureza pública quando 

                                                           
‡‡Documentos disponíveis em http://www.arslvt.min-saude.pt/pages/285?folder_id=304 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
http://www.arslvt.min-saude.pt/pages/285?folder_id=304
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praticada contra funcionário público (conceito lato do Código Penal) no exercício de funções 

ou por causa delas. É por isso um crime público, isto é, um crime para cujo procedimento 

basta a participação às autoridades (policiais ou judiciárias).  

O funcionário público é obrigado a denunciar os crimes de que tenha conhecimento no 

exercício das suas funções ou por causa delas (a denúncia é obrigatória). Note-se que, nos 

crimes públicos, o processo corre mesmo contra a vontade do titular dos interesses 

ofendidos. 

Perante uma situação de violência, o GJC recomenda aos profissionais o seguinte: 

1. Participar ao superior hierárquico, através do modelo de PARTICIPAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DE ACIDENTE, INCIDENTE E ACONTECIMENTO PERIGOSO e do boletim de 

acompanhamento médico (BAM), presentes em todas as unidades e serviços da 

ARSLVT. O superior hierárquico remete ao dirigente máximo do serviço queao 

receber a participação do episódio de violência o qualifica como incidente/acidente e 

formaliza a queixa aos serviços do Ministério Público territorialmente competente, 

para efeitos de instauração de processo-crime, comunicando o facto ao GJC.  

2. Apresentar queixa às autoridades policiais (PSP, GNR) diretamente ou on-line, no 

Sistema de Queixa Eletrónica (SQE) do Ministério da Administração Interna 

(MAI)https://queixaselectronicas.mai.gov.pt ou então em quaisquer serviços do 

Ministério Público (nº 1 do art. 113º do Código Penal). 

3. Preencher o formulário de REGISTO E PARTICIPAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA, 

anexo a esta proposta.  

4. Efetuar a notificação do episódio na plataforma Notifica§§ no sítio da Internet da 

DGS. 

No que respeita à queixa crime: 

 deve ser acompanhada de todos os dados circunstanciais relacionados com a 

situação de agressão; identificação de quem faz a queixa e/ou vítima, 

testemunhas (nomes, moradas e outros contactos), cópia de tratamentos 

médicos, se for caso disso, fotografias e respetiva identificação; 

 não é preciso pagar para apresentar queixa; 

 não é preciso constituir advogado. 

                                                           
§§ Notific@ acessível em http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/notificacao-de-incidentes-e-
eventos-adversos.aspx 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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Ainda no contexto de violência, destacamos o referido na Lei n.º 96/2017 de 23 de agosto, 

que define os objetivos, prioridades e orientações de Política Criminal para o Biénio de 

2017/2019, no seu artigo 6.º, quanto à Proteção da Vítima, onde consta como prioritária “a 

proteção da vítima e o ressarcimento dos danos por ela sofridos, em resultado da prática de 

crime, devendo ser-lhe facultados a informação e o apoio adequados à satisfação dos seus 

direitos.”  

Embora não esteja prevista, na referida Lei, a violência contra profissionais de saúde como 

crime de investigação prioritária, tal não obsta a que, aos crimes em causa, não seja dada 

essa orientação, dado estarmos perante crimes de natureza pública, cuja denúncia é 

obrigatória.  

Os casos de violência que tipicamente podem envolver os trabalhadores da ARSLVTestão 

enquadrados no Código Penal (CP)13. Aqui se elencam os mais importantes, a saber: 

1. Seum profissional for agredido verbalmente, com palavras ofensivas do seu bom nome, 

honra ou consideração, mesmo que sob a forma de suspeita, isso é considerado Crime 

contra a Honra ou Injúria (art.º 180.º e 181.º do CP); 

2. O mesmo se passa se os atos supramencionados forem feitos por gestos, imagens 

(fotografias etc.), ou qualquer outro meio de expressão, caso em que a lei equipara ao 

Crime de Difamação e Injúria (art.º 181.º do CP); 

3. Se as ofensas ou calúnias atrás referidas forem praticadas com recurso aos meios de 

comunicação social ou outros meios ou em circunstâncias que permitam a sua 

divulgação (jornais e redes sociais como oFacebook), sabendo o agente/agressor que a 

imputação de factos é falsa, é Crime de Publicidade e Calúnia (art.º 183.º do CP); 

No caso dos crimes previstos nos artigos 180.º, 181.º e 183.º, as penas dos crimes são 

agravadas se a vítima for um funcionário público, no exercício de funções ou por causa 

delas (art.º 184.º em conjugação com o art.º 132 n.º 2 al. l do CP).   

4. Quando as ofensas contra o profissional de saúde são físicas comoempurrões, murros, 

bofetadas, o Código Penal tipifica como Crime contra a Integridade Física, que 

dependendo da gravidade ou do resultado da agressão pode agravar a pena aplicável 

(artigos 143º, 144º, 147.º e 148.º do CP).  

5. Quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade física, a 

liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual, ou bens patrimoniais de 

considerável valor, de forma a provocar-lhe medo ou inquietação ou prejudicar a sua 

liberdade de autodeterminação é tipificado no Código Penal como Crime de Ameaça 

(art.º 153.º do CP).  
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6. Quando o agente/agressor de modo reiterado perseguir ou assediar o profissional de 

saúde, por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe 

medo ou inquietação ou a prejudicar a sua autodeterminação, sendo a tentativa 

igualmente punível, este tipo de atuação é tipificado pelo Código Penal como Crime de 

Perseguição (art.º 154.º-A do CP).  

Pode vir a ser aplicada a pena acessória de proibição de contacto com a vítima (3 a 6 

meses), que inclui o afastamento do agente/agressor da residência e do local de trabalho 

da vítima.  

7. Quem por meio de violência ou de ameaça com mal importante constranger outra 

pessoa a uma ação ou omissão configura Crime de Coação (art.º 154.º do CP). A tentativa 

é também igualmente punível.  

8. Quem empregar violência, incluindo ameaça grave ou ofensa à integridade física, contra 

funcionário (…) para se opor a que ele pratique ato relativo ao exercício das suas 

funções, ou para o constranger a que pratique ato relativo ao exercício das suas funções 

(por exemplo, impedir de fazer algum tratamento), mas contrário aos seus deveres 

(obrigar o profissional a emitir alguma declaração ou atestado), é considerado Crime de 

Resistência ou Coação (art.º 347 do CP).  

9. Quem destruir no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa 

alheia (por exemplo, o carro do profissional vandalizado com osvidros partidos etc.), o 

Código Penal tipifica como Crime de Dano (art.º 212 do CP). A tentativa é punível. 

Reportando aos artigos anteriores, o profissional de saúde pode ser vítima num único 

episódio de violência, de vários crimes, ex. assédio moral e sexual, agressão física e 

perseguição.  

II. POLÍTICA DA ARSLVT PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO DA VIOLÊNCIA 

Cumpre à ARSLVT promover políticas e estratégias para a implementação de práticas de 

atuação que assegurem a qualidade dos serviços e cuidados, como se perspetiva na sua 

visão e estratégia para uma Saúde com + Futuro40. Como realçado anteriormente, 

estudos17,21,41alertam para a existência de um ciclo virtuoso entre a qualidade 

organizacional, um ambiente de trabalho em que prevalecem sentimentos de justiça e de 

confiança, a satisfação no trabalho e a redução da violência, redução essa que, por seu lado, 

contribui para a criação de um ambiente mais justo e seguro, de maior qualidade e gerador 

de maior satisfação. 
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No que concerne a esta problemática, a ARSLVT tem presente que: 

 a violência em contextos de prestação de cuidados de saúde é um problema frequente; 

 vários países têm sentido a necessidade de desenvolver programas para abordar a 

violência nas unidades de saúde;  

 várias unidades de saúde em Portugal têm procedimentos em vigor nesta área; 

 muitas unidades e profissionais de saúde têm solicitado apoio para a abordagem desta 

problemática. 

Considera ainda que as abordagens sobre a violência nos contextos de cuidados de saúde 

implicam:o compromisso das estruturas de gestão e o envolvimento dos profissionais; a 

análise das condições de trabalho; a avaliação do risco de violência; o planeamento de ações 

e procedimentos de prevenção e gestão das situações; a notificação das situações de 

violência ou de risco de violência; a formação de profissionais, gestores e dirigentes sobre a 

violência e medidas de segurança; a consciencialização do público e dos agentes políticos e, 

ainda, o estudo do fenómeno, nomeadamente seus percursores, consequências e modos de 

intervenção25.  

OBJETIVOS NA ABORDAGEM DA VIOLÊNCIA 

Perante a ampla perspetiva apresentada, considerando as dimensões organizacional, ética, 

legal, científica e clínica da problemática da violência e tendo em vista a segurança e 

qualidade dos serviços e dos cuidados, cabe à ARSLVT, através das presentes ORIENTAÇÕES:  

 Fomentar uma cultura de não-violência nos contextos de cuidados de saúde. 

 Valorizar as pessoas e o seu compromisso e responsabilidade na prevenção e gestão da 

violência, ao nível das estruturas de gestão e de cuidados. 

 Desenvolver políticas e instrumentos de gestão consentâneos com os princípios e 

práticas da prevenção e gestão da violência, aos níveismacro, meso e micro4no âmbito 

de: 

 Formação de trabalhadores - gestores e dirigentes e outros profissionais; 

 Dotação e gestão de recursos;   

 Monitorização das situações - registo, reflexão e análise;    

 Consciencialização e envolvimento do público. 

O prosseguimento destes objetivos sustenta-se no respeito de princípios orientadores e 

num conjunto de intervenções que corporizem uma mudança a ser desenvolvida e 

concretizada por dentro de cada organização/serviço/unidade e orientada pelas situações 

reais.  
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ABORDAGEM DA VIOLÊNCIA 

A abordagem da violência, seguindo as orientações nacionais 4,12e 

internacionais9,11,17,37,38deve ser: 

 
 

As presentes ORIENTAÇÕES, fomentando uma cultura de violência zero, respeitam ainda os 

seguintes princípios: 

FUNDAMENTOS 

 Valores e princípios declarados no PNS 2012-201642, na Missão da ARSLVT1 e de cada 
organização/unidade.  

 Enquadramento histórico, científico, ético e legal relativo à violência.  

LIDERANÇA 

 Conceção e consecução de políticas e práticas a nível macro, meso e micro, que 
integrem as diferentes ações e responsabilidades de modo abrangente e em 
continuidade.  

 Promoção de cultura participativa, congruente e responsabilizante, ao invés de 
meramente normativa. 

COMPROMETIMENTO DAS PESSOAS  

 Participação ativa e comprometimento dos gestores, dirigentes e demais 
trabalhadores, de acordo com as suas atribuições e responsabilidades. 

 Salvaguarda da confidencialidade, da intimidade e privacidade dos utentes e 
profissionais, pelos gestores, dirigentes e demais trabalhadores. 

 Envolvimento dos utentes e das comunidades.  

ABORDAGEM POR PROCESSOS 

 Dotação dos meios necessários.  

 Adesão a sistemas de notificação e análise que sustentem a monitorização e 
avaliação das situações de violência e da sua gestão.  

Integrada

Centrando-se na 
prevenção (foco na 
eliminação causas e na 
avaliação a longo prazo 
da situação em geral e 
de cada intervenção)

Incorporando o 
tratamento e 
reabilitação de todos os 
afetados pela violência.

Sistemática 

Com objetivos e 
estratégias a curto, 
médio e longo prazo e 
articulada em uma série 
de passos fundamentais 
– identificação e 
caracterização das 
situações e seus 
contextos, avaliação do 
risco, intervenção, 
monitorização e 
avaliação.

Participativa

Criando-se um 
ambiente de confiança, 
diálogo e negociação, 
envolvendo todas as 
partes interessadas.

Sensível e Não-
discriminatória

Atenta às 
especificidades culturais 
e de género

As situações de 
violência devem ser 
combatidas sem 
qualquer forma de 
discriminação 
relacionada ou 
originada pela violência.

V
IO

LÊ
N

C
IA

 Z
ER

O
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TOMADA DE DECISÃO   

 Inclusão desta problemática nos planos e demais instrumentos de governação. 

 Adesão a sistema de apoio, acompanhamento e monitorização dos efeitos do 
episódio de violência, englobando vítimas e agressores – contenção, apoio e 
prevenção. 

MELHORIA CONTÍNUA  

 Incorporar a prevenção e gestão da violência no âmbito da segurança e qualidade dos 
serviços e cuidados. 

 Formação de gestores e demais trabalhadores, através de dinâmicas promotoras de 
conhecimento e de mudança de comportamentos.  

 Capacitação dos utentes. 

PLANEAMENTO DA PREVENÇÃO E GESTÃO DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

As ORIENTAÇÕESaqui preconizadas inscrevem-se na Missão e Plano Estratégico da ARSLVT1,40, 

no seu Código de Conduta43e nas competências da Comissão de Ética, do Gabinete Jurídico e 

do Cidadão e do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho44.  

Harmonizam-se, entre outros normativos, com as disposições constantes na Circular 

Informativa da DGS Nº15/DSPCS de 07/04/2006 - “Melhorar o Ambiente Organizacional em 

prol da Saúde dos Profissionais”4,na Circular Informativa da ARSLVT Nº 7/CD/11 de 

22/02/2011 – “Crimes contra médicos e outros profissionais de saúde”45 - e na Circular 

Informativa da ARSLVT Nº 2/DHR/2017 de 23/11/2017 – “Acidentes de trabalho e doenças 

profissionais”46.  

Têm ainda em conta disposições do Plano Nacional de Saúde42, do Manual Violência 

Interpessoal - Abordagem, Diagnóstico e Intervenção nos Serviços de Saúde12publicado em 

dezembro2014 pela DGS e orientações internacionais como as do 

InternationalCouncilofNurses, International Labour Office, PublicServices International9 e 

WorldHealth Organization3,37,38. 

Estão associadas à política de Segurança e Saúde no Trabalhoda ARSLVT e aplicam-se às 

instituições, serviços e unidades de saúde desta ARS nos seus âmbitos de intervenção. 

A abrangência e dinâmica destas ORIENTAÇÕES - aos níveis macro, meso e micro da ARSLVT e 

das suas organizações – e as linhas políticas enunciadas implicam a apresentação de um 

plano de intervenção que lhes dê corpo e que será apresentado no capítulo seguinte.  

Estas ORIENTAÇÕES, enquanto instrumento de gestão da ARSLVT, preconizam ainda que o seu 

acompanhamento e revisão sejam garantidos por cada grupo com essa atribuição específica. 
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III. INTERVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO DA VIOLÊNCIA EM 
CONTEXTO DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

A abordagem desta problemática consubstancia-se num conjunto de intervenções, a 

desenvolver pelos gestores e dirigentese demais trabalhadores, de forma a evitar a violência 

nos contextos de cuidados de saúde e a tornar efetiva a sua interrupção e controle, assim 

como a monitorizar e reduzir os seus efeitos. 

Essas intervenções conjugam-se em oito áreas: AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO; AMBIENTE SEGURO; 

ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO; CIRCUITOS DE PREVENÇÃO E GESTÃO; INTERVENÇÃO PERANTE O INCIDENTE; 

NOTIFICAÇÃO, REFERENCIAÇÃO E ANÁLISE; ENVOLVIMENTO DOS UTENTES; FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. 

Assim, neste capítulo, define-se o âmbito de aplicação das ORIENTAÇÕES, apresenta-seum 

modelo de governação que responde às responsabilidades em presença e enunciam-seações 

e instruções operativas. Incluem-se, ainda, alguns instrumentos de suporte 

àquelasintervenções. 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Todas as instituições, serviços e unidades e trabalhadores da ARSLVT, considerando que 

estes são todas as pessoas que exercem atividadenesta administração, independentemente 

do vínculo contratual ou área de diferenciação profissional.*** 

MODELO DE GOVERNAÇÃO 

Os níveis de intervenção, coordenação, monitorização e controlo presentes no modelo de 

governação proposto visam, numa dinâmica salutogénica: 

 centrar as conceções naquilo que lhes é nuclear e singular, ampliando a compreensão 

das situações e dos seus contextos;  

 disponibilizar os meios para se compreender a sociedade, os sistemas, as organizações 

realçando os pontos positivos e as oportunidades tanto como os pontos negativos e as 

ameaças;     

                                                           
***O Código de Conduta da ARSLVT considera “ trabalhadores, os trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico, 

que prestem serviço nas áreas em que intervém este instituto, prosseguindo a missão e representando a ARSLVT, IP 
conforme o princípio da responsabilidade pelo exercício da atividade que se comprometem realizar e o princípio da 
convergência com a cultura e objetivos institucionais da ARSLVT, IP.”  
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 evidenciar os recursos, próprios, da organização, do sistema, que podem ser ativados;  

 desenvolver e reforçar os recursos gerais de resistência, favorecendo a adaptação e o 

sucesso;  

e ainda    

 evidenciar a importância de assumir, com empenho e perseverança, uma finalidade, um 

objetivo, uma ação, motivando e dando significado a essa ação. 

A intervenção proposta parte de princípios, enquadra sistemas e atividades e aposta em 

estratégias que dão sentido e respostas às situações de violência com que profissionais e 

organizações se deparam. 

 

 

 

Propõem-se novas estruturas funcionais, ou seja, estruturas que podem não ter uma 

existência definida nos organogramas das instituições, desde que as suas responsabilidades 

estejam atribuídas a outra ou outras estruturas já existentes. 

No entanto, realça-se que é importante queesta área seja evidenciada nos planos de ação e 

relatórios de atividades já que no plano da comunicação é importante dar-lhe visibilidade. 

Estas estruturas funcionais são propostas em cada nível de intervenção e terão a seu cargo a 

liderança na abordagem da violência. Em linha com o proposto nas orientações da DGS de 

20064, mas expandindo o conceito, estas estruturas funcionais designam-segrupos 
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coordenadores em cada nível organizativo – regional, institucional e local – e grupo de 

intervenção local. 

RESPONSABILIDADES 

A abordagem proposta e o modelo de governação que lhe pretende dar corpo assentam na 

interligação de responsabilidades de todos os intervenientes nos seus níveis de intervenção.  

No respeito pelos princípios assumidos nestas ORIENTAÇÕES, a representação das diferentes 

atribuições dá relevo ao seu caráter integrado, sistemático e participativo. No esquema 

gráfico tentou-sesalientarum todo de responsabilidades próximas, interligadas e 

continuadas, capaz de implicar e motivar os profissionais na ação. Nas páginas seguintes, 

apresenta-se um quadro com as responsabilidades atribuídas a cada nível organizativo, 

seguindo-se um diagrama que expõe a proposta de responsabilidade e relações entre as 

várias entidades envolvidas na gestão da violência. 
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REGIONAL INSTITUCIONAL LOCAL 

ARSLVT 
CONSELHO DIRETIVO 

GRUPO COORDENADOR  
REGIONAL 

ÓRGÃOS  
DIREÇÃO|ADMINISTRAÇÃO 

GRUPO COORDENADOR 
INSTITUCIONAL 

COORDENADORES  
UNIDADES|SERVIÇOS 

GRUPO COORDENADOR 
 LOCAL  

GRUPO DE 
INTERVENÇÃO 

LOCAL 

Assegurar divulgação destas 
ORIENTAÇÕES, promovendo a sua 
implementação em todas as 
unidades de saúde da ARSLVT. 
Assegurar que seja 
disponibilizada formação a todos 
os trabalhadores no âmbito das 
áreas de intervenção na 
prevenção e gestão da violência. 
Assegurar que seja 
disponibilizada à comunidade 
informação organizada sobre a 
prevenção e gestão da violência 
na prestação de cuidados de 
saúde. 
Implementar estratégias de 
sensibilização da comunidade 
para a problemática da violência 
na prestação de cuidados de 
saúde. 
Constituir e nomear o GCR. 

Monitorizar as práticas de prevenção e 
gestão da violência nas diferentes 
instituições. 
Assegurar uma abordagem, linguagem e 
competências consistentes e comuns. 
Identificar e disseminar boas práticas. 
Apoiar os elementos dos grupos 
coordenadores institucionais, 
promovendo a sua constituição, 
assegurando condições de trabalho. 
Assegurar formação aos GCI, GCL e GIL.  
Implementar, em conjunto com a CES, GJC 
e o SSST, o sistema de notificação e registo 
dos casos de violência na ARSLVT. 
Fornecer aconselhamento e suporte. 
Analisar de modo global e integrado os 
relatórios e propostas de intervenção de 
prevenção, gestão e formação. 
Propor a revisão destas ORIENTAÇÕES, em 
conjunto com a CES, GJC e o SSST. 

Implementar estas orientações. 
Proceder à designação dos 
elementos do GCI da instituição 
(hospital/ACES/ UIL/CRI) e 
propiciar condições de execução 
das suas atribuições. 
Promover o empenhamento 
organizacional e o envolvimento 
de todos os trabalhadores, nos 
aspetos de organização relativos 
às áreas de intervenção 
propostas. 
Analisar os relatórios e propostas 
do GCI sobre prevenção e gestão 
da violência. 
Garantir o sistema de notificação 
e análise dos episódios de 
violência a nível institucional. 
Articular a abordagem dos 
episódios de violência com o 
Serviço de Saúde e Segurança no 
Trabalho da ARSLVT e GJC e CES. 
Promover a formação dos 
profissionais capacitando-os para 
lidar com as questões ligadas à 
violência. 
Disponibilizar os meios e tempos 
para a concretização da análise e 
reflexão sobre a violência e da 
formação contínua. 

Monitorizar a implementação 
destas Orientações. 
Coordenar as intervenções 
relacionadas com a prevenção e 
gestão da violência nas unidades 
de saúde.  
Enquadrar, apoiar e coordenar a 
abordagem do problema no 
âmbito da sua instituição.  
Definir procedimentos e medidas 
apropriadas, assegurando assim 
a confiança dos profissionais. 
Articular com a 
Direção/Administração, com as 
unidades e serviços existentes e 
com o conselho da comunidade. 
Apoiar os elementos dos grupos 
coordenadores locais (GCL) de 
cada unidade ou serviço. 
Monitorizar e analisar a violência 
de modo integrado no âmbito 
institucional (hospital/ACES/ 
UIL/CRI). 
Identificar situações com elevado 
risco de violência a partir da 
informação disponível 
(ocorrências, registos, contactos, 
observações). 
Elaborar plano de ação e 
relatório de atividades anual. 

Implementar 
localmente estas 
orientações. 
Proceder à designação 
dos elementos GCL da 
unidade ou serviço (um 
por unidade ou serviço 
do 
ACES/Hospital/UIl/CRI). 
Dar condições para que 
este possa dar 
cumprimento às 
atribuições que lhe 
cabem. 
Organizar 
tempo/espaço de 
formação 
multiprofissional que 
inclua a análise e 
reflexão sobre os 
episódios de violência.  

Enquadrar, apoiar e coordenar a 
abordagem da prevenção e 
gestão da violência no âmbito 
concreto da sua unidade. 
Promover e designar a 
constituição do GIL. 
Articular com o GCI. 
Analisar cada episódio, tendo por 
base técnicas de abordagem de 
incidentes críticos, na procura da 
causa raiz do problema. 
Apoiar os trabalhadores ouvindo-
os no pós-incidente 
(“debriefing”). 
Procurar soluções prudentes e 
identificar as medidas corretivas 
e preventivas a aplicar. 
Intervir na responsabilização e 
reabilitação do agressor. 
Promover a abordagem de cada 
episódio de violência como uma 
oportunidade de reflexão e 
aprendizagem.  
Manter o registo dos episódios 
de violência na unidade. 
Identificar situações com elevado 
risco de violência na unidade a 
partir da informação disponível 
(ocorrências, registos, contactos, 
observações). 
Promover o preenchimento do 
modelo de Participação e 
Qualificação de Acidente de 
Trabalho, Incidente e 
Acontecimento Perigoso. 
Promover ou realizar a 
notificação através do Sistema 
NOTIFICA. 
Elaborar plano de ação e 
relatório de atividades anual. 

Garantir um estado de 
prontidão para 
abordagem dos 
episódios de violência. 
Agir no episódio de 
violência quando ela 
acontece. 
Diligenciar a 
comunicação dos 
acontecimentos 
promovendo o 
preenchimento do 
formulário de Registo. 
Colaborar com o GCL na 
identificação de 
medidas e ações 
preventivas. 
Colaborar com o GCL 
nos processos de 
formação. 
Proteger a vítima e 
assegurar que fica em 
segurança após situação 
de violência. 

COMISSÃO DE ÉTICA 
PARA A SAÚDE 

GABINETE JURÍDICO E DO 
CIDADÃO 

SERVIÇO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO 

Implementar, em conjunto com o GCR, o sistema de notificação e análise dos 
casos de violência na ARSLVT. 
Apoiar o GCR e os GCI na sua abordagem da prevenção e gestão da Violência 
nos Cuidados de Saúde.  
Participar na monitorização destas Orientações. 

Promover cultura e 
práticas de reflexão e 
ação ética que 
incluam a 
problemática da 
violência na prestação 
de cuidados de saúde. 
Analisar as políticas 
de prevenção e 
gestão da violência e 
as suas implicações 
éticas nas práticas 
clínicas. 

Apoiar juridicamente os 
trabalhadores em 
situações de violência, 
por determinação do CD. 
Participar ao Ministério 
Público os crimes de 
violência que envolvam 
os profissionais de saúde. 
Promover debate sobre 
esta temática com os 
Gabinetes do Cidadão dos 
ACES. 

Acompanhar o 
trabalhador em 
contexto de vigilancia 
de saúde ocupacional e 
identificar situações em 
que, alegadamente, as 
presentes orientações 
não tenham sido 
implementadas. 
Colaborar com o 
respetivo GCI na 
resolução das mesmas. 
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GIL 
Grupo de 

Intervenção  

Local 

Garante prontidão 
Aumenta segurança 

 
 

GCL 
Grupo 

Coordenador 

Local 

Analisa 
Audita  

Delibera 

 

GCR 
Grupo 

Coordenador 

Regional 

Assegura 
Gere 

Integra 

 

GCI 
Grupo 

Coordenador 

Institucional 

Monitoriza 
Apoia 

Coordena 

 Analisa cada episódio 

 Apoia os trabalhadores ouvindo-os após os 
eventos ou incidentes (“debriefing”) 

 Intervém na responsabilização e reabilitação do 
agressor 

 Promove ou realiza participação e notificação  

 Assegura que as lições aprendidas através da 
análise dos casos se refletem em medidas 
preventivas e revisão de políticas locais 

 Articula com o GCI 

 Elabora plano de ação e relatório 

 Mantém o registo dos episódios 

 Monitoriza a violência no âmbito local 
 

 

 
 Monitoriza e analisa a violência de modo 

integrado no âmbito institucional 
(Hospital/ACES/UIL/CRI) 

 Define procedimentos e toma medidas 
apropriadas, assegurando assim a confiança dos 
profissionais 

 Apoia os elementos dos grupos coordenadores 
locais 

 Identifica situações e locais de risco elevado 

 Coordena as intervenções de prevenção, gestão 
e formação 

 

 Assegura abordagem, linguagem e competências 
consistentes e comuns a toda a ARS 

 Monitoriza as práticas de prevenção e gestão da 
violência nas diferentes instituições 

 Assegura formação 

 Apoia os elementos dos grupos coordenadores 
instituicionais, promovendo a sua constituição, 
assegurando condições de trabalho 

 Identifica e dissemina boas práticas 

 Fornece aconselhamento e suporte 

 Analisa de modo global e integrado os relatórios 
e propostas de intervenção de prevenção, 
gestão e formação   

Gabinete  
do Cidadão 

(partilha informação) 

Direção da 
Instituição 

(Hospital/ACES ou 
UIL/CRI) 

Assegura condições 
Apoia 

Gabinete Jurídico 
Enquadra 

Trabalhadores 
Têm responsabilidade de 
agir de forma segura e não 
agressiva 
Devem reportar todos os 
episódios 
Podem interpor acção civil 
contra atacantes 

 

Chefias da  
Unidade 

(partilha informação) 
 

Minis 
tério 

da 
Saúde 

DGS 

Conselho Diretivo 
ARS 

Comissão Ética 
Aconselha 

Minis 
tério 

da 
Justiça 

Minis 
tério 

Público 

Polícia 

Saúde Ocupacional 
Acompanha 

ENTIDADES ENVOLVIDAS NA GESTÃO DA VIOLÊNCIA 

relações e responsabilidades 

 Age no episódio de violência quando ele 
acontece 

 Garante um estado de prontidão para 
abordagem dos episódios de violência 

 Protege a vítima 

 Diligencia a comunicação dos acontecimentos 
promovendo o preenchimento do formulário de 
Registo 
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INTERVENÇÃO E PROCEDIMENTOS NA PREVENÇÃO E GESTÃO DA VIOLÊNCIA 

A identificação das áreas de intervenção alicerça-se na necessidade de garantir condições de 

segurança, de avaliaro risco de violência,de monitorizara sua ocorrência, de mitigar o seu 

impacto,de formar,de responsabilizar e reabilitar e de promover o envolvimento da 

comunidade. 

O impacto da violência sobre cada pessoa, sobre cada equipa e cada organização, deve ser 

analisado e avaliado, a fim de serem tomadas medidas de suporte e de minimizaçãodas 

consequências. 

As situações de violência devem ser abordadas contemplando a responsabilização, mas 

também a reabilitação do agressor, através de medidas participativas e não meramente 

penalizadoras, em articulação com outros serviços (jurídicos, sociais e de saúde mental). 

Na génese dos incidentes e reclamações encontram-se, não raras vezes, necessidades de 

saúde não respondidas, ambientes pouco acolhedores e desconfortáveis ou, ainda, situações 

de exaustão/fadiga, de sobrecarga de trabalho ou sentimentos de frustração/desmotivação 

dosprofissionais47. As características culturais das populações abrangidas interferem também 

nas dinâmicas de procura e utilização dos serviços e nas expectativas dos doentes/utentes, 

pelo que devem ser compreendidas e consideradas nas intervenções que as instituições 

realizam. 

Face à realidade de situações de violênciaque têm sido reportadas nas unidades de saúde, 

fará sentido desenvolver/reforçar competências nos profissionais, por forma a permitir-lhes 

agir de forma adequada, tanto no que se refere à prevenção, como no que respeita à 

contenção de atos de violência, à necessidade de registo e reporte e ao suporte e 

acompanhamento em cada situação. Esta intervenção pretende constituir-se como um 

momento de valorização dos profissionais nas equipas, reforçando as suas competências 

comunicacionais, relacionais e de aprendizagem através da análise da experiência e do erro, 

reconhecendo o papel essencial que cada um desempenha na dinâmica de todo o serviço. 

Cada cidadão,na qualidade de trabalhador de saúde e de elemento da comunidade, deve 

estar atento, relatar e participar na resolução de qualquer situação que predisponha à 

violência ou que se configure como tal. 

A implementação de medidas de intervenção deverá conduzir a violência zero, através de 

compromissos individuais e coletivos, institucionais e comunitários, de respeito de direitos, 

deveres e responsabilidades. 
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O desenho da intervenção e procedimentos está em consonância com princípios 

recentemente enunciados na International Labour Conference11de que destacamos  

 A - Na prevenção 

 Garantir a prioridade à prevenção; 

 Assumir, ao mais alto nível, o objetivo “ambiente e cultura de violência zero”; 

 Criar programas deprevenção da violência com metas e objetivos mensuráveis; 

 Assegurar que todas as comunicações internas e externas relacionadas com violência 

serão devidamente consideradas e tratadas em conformidade; 

 Avaliar o risco de violência tendo em conta os fatores que aumentam a probabilidade 

de violência, em particular os riscos psicossociais, assim como de crenças sociais e 

culturais que suportam a violência;  

 Adotar medidas específicas nos setores, atividades e organizações de trabalho em 

que os trabalhadores estejam mais expostos à violência; 

 Assegurar que as medidas para prevenir a violência não resultam em restrições de 

participação em determinados trabalhos, setores ou ocupações, ou mesmo a sua 

exclusão de mulheres e grupos vulneráveis, nomeadamente, portadores de 

deficiência ou doença crónica, migrantes, membros de minorias étnicas ou religiosas, 

homossexuais e transgénero. 

B -  Na atuação, monitorização e suporte à vitima 

 Reparar apropriada e efetivamente, em caso de violência, incluindo tratamento, 

reintegração e compensação da vítima por danos materiais e não materiais e 

medidas de execução imediata para assegurar que determinada conduta é travada 

e/ou que há alteração de políticas e práticas; 

 Disponibilizar às vítimas de violência acesso a tratamento e compensação em casos 

de dano psicológico ou físico, incapacitante para o trabalho; 

 Assegurar o acompanhamento dos perpetradores de violência através de 

aconselhamento ou outras medidas apropriadas, com vista à prevenção de violência 

recorrente, facilitando a sua reabilitação e reintegração; 

 Promover, por parte das autoridades competentes, o treino para a identificação e 

controlo da violência, riscos psicossociais, violência de género e discriminação contra 

grupos particulares de trabalhadores; 

 Incluir a violência nos locais de trabalho na agenda dos responsáveis nacionais pela 

segurança e saúde ocupacional e pela igualdade e não discriminação; 

 Recolher e publicar estatísticas de violência no trabalho desagregadas por sexo, 

formas de violência e assédio e setores de atividade. 

C – No suporte e orientação: 

 Desenvolver, implementar e formar em cadeia: 
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o Programas dirigidos aos fatores que aumentam a probabilidade de violência e 

assédio, incluindo a discriminação e crenças sociais e culturais que suportam 

a violência; 

o Modelos de códigos de conduta, normas de locais de trabalho e ferramentas 

de medição do risco, gerais ou por setor de atividade, para todas as formas de 

violência; 

 Realizar campanhas de consciencialização crescente para a inaceitabilidade da 

violência e assédio e de atitudes discriminatórias, prevenindo a estigmatização das 

vítimas, testemunhas e denunciantes; 

 Realizarcampanhas destinadas a promover ambientes de trabalho seguros, saudáveis 

e harmoniosos, livres de violência e assédio. 

As ações a desenvolver em cada uma das áreas de intervenção propostas explicitam-se em 

seguida e enumeram-se algumas instruções operativas. Como complemento, aconselha-se a 

leitura das monofolhas constantes na secção“INSTRUMENTOS DE APOIO AOS SERVIÇOS E 

UNIDADES DE SAÚDE E TRABALHADORES”. 

Área 1 | AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO RISCO DE VIOLÊNCIA 

Avaliar o risco de violência em todos os espaços, grupos profissionais e situações, ao longo do tempo 

Ações a desenvolver 
Quanto à avaliação inicial 

∎ Fomentar a avaliação do risco de violência por parte de todas as unidades envolvendo, nesse processo, o 
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho e todos os trabalhadores  

∎ Ponderar as medidas que minimizem esse risco 

Quanto à monitorização 

∎ Assegurar circuitos internos e externos de comunicação sobre a evolução desta problemática 

∎ Assegurar as avaliações do risco da violência como instrumentos de gestão 

∎ Analisar a efetividade das intervenções e procedimentos adotados  

Quanto à revisão  

∎ Rever e, eventualmente, corrigir todo o processo de avaliação do risco de violência 

Instruções operativas  
√ Avaliar o risco de violência: 

   - analisando a informação disponível: registos de incidentes, de absentismo, de reclamações 

   - contactandocom os profissionais nos seus locais de exercício, seusrepresentantes e chefias e serviços de 
     Segurança e Saúde no Trabalho  
√ Analisar o risco de violência nos serviços/unidades de saúde usando: 

- check-list de avaliação do risco de violência (ver secção “INSTRUMENTOS DE APOIO AOS SERVIÇOS E 
  UNIDADES DE SAÚDE E TRABALHADORES”) 
- questionários para caracterização periódica da violência (ver secção “INSTRUMENTOS DE APOIO AOS  
  SERVIÇOS E UNIDADES DE SAÚDE E TRABALHADORES”) 
- inspeções regulares aos locais de trabalho  
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√ Identificar situações com risco elevado de violência: 
- trabalho nocturno 
- trabalho isolado 
- trabalho com objetos de valor (dinheiro, fármacos, equipamentos) ou benefícios (atestados para 

atribuição de subsídios, isenções de taxas moderadoras) 
- trabalho em áreas em mudança 
- trabalho fora das instalações da unidade de saúde 
- trabalho em serviços de emergência 

 

Área 2| AMBIENTE SEGURO 

Garantir um ambiente seguro, acolhedor, favorável à expressão de necessidades dos utentes e 
profissionais, congruente com missão e valores do serviço/unidade de saúde 

Ações a desenvolver 
Quanto ao acesso 

∎ Assegurar circuitos de acesso e de atendimento percetíveis, congruentes e claros 

∎ Disponibilizar informação relevante e de utilização frequente 

Quanto ao conforto 

∎ Proporcionar condições de conforto para espera e atendimento 

∎ Cuidar da localização, desenho e conforto dos espaços de atendimento 

Quanto à segurança 

∎ Zelar pela existência de zonas, circuitos e equipamentos de segurança 

∎ Assegurar a identificação de todos os trabalhadores 

Instruções operativas  
√ Usar sinalética simples, suficiente e sem duplicações 
√ Manter nível de boa qualidade na higiene, pavimentação, temperatura, luminosidade, sonoridade e ar 
√ Proporcionar condições de espera adequadas aos potenciais utilizadores do espaço (cadeiras, apoios) 
√ Adequar os materiais disponibilizados aos potenciais utilizadores do espaço: 

- jornais, revistas 
- materiais de educação para saúde 
- écran de televisão (para ligação ou visualização de vídeos informativos) 
- brinquedos, papel, lápis, nos espaços infantis 

√ Proporcionar acesso a água e alimentos leves 
√ Assegurar gabinetes e espaços de consulta adequados, arrumados e acolhedores 

√Identificar zonas protegidas e disponibilizar desenho de circuitos, em caso de catástrofes 
√Manter, acessível e atualizado, equipamento antifogo 
√Aos trabalhadores: 
   - disponibilizar espaços para acomodação de bens pessoais e para pausas 
   - assegurar inexistência de espaços isolados e sem possibilidade de apoio de outros profissionais  
 -desaconselhar a permanência nos gabinetes com a chave na porta de modo a não ser isolado dentro de 
    uma instalação fechada 
√Disponibilizarcartões identificadores da instituição a trabalhadores permanentes, estagiários e visitantes 
√ Definir critérios e mecanismos de atualização e revisão periódica do ambiente (acesso, conforto e 
segurança) 
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Área 3 | ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO 

Garantir acolhimento e atendimento atempado, humanizado e personalizado que respeite os 
direitos humanos e as responsabilidades profissionais 

Ações a desenvolver 
Quanto às instalações e equipamentos 
∎ Assegurar o cumprimento dos preceitos de privacidade na receção e nos espaços clínicos 

Quanto aos profissionais 

∎ Assegurar que todos os trabalhadores adotam uma atitude verbal e não-verbal promotora de 
comportamentos positivos  

Quanto à organização 

∎ Assegurar a confidencialidade no tratamento dos dados pessoais e a confidencialidade do registo, 
manuseamento e arquivo de informação clínica 
∎ Zelar pela privacidade dos circuitos internos destinados aos trabalhadores 

∎ Garantir dotações adequadas à oportunidade, eficiência e qualidade do atendimento e demais respostas 

Instruções operativas  
√Assegurar privacidade e confidencialidade e obviar situações de isolamento e de excessivas concentrações 
√Assegurar que todos os trabalhadores adotam uma atitude calma, serena, atenta e disponível 

√Garantir que todos os trabalhadores sabem: 
- reconhecer sinais de ansiedade, agitação, medo, dor e falta de informação 
- distinguir entre manifestações de diferendo (mera discordância, incompreensão) e de incivilidade e 

conflito 
- reconhecer sinais de comportamentos disruptivos e de risco de violência 

√Garantir que todos os trabalhadores são capazes de:  
- informar com correção e qualidade 
- adotar comportamentos e atitudes adequados face às manifestações de início de descontrole 

(conter, apaziguar, atenuar, reconciliar) 
- usar um discurso firme (não arrogante, insolente ou prepotente) 
- controlar o tom de voz (influenciando positivamente quem está exaltado) 
- controlar a postura corporal (não permitindo que a agressividade do outro se transforme na sua) 

√Elaborar e divulgar Manual de Acolhimento do Utente 

√Elaborar e divulgar Manual de Acolhimento do Trabalhador 

 

Área 4| CIRCUITOS DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE VIOLÊNCIA 

Garantir condições organizativas e de liderança que assegurem circuitos e procedimentos coerentes 
de prevenção e gestão de situações de violência 

Ações a desenvolver 
Quanto à prevenção 

∎ Ponderar as medidas a tomar com vista à prevenção (sabendo que a violência acontece em qualquer 
circunstância e pode afetar qualquer trabalhador) 

Quanto à elaboração de instrumentos 

∎ Definir em cada serviço ou unidade o circuito, os códigos e os instrumentos internos de referência para a 
prevenção e auxílio em caso de violência 
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Quanto às condições de concretização 

∎ Assegurar a todos os trabalhadores o acesso, conhecimento e treino relativos a todos os procedimentos em 
uso 

∎ Garantir em todos os serviços ou unidades, em todas as horas de funcionamento, a disponibilidade de um 
elemento do GIL*(topo da cadeia de comando em caso de violência)  

∎ Garantir em todos os serviços ou unidades, dotações adequadas de trabalhadores, equipamentos e 
materiais 

Instruções operativas  
√ Assegurar que o desenho, implementação e avaliação dos circuitos de acesso e de atendimento são 
realizados, de forma congruente e conjunta, pelos trabalhadores 

√ Promover a discussão periódica de todos os procedimentos em uso, com vista à sua revisão e simplificação 

√ Assegurar a monitorização dos tempos de espera, evitar filas de espera (senhas de vez, quiosque) e definir 
soluções de resolução em casos extremos (picos de procura sazonal ou ocasional) 

√ Definir, em cada serviço ou unidade, um plano de trabalho diário, designando, em cada dia, o elemento de 
contacto para qualquer incidente (elemento do GIL*) 

√ Adequar a alocação dostrabalhadores, equipamentos e materiais necessários à oportunidade e qualidade do 
atendimento e funcionamento do serviço ou unidade 

√Elaborar e divulgar lista com os contactos de todas as entidades relevantes na prevenção e gestão de 
situações de violência: GCL, GIL, GCI, SSST, Gabinete do Cidadão, Comissão de Qualidade e Segurança, Equipa 
para a Prevenção da Violência em Adultos, Interlocutor Ético da Unidade. 

*Grupo de Intervenção Local 

 

Área 5 | INTERVENÇÃO PERANTE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

Garantir condições humanas e profissionais de intervenção perante situação de violência, tendo em 
vista o seu controlo e resolução 

Ações a desenvolver 
Quanto ao conhecimento 
∎ Garantir que todos os trabalhadores conhecem as instruções operativas relativas a situações de violência 

Quanto às condições individuais 
∎ Assegurar a utilização do circuito, códigos e instrumentos internos de referência e de auxílio 
∎ Garantir o treino periódico de todos os trabalhadores, com recurso a simulações obrigatórias sistematizadas 
∎ Garantir: 
 - assistência imediata de primeiros socorros no local de trabalho e, se necessário, encaminhamento para o 
serviço de urgência respetivo, sendo assegurado o acompanhamento da(s) pessoa(s) afetadas 
- reabilitação necessária da vítima 
- reabilitação necessária do agressor 
- apoio do superior hierárquico, referenciando-o ao SSST e solicitando superiormente orientação jurídica do 
GJC, sempre que indicado 

Instruções operativas  
√ Assegurar que, em situações que pareçam evoluir negativamente, os profissionais são capazes de: 
- adotarpostura tranquila (sem gestos bruscos nem voz alterada) 
- reagir sem agressividade (utilizando estratégias de afastamento e defesa evasiva) 
- não voltar as costas ao agressor (para evitar ser colocado contra um obstáculo) 
- movimentar-se de forma circular e em direção à saída mais próxima 
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- neutralizar o agressor de forma firme (se necessário entrar em contacto físico, procurar apoio para que essa 
abordagem seja coordenada, controlada e eficaz) 
- utilizar a palavra-chave acordada para que outros colegas reconheçam a situação como grave (por ex 
“situação branca”, no entanto é melhor que cada unidade tenha a sua própria palavra-chave) 
-acionar, em caso de violência crescente (física ou verbal), o número de telefone de emergência interno que 
deve estar afixado em cada serviço ou unidade de saúde (telefonista, segurança) 
-ligar, se necessário, diretamente para o número 112, que desencadeará o contato com os elementos da 
segurança e agentes da PSP (devendo colaborar com os mesmos na resolução do problema e seguir as suas 
instruções) 
√ Assegurar nas circunstâncias de violência não intencional, por norma perpetrada por indivíduos com graves 
perturbações psiquiátricas, a realização da abordagem em conjunto com outros trabalhadores 
√ Assegurar condições de articulação do elemento de contacto (GIL) com o profissional em situação crítica e 
com o GCL* e GCI** 
√ Garantir a articulação com as forças de segurança sempre que adequado  

* Grupo Coordenador Local para a Abordagem da Violência nos Cuidados de Saúde (GCL) 
** Grupo Coordenador Institucional para a Abordagem da Violência nos Cuidados de Saúde (GCI) 

 

Área 6 | REGISTO, NOTIFICAÇÃO, REFERENCIAÇÃO E ANÁLISE DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

Garantir a notificação das situações de violência, a sua referenciação interna e externa, promovendo 
a sua análise aos diferentes níveis 

Ações a desenvolver 
Quanto à notificação  

∎ Disponibilizar acesso a 

-  Formulário de Registo e Participação de Situações de Violência 
-  Modelo de Participação e Qualificação de Acidente de Trabalho, Incidente e Acontecimento Perigoso 
- Sistema Notifica 

∎ Garantir e preservar as condições de confidencialidade do registo da situação 

Quanto à referenciação  

∎ Garantir que os episódios de violência reportados, que afetem diretamente um trabalhador ou um utente, 
são objeto de análise pelo GCL 

∎ Registar, o episódio de violência, física ou psicológica no Modelo de Participação e Qualificação de Acidente 
de Trabalho, IncidenteeAcontecimento Perigoso 

∎ Assegurar que as situações críticas reportadas pelo GCL são comunicadas aos Grupos Coordenadores 
Institucional e Regional 

Instruções operativas  
√ Preencher, em caso de violência física ou psicológica sobre um trabalhador, o Modelo de Participação e 
Qualificação de Acidente de Trabalho, Incidente eAcontecimento Perigoso, nos termos gerais em uso 

√ Reportar ao GCL qualquer situação de violência, através do preenchimento do Formulário de Registo e 
Participação de Situações de Violência da ARSLVT 

√ Assegurar, após receção do Registo, que o GCL: 

- realiza a análise do mesmo, mediante audição interna junto do trabalhador visado e demais intervenientes 

- indaga a existência de reclamação por parte do utente e, a existir, apensa a análise e tratamento da mesma à 
participação do trabalhador 

- delibera eventuais medidas a tomar, considerando os termos do acontecimento, determinantes e 
consequências, factos e valores em presença 
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- dá conhecimento da deliberação à direção / coordenação do serviço ou unidade, aos trabalhadores 
envolvidos e, eventualmente, ao utente 

- providencia a participação através do sistema NOTIFICA 

- solicita, em caso de necessidade, colaboração junto da Comissão de Qualidade e Segurança, do Interlocutor 
Ético da Unidade e do GCI que articulará, se necessário, com CES, GJC e SSST 

√ O GCL: 
- perante uma situação em que o trabalhador foi alvo de ameaça grave ou ofensa à sua integridade física que 
seja suscetível de configurar a prática do “Crime de Coação sobre Funcionário” (artigo 347, n.° 1, do Código 
Penal), e não tendo formulado participação às autoridades, dá sempre conhecimento à direção/coordenação 
do serviço ou unidade, a fim de que, em conjunto e com o eventual apoio do Gabinete Jurídico e do Cidadão, 
se proceda à respetiva denúncia ao Ministério Público, a qual é obrigatória nos termos do artigo 242.°, n.° 1, 
alínea b), do Código Penal 

- garante que todos os casos relacionados com violência são analisados, discutidos e avaliados, com vista à 
identificação de medidas a tomar e à formação permanente dos trabalhadores 

- elabora relatório decorrente da análise das situações críticas ocorridas e reforça a discussão, periódica e em 
equipa, sobre as políticas e os procedimentos de prevenção a adotar; providencia que a análise destas 
situações tenhamvisibilidade nos relatórios de atividade das unidades de saúde. 

 

Área 7| ENVOLVIMENTO DOS UTENTES 

Garantir o envolvimento dos utentes e das estruturas comunitárias no programa e medidas de 
prevenção da violência 

Ações a desenvolver 
Quanto ao Programa 

∎ Analisar e incorporar as sugestões relativas à organização e prestação de cuidados, explícita ou 
implicitamente contidas nas reclamações dos utentes 

Quanto à divulgação 

∎ Assegurar a divulgação da Carta de Direitos e Deveres dos Doentes 

Quanto à ligação à comunidade  

∎ Criar condições de participação de Associação de Utentes, Associação de Moradores, Juntas de Freguesia e 
outras entidades relevantes da comunidade, e do Conselho da Comunidade nas ações preventivas enunciadas 
e promovê-los a parceiros na análise e discussão genérica (não casuística) das situações de violência 

∎ Promover uma cultura de não-violência e fomentar a literacia em saúde, em articulação com as estruturas 
da comunidade 

Instruções operativas  
√ Assegurar a partilha das conclusões da análise de conteúdo das reclamações dos utentes entre o Gabinete 
do Cidadão, Comissão de Qualidade e Segurança, Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos, 
Interlocutor Ético da Unidade e GCL 

√ Apoiar a divulgação de folhetos e cartazes, designadamente sobre os Direitos e Deveres dos Utentes 

√ Assegurar a designação do Conselho da Comunidade e a realização de reuniões e contactos periódicos 

√ Alocar tempo e profissionais ao desenvolvimento de parcerias com as estruturas comunitárias 

  

http://www.arslvt.min-saude.pt/


     

36 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO DA VIOLÊNCIA EM CONTEXTO DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
21outubro2018 

 

Área 8 | FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL RELATIVA À VIOLÊNCIA 

Assegurar o desenvolvimento de um programa formativo dirigido aos vários grupos profissionais dos 
serviços e unidades, garantido pela formação prévia de gestores, dirigentes e elementos dos grupos 
coordenadores e de intervenção. 

Ações a desenvolver 
Quanto à formação inicial 

∎ Promover formação inicial dirigida ao Grupo Coordenador Regional (GCR), Grupos Coordenadores 
Institucionais (GCI) e psicólogos dos Hospitais e ACeS, a realizar pela ARSLVT.  

∎Proporcionar formação em áreas de conhecimento relativas às questões éticas, laborais e jurídicas, de 
comunicação interpessoal, de avaliação do risco de violência, de resolução de conflitos, de registo e reporte, 
de suporte e acompanhamento em cada situação e de competência formativa. 

∎ Promover a formação contínua dos profissionais dos diferentes setores, em áreas de conhecimento que 
reforcem as suas competências pessoais e sociais: estilos de comunicação e relacionamento interpessoal; 
gestão de conflitos (identificação de sinais de alarme); regras de atendimento geral e específico de cada setor 
(discussão ativa de casos e identificação de situações críticas/problemas). 

Quanto ao desenvolvimento profissional contínuo 

∎ Promover práticas de formação que integrem os fenómenos ligados à fadiga profissional (burnout, fadiga 
de compaixão) e se enquadrem numa dinâmica de responsabilidade e de desenvolvimento pessoal e 
profissional 

∎ Assegurar a discussão orientada e participada de casos, com vista à identificação de problemas e 
dificuldades e à construção de competências e capacidades pessoais e setoriais 

Instruções operativas  
∎Preverformadores, espaço físico e tempo alocado para realização destas atividades 

∎Proporcionar a todos os trabalhadores a possibilidade de participação nas ações de formação /sensibilização 
sobre a prevenção de situações de violência no local de trabalho, nas diferentes fases do processo 

∎Concretizar a formação inicial para todos os trabalhadores, em cada uma das áreas enunciadas 

∎ A formação deve ocorrer em cascata e a dirigida ao GrupoCoordenador Regional (GCR) e Grupos 
Coordenadores Institucionais (GCI) e psicólogos dos Hospitais e ACeS deve ser da responsabilidade da ARSLVT.  

O Grupo Coordenador Regional (GCR) e Grupos Coordenadores Institucionais (GCI) organizarão a formação 
para os Grupos Coordenador Local (GCL) e Grupos de Intervenção Local (GIL) com o apoio de instituições 
locais (eventualmente polícia e bombeiros) 

Os Grupos Coordenador Local (GCL) e de Intervenção Local (GIL) organizarão a formação para os restantes 
profissionais, produzirão materiais de informação/sensibilização dirigidos aos utentes e profissionais e 
organizarão sessões de esclarecimento para os utentes. 

Será disponibilizado pela ARSLVT um manual de treino com organização das sessões, orientações para os 
formadores, material de apoio, slides e vídeos. 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

O sucesso da implementação destas orientações depende em muito de um adequado plano 

de comunicação para os diferentes níveis de atuação e entre eles: organismos centrais do 

Ministério da Saúde, administrações, direções, coordenações, profissionais, população e 

meios de comunicação social. Este plano pode contemplar:  

http://www.arslvt.min-saude.pt/


     

37 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO DA VIOLÊNCIA EM CONTEXTO DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
21outubro2018 

 

- um empoderamento por parte do Conselho Diretivo da ARSLVT dos vários grupos 

coordenadores e de intervenção;  

- apresentação pública, ao mais alto nível, das orientações; 

- sessões públicas de discussão das orientações e submissão destas a um períodos de 

discussão pública; 

- uma orientação uniforme em termos gráficos de todos os documentos e materiais 

associados; 

- um acompanhamento noticioso das várias ações; 

- material audiovisual de apoio: cartazes, vídeos, panfletos; 

- um espaço próprio no sítio da internet da ARSLVT. 

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

A avaliação da implementação das orientações tem como primeiro patamar a verificação de 

cumprimento das responsabilidades e atribuições dos interventores de nível regional, 

institucional e local (veja-se Mapa de Governação e Quadro de Responsabilidades).  

O conhecimento obtido a partir dos Relatórios Anuais estruturados dos Grupos 

Coordenadores Regional, Institucionais e Locais permitirá um primeiro mapeamento da 

violência em contexto de prestação de cuidados de saúde. A informação resultante da 

aplicação dos formulários de apoio disponibilizados (Questionários de Caracterização 

Periódica, Cheklist de Avaliação de Risco, Planos de Correção)†††, analisada a sua 

exequibilidade e pertinência, possibilitará estudos comparativos de contextos, intervenções 

e resultados. 

Outros modelos avaliativos deverão ser considerados, depois do mapeamento regional e 

local, tendo sempre em vista os objetivos de mudança na cultura dos serviços, de 

                                                           

†††Formulários disponíveis em INSTRUMENTOS DE APOIO AOS SERVIÇOS E UNIDADES DE 

SAÚDE E TRABALHADORES 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/


     

38 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E GESTÃO DA VIOLÊNCIA EM CONTEXTO DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
21outubro2018 

 

desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores e de atingimento de um ambiente 

de violência zero. 

DEFINIÇÕES 

As definições enunciadas são da responsabilidade do grupo redator destas ORIENTAÇÕES. Para 

além das notas específicas assinaladas, foram utilizadas as definições usadas pelas OMS‡‡‡, 

pelo Código Penal§§§ e, nas palavras identificadas com *, as definições constantes do 

Glossário do Conselho para a Prevenção da Corrupção****. 

 Acidente de Trabalho – aquele que se verifique no decurso da prestação de trabalho pelos 

trabalhadores integrados na ARSLVT e produza direta ou indiretamente lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho 

ou a morte. É ainda considerado acidente de trabalho, o ocorrido: no trajeto de ida para o local 

de trabalho ou de regresso deste (in itinere); na execução de serviços espontaneamente 

prestados e de que possa resultar proveito económico para a ARSLVT;(…) Fora do local ou tempo 

de trabalho, quando verificado na execução de serviços determinados pela ARSLVT, ou por ela 

consentidos. 

(cfr. Artigo 8º e 9º da Lei 98/2009 de 4 de setembro e al. b) do artigo 3º e 7º do decreto-Lei nº 503/99 de 20 de 

novembro e ARSLVT - Circular Informativa nº 02/DRH/2017, de 23.11.2017)  

 Acontecimento perigoso – o evento que, sendo facilmente reconhecido, possa constituir risco de 

acidente ou de doença para os trabalhadores, no decurso do trabalho, ou para a população em 

geral.  

(cfr. artigo 3º do Decreto-Lei nº 503/99 de 20 de novembro e ARSLVT - Circular Informativa nº 02/DRH/2017, de 

23.11.2017)  

 Administração Pública* - Conjunto de entidades de natureza pública, que no seu todo 

executam as políticas de interesse geral e coletivo, definidas pelo governo. Esta função 

concretiza-se através de procedimentos administrativos que têm de respeitar a Lei.  

 Agressão* - Ato em que um indivíduo prejudica ou lesa outro(s) de forma intencional causando-

lhe danos. A agressão pode ser física ou psicológica.  

 Agressor - Qualquer pessoa que comete ato de violência, o que agride. 

(adaptado de DGS Circular N.º 15/ DSPCS DE 07/04/06)  

                                                           
‡‡‡Krug EG et al., eds. World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, 2002. ISBN 92 4 154561 5  
§§§Código Penal, Decreto Lei n.º 48/95, DR I Série-A, 63 de 15-03 
**** Glossário do Conselho para a Prevenção da Corrupção 
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 Ameaça –Consiste em ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade 

física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de 

considerável valor, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua 

liberdade de determinação. 

(crf. Código Penal - CAPÍTULO IV - Dos crimes contra a liberdade pessoal. Artigo. 153º. Ameaça - 

http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal 

 Agressão verbal – Comunicação por palavras, tom ou postura que ameaça, acusa ou desrespeita 

o outro.  

(adaptado de DGS. Circular informativa nº 15/DSPCS DE 07/04/06). 

 Assédio –Entende -se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em 

fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, 

trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a 

pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 

humilhante ou desestabilizador. 

(cfr.Código do trabalho – Lei 7/2009 versão atualizada à data de 08/05/2018, Artigo 29 (Relativo ao Assédio) 

Nota 1 - Comportamento indesejado sob forma verbal, ou através de pressão psicológica, exercida sobre alguém 

com quem se tem uma relação de poder com o intuito de obter vantagem, de qualquer natureza, ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou situação privilegiada ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Tem por objetivo ou efeito afetar a dignidade 

da pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante e desestabilizador.  

(Cfr. Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Artigo 4º, remete esta matéria 

para o Código do Trabalho - Lei 7/2009. Artigo º29 nº1 - (versão atualizada à data de 08/05/2018) 

Nota 2 - Engloba-se aqui o que é, por alguns autores, definido como “Assédio Moral” (do inglês 

“Bullying/Mobbing”) 

Mobbing- Conjunto de condutas que consubstanciam violência psicológica exercida sobre um/a 

trabalhador/a, por parte de um/a superior/a hierárquico/a, ou por um/a colega de trabalho no mesmo 

patamar funcional da instituição. 

Leymann&Gustavsson, 1984 

Citado por DGS em Violência Interpessoal – abordagem, diagnóstico e intervenção nos serviços de saúde 

Nota 3 - Optou-se, nestas orientações, pela definição da Lei 7/2009 por ser mais abrangente, incluir melhor o 

conceito de “Bullying/Mobbing” e diferenciar-se mais do assédio sexual, que os autores consideraram dever ser 

um conceito autónomo. 

 Assédio Sexual - o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal 

ou física, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua 

dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 

desestabilizador. 

(Cfr. Código do trabalho – Lei 7/2009 versão atualizada à data de 08/05/2018, Artigo 29º, nº2) 

 Chantagem* – Ato de extorquir dinheiro, favores ou vantagens a alguém sob a ameaça de 

consequências nefastas caso esse alguém não corresponda ao exigido. 
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 Coação - constranger uma pessoa, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, a 

uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade. 

(crf. Código Penal - CAPÍTULO IV - Dos crimes contra a liberdade pessoal. Artigo. 154º. Coacção - 

http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal) 

 Colaborador -  Para este efeito considera-se o conceito constante no Código de Conduta da 

ARSLVT,IP – “Consideram-se colaboradores, para este efeito, os trabalhadores, 

independentemente do vinculo jurídico, que prestem serviço nas áreas em que intervém este 

instituto, prosseguindo a missão e representando a ARSLVT, IP conforme o princípio da 

responsabilidade pelo exercício da atividade que se comprometem realizar e o princípio da 

convergência com a cultura e objetivos institucionais da ARSLVT, IP.  

(Cfr. ARSLVT, IP- Código de Conduta) –  

http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/2999/C_digo_Conduta.pdf) 

 Conflito* – Surge quando existem diferentes posições relativamente a uma necessidade, 

situação, objeto, intenção, ideia ou interesse. Por ser um momento crítico, e que não sendo 

resolvido pode gerar violência, representa uma oportunidade para reajustar positivamente 

os comportamentos dos sujeitos mediante as cedências que os mesmos estão dispostos a 

estabelecer entre si. 

 Crime* – Ato que viola a lei penal.  

De acordo com as disposições do Código Penal: 

 Crime público, é um crime para cujo procedimento basta a sua participação às autoridades 
judiciárias ou policiais. O funcionário público é obrigado a denunciar os crimes de que tenham 
conhecimento no exercício das suas funções.  
Nos crimes públicos o processo corre mesmo contra a vontade do titular dos interesses 
ofendidos. 

 Crime Semipúblico, é um crime para cujo procedimento é necessário a queixa da pessoa com 
legitimidade para a exercer (por norma, o ofendido). Os funcionários públicos são obrigados a 
denunciar esses crimes. 
Nos crimes semipúblicos é admissível a desistência da queixa. 

 Crime particular, é um crime cujo procedimento depende de prévia constituição, como 
assistente, da pessoa com legitimidade para tal (normalmente o ofendido da prática do crime 
ou seu representante) e da dedução da acusação particular dessa pessoa.   

 Decisão* - momento que se segue à comparação dos motivos que são a favor ou contra o 

assumir um possível ato. É por isso a fase essencial do ato voluntário, aquela que implica a 

vontade e a responsabilidade moral do sujeito atuante. Uma decisão equilibrada requer 

ponderação, isto é, a reflexão prévia que permite agir com bom senso e sensatez. 

 Denúncia* - consiste em dar conhecimento da prática de um crime ou outro ilícito às 

autoridades competentes. 

 Denunciante* - alguém que, tendo conhecimento da prática de um crime ou outro ilícito, 

cumpre os seus deveres de cidadania, alertando as autoridades competentes. 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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 Difamação -imputar a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou formular 

sobre ela um juízo, ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir uma tal imputação ou 

juízo (…).  

 (crf. Código Penal - CAPÍTULO VI - Dos crimes contra honra. Artigo. 180º. Difamação - 

http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal 

Nota: “À difamação e à injúria verbais são equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens, ou qualquer outro 

meio de expressão.” (cfr Código Penal - CAPÍTULO VI - Dos crimes contra honra - Artigo 182º Equiparação). 

 Direito* - conjunto de regras (normas) de conduta criadas para regular as relações sociais 

entre as pessoas. 

 Discriminação - qualquer ato de violência ou incitamento à violência ou ao ódio contra pessoa ou 

grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, 

sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou psíquica. 

(Cfr. CP 240ª Circular informativa no 15/ DSPCS de 07/04/06 e Código Penal13 TÍTULO III - Dos crimes contra a 

identidade cultural e integridade pessoal – Artigo 240º) 

 Doença Profissional-aquela que é contraída pelo trabalhador na sequência de uma exposição a 

um ou mais fatores de risco presentes na atividade profissional, nas condições de trabalho e/ou 

nas técnicas usadas durante o trabalho. Atualmente, a lista de doenças profissionais e o 

respetivo índice codificado encontra-se prevista no Decreto Regulamentar n.º 6/2001 de 5 de 

maio, com a redação atual dada pelo Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 de julho. Pode 

ainda ser considerada doença profissional, a lesão corporal, a perturbação funcional, ou a 

doença, que sejam consequência direta da atividade profissional e não representem normal 

desgaste do organismo.  

(cfr. artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 503/99 de 20 de novembro, e artigo 283.º do Código do Trabalho e Circular 

Informativa nº 02/DRH/2017, de 23.11.2017)  

 Ética - teoria ou ciência do comportamento moral dos homems em sociedade. Ou seja, ciência de 

uma forma específica de conduta humana.  
 (Cfr. Ética – Adolfo SánchezVásquez) 

Distingue-se Ética e Moral, apesar da proximidade das raízes etimológicas. A primeira, enquanto disciplina filosófica, 
constituti uma reflexão de segunda ordem sobre os problemas morais. A Moral, integra o conjunto de princípios, 
normas, preceitos e valores que regem a vida dos povos e dos indivíduos. 

(Cfr. Ética – Adela Cortina) 

 Funcionário: O funcionário civil; o agente administrativo; quem, mesmo provisoriamente ou 

temporariamente, mediante remuneração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente, 

tiver sido chamado a desempenhar ou a participar no desempenho de uma atividade 

compreendida na função pública administrativa (…), ou, nas mesmas circunstâncias, 

desempenhar funções em organismo de utilidade pública ou nelas participe.  

(cfr. Código Penal Secção VI – disposição geral. Artigo 386º - conceito de funcionário) -  

http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal 
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 Gabinete do Cidadão–Serviço a quem compete o tratamento e gestão de exposições e 

reclamações dos utentes. 

(Cfr. Decreto Lei nº 28/2008 de 22 fevereiro e Despacho 8958/2013 de 9 julho) 

 Grupo Coordenador Regional (GCR) - Grupo funcional constituído a nível da ARSLVT no sentido 

de promover políticas e práticas de prevenção e gestão da violência nos contextos de prestação 

de cuidados de saúde. Promove, entre outras, estratégias de formação dos profissionais de 

saúde sobre intervenção na prevenção e gestão do conflito e da violência assim como de 

sensibilização e informação da comunidade para esta problemática. 

(Cfr DGS - Circular informativa no 15/ DSPCS de 07/04/06)  

 Grupo Coordenador Institucional (GCI) – Grupo funcional constituído por membros de 

serviços/unidades de cada instituição com responsabilidades na prevenção e gestão da violência. 

Assegura, articulando aos diferentes níveis de governação, o empenhamento da instituição e dos 

trabalhadores na abordagem global da prevenção e gestão da violência, a consecução de 

políticas, a análise integrada das situações de violência (colocando os casos de violência no 

contexto e obtendo informações de outras fontes como  livros de reclamações, relatórios de 

atividade e planos de ação e planos de saúde locais ou estudos de satisfação, entre outros), 

assim como a disponibilização e mobilização de recursos e instrumentos.   

(Cfr DGS - Circular informativa no 15/ DSPCS de 07/04/06)  

Nota: Grupo funcional no sentido de poder ser um grupo com elementos designados para estas funções e 

responsabilidades ou poder optar-se por atribuir estas funções e responsabilidade a um grupo ou grupos já 

existentes. 

 Grupo Coordenador Local (GCL) - Grupo funcional constituído por profissionais de cada 

serviço/unidade que demonstrem competências nesta área, em número a decidir por cada 

unidade/serviço. Assegura, em articulação com os restantes níveis de governação, a abordagem 

local da prevenção e gestão da violência - da análise aprofundada de cada caso, notificação das 

ocorrências e identificação das medidas a tomar, à discussão e formação sobre as políticas e 

procedimentos a adotar. Pode ter outras funções dentro da unidade como intervenção em 

acidentes, incêndios e outros. 

(Cfr DGS - Circular informativa no 15/ DSPCS de 07/04/06)  

Nota: Grupo funcional no sentido de poder ser um grupo com elementos designados para estas funções e 

responsabilidades ou poder optar-se por atribuir estas funções e responsabilidade a um grupo ou grupos já 

existentes. 

 Grupo de Intervenção Local (GIL) - Grupo constituído em cada local de trabalho de entre os 

profissionais dessa unidade e que possa intervir, em qualquer momento, numa situação de 

violência, quando esta está a acontecer e no pós-episódio. Deve ter uma composição 

multiprofissional e assegurar a permanência de um elemento do grupo durante o período de 

funcionamento da unidade de saúde. Pode ter outras funções dentro da unidade como 

intervenção em acidentes, incêndios e outros. 

(Cfr DGS - Circular informativa no 15/ DSPCS de 07/04/06)  
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Nota: Grupo funcional no sentido de poder ser um grupo com elementos designados para estas funções e 

responsabilidades ou poder optar-se por atribuir estas funções e responsabilidade a um grupo ou grupos já 

existentes. 

 Incidente - evento que afeta determinado trabalhador, no decurso do trabalho ou com ele 

relacionado, de que não resultem lesões corporais ou doenças diagnosticadas de imediato, ainda 

que tenha havido a prestação de primeiros socorros, mas que possam vir mais tarde a ser 

reconhecidas como acidente de trabalho.  

(cfr. Artigo 3º do decreto-Lei nº 503/99 de 20 de novembro e ARSLVT, IP Circular Informativa nº 02/DRH/2017, de 

23.11.2017). 

 Injúria - Afirmação ofensiva do bom nome, honra ou consideração, mesmo que sob a forma de 

suspeita. 

(crf. Código Penal - CAPÍTULO VI - Dos crimes contra honra. Artigo. 180º. Difamação - 

http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal 

“À difamação e à injúria verbais são equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens, ou qualquer outro meio de 

expressão.” (cfr Código Penal - CAPÍTULO VI - Dos crimes contra honra Artigo 182º Equiparação.) 

 Moral* - conjunto dos princípios de carácter prescritivo vigentes numa sociedade e que 

podem ser interiorizados pelos membros dessa mesma sociedade. A moral expressa-se pela 

norma ou lei. 

(Nota - Segundo Adela Cortina, Moral é o conjunto de princípios, normas, preceitos e valores que regem a vida 

dos povos e dos indivíduos.) 

 Negligência* - falta de cuidado ao não prever o que se deveria ter previsto ou na falta de 

tomada das devidas precauções para evitar um resultado negativo. 

 NOTIFICA - Sistema Nacional de Notificação de Incidentes - plataforma, anónima, confidencial e 

não punitiva de gestão de incidentes, ocorridos nas unidades prestadoras de cuidados do 

Sistema Nacional de Saúde.  

Definições usadas no Sistema Nacional de Notificação de Incidentes – NOTIFICA -  DGS 
Manual do Profissional Notificador e Manual do Cidadão Notificador   

 Evento sem dano - um incidente em que um evento chegou ao doente, mas não 
resultou em danos discerníveis 

 Evento com dano - (também identificado como Evento Adverso)– um incidente que 
resulta em danos para o doente.  

 Ocorrência Comunicável - uma situação com potencial significativo para causar 
dano, mas em que não ocorreu nenhum incidente.  

 Quase Evento – um incidente que não alcançou o doente 
Nota: Nestas definições “incidente” tem um conceito diferente do Artigo 3º do decreto-Lei nº 503/99 de 20 de 
novembro e da Circular Informativa nº 02/DRH/2017, de 23.11.2017, da ARSLVT, IP 

(cfr. DGS. Sistema Nacional de Notificação de Incidentes - NOTIFICA – Manual do Profissional Notificador e 

Manual do Cidadão Notificador) 

 Notificação–  Ação e efeito de notificar. Comunicar formalmente uma resolução ou informar/dar 

uma notícia com um determinado propósito. A notificação é uma atividade voluntária do 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
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profissional e/ou do cidadão com vista ao desenvolvimento de uma análise causal e à tomada de 

medidas corretivas sistémicas por forma a se evitar futuras situações geradoras de dano, real ou 

potencial. O propósito fundamental de um sistema de notificação é aprender com a experiência, 

de forma a possibilitar a implementação de medidas que impeçam a sua repetição.  

(cfr. Dicionário Português onlinehttps://www.lexico.pt/notificacao/ 
 e DGS. Sistema Nacional de Notificação de Incidentes - NOTIFICA – Manual do Profissional Notificador e Manual 

do Cidadão Notificador) 

 Perseguição- ação de, “(…) de modo reiterado, perseguir ou assediar outra pessoa, por qualquer 

meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a 

prejudicar a sua auto-determinação, (…)”.  

(Crf. Código Penal - CAPÍTULO IV - Dos crimes contra a liberdade pessoal. Artigo. 154ºA. Perseguição - 

http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal 

 Situação Branca - termo utilizado pelos profissionais na caracterização de uma situação de 

agressão para que os outros profissionais reconheçam a situação como um sinal de alarme elou 

princípios de violência. 

(Nota: Código utilizado nos hospitais, mas que pode ser transposto para os CSP, com benefício, pois, permitirá a 

identificação da situação também junto dos hospitais). 

 Testemunho* - Depoimento de alguém que atesta o que presenciou ou sentiu determinado 

facto ou sentimento. 

 Testemunha * - Alguém que perante a justiça apresenta o seu depoimento sobre facto que 

presenciou e que dele faz um relato dos pormenores. 

 Trabalhador– todos os que “independentemente do vínculo jurídico, prestem serviço nas 

áreas em que intervém este instituto, prosseguindo a missão e representando a ARSLVT, IP 

conforme o princípio da responsabilidade pelo exercício da atividade que se comprometem 

realizar e o princípio da convergência com a cultura e objetivos institucionais da ARSLVT, IP”. 

(cfrCódigo de Conduta da ARSLVT  
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/2999/C_digo_Conduta.pdf 

 Valores* - guias de ação, orientações ou ideais que os sujeitos reconhecem como padrões 

orientadores do comportamento. Dependem da cultura em que estamos inseridos e da 

vontade de entendimento por parte dos sujeitos, de acordo com a sua preferibilidade. 

 Violência – Segundo a OMS, é o uso intencional da força física ou do poder, real ou sob a forma 

de ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em lesão, morte, dano psicológico, compromisso do 

desenvolvimento ou privação.  

Segundo o Código Penal, consiste no constrangimento de outra pessoa a praticar ou omitir uma 

ação ou a suportar uma atividade e que abrange a violência física ou psíquica, incluindo as 

formas não consentidas de domínio da vontade da vítima, podendo incidir, igualmente, sobre as 

http://www.arslvt.min-saude.pt/
https://www.lexico.pt/notificacao/
http://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-penal
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coisas da vítima como meio indireto de agressão física ou como meio de pressão psicológica ou 

incidir, ainda, sobre um terceiro que atue em defesa da vítima ou de uma pessoa colocada em 

situação de proximidade da pessoa colocada em perigo (familiar ou colega). 

Segundo o Glossário do Conselho de Prevenção da Corrupção, resulta do ato que provoca, quer 

ao nível pessoal quer ao nível relacional, destruição e/ou desequilíbrios (físicos, emocionais, 

económicos, culturais ou civilizacionais), com isso impedindo a fundação de estados de bem-

estar para os indivíduos, os grupos e a sociedade. 

 

Tipologia de episódios de violência considerados nestas orientações 

Agressão verbal 
Comunicação por palavras, tom ou postura que ameaça, acusa ou desrespeita o 
outro. 

Ameaça 

Palavraougestoqueanunciaaalguémomalquelhequeremosfazer- prática de crime 
contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e 
autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor, de forma 
adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de 
determinação. 

Assédio 

Comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, 
praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou 
formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a 
pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou desestabilizador. Engloba-se aqui o que é, por alguns 
autores, definido como “Assédio Moral” (do inglês “Bullying/Mobbing”; não inclui o 
assédio sexual). 

Assédio sexual 

Comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou 
física, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a 
sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 
humilhante ou desestabilizador. 

Coação 
Constranger uma pessoa, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, 
a uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade. 

Difamação 

Imputar a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou formular 
sobre ela um juízo, ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir uma tal 
imputação ou juízo; são equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens, ou 
qualquer outro meio de expressão. 

Discriminação 

Qualquer ato de violência ou incitamento à violência ou ao ódio contra pessoa ou 
grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, 
ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência 
física ou psíquica. 

Injúria 
Afirmação ofensiva do bom nome, honra ou consideração, mesmo que sob a forma 
de suspeita; são equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens, ou qualquer 
outro meio de expressão. 

Perseguição 
Ação, de modo reiterado, de perseguir ou assediar outra pessoa, por qualquer meio, 
direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação 
ou a prejudicar a sua auto-determinação. 
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Violência contra 
a propriedade 
pessoal   

Violência exercida sobre as coisas da vítima como meio indireto de agressão física 
ou como meio de pressão psicológica. 

Violência física 
Uso intencional da força física contra outra pessoa ou contra um grupo que resulte, 
ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, 
compromisso do desenvolvimento ou privação. 

 

 Violência em contexto de prestação de cuidados de saúde – Uso intencional da força física ou 

do poder, real ou sob a forma de ameaça, contra outra pessoa ou contra um grupo, em 

circunstâncias relacionadas com a prestação de cuidados de saúde, que resulte, ou tenha a 

possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, compromisso do 

desenvolvimento ou privação. Pode tomar a forma de constrangimento de outra pessoa a 

praticar ou omitir uma ação ou a suportar uma atividade e que abrange a violência física ou 

psíquica, podendo incidir ainda sobre as coisas da vítima como meio indireto de agressão física 

ou como meio de pressão psicológica ou incidir, ainda, sobre um terceiro que atue em defesa da 

vítima ou de uma pessoa colocada em situação de proximidade da pessoa posta em perigo 

(familiar ou colega). 

 Violência contra a propriedade pessoal– violência exercida sobre as coisas da vítima como meio 

indireto de agressão física ou como meio de pressão psicológica.  

Nota: podem constituir crime de Dano, a tentativa também pode ser punível). 

 Violência Física-uso intencional da força física contra outra pessoa ou contra um grupo que 

resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, compromisso 

do desenvolvimento ou privação.  

Outras definições: Ofensaà integridade física de outra pessoa provocando-lhe lesões mais ou 

menos graves. “É o uso de força física contra outra pessoa ou grupo que resulta em dano físico, 

sexual ou psicológico. Inclui bater, pontapear, esbofetear, esfaquear, alvejar, empurrar, morder, 

beliscar, contaminar com produtos orgânicos, entre outros”.  
(Adaptado de DGS. Circular informativa no 15/DSPCS DE 07/04/06). 

 Violência Psicológica  – Uso intencional de poder, real ou sob a forma de ameaça, incluindo 

ameaça de uso de força física, contra outra pessoa ou grupo, que resulte, ou tenha a 

possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, compromisso do 

desenvolvimento ou privação. Engloba agressão verbal, ameaça, assédio, assédio sexual, coação, 

difamação,discriminação, injúria e perseguição. 

(Nota - Referido como Violência Psicológica em DireçãoGeral de Saúde; Ação de Saúde sobre Género Violência e 

Ciclo de Vida - DGS e ASGVCV. Violência interpessoal: abordagem, diagnóstico e intervenção nos serviços de 

saúde. Dezembro 2014) 

 Violência no Local de Trabalho - Uso intencional da força física ou do poder, real ou sob a forma 

de ameaça, contra outra pessoa ou contra um grupo, em circunstâncias relacionadas com o 
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trabalho, que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou psicológico, 

compromisso do desenvolvimento ou privação.  

(adaptado da Circular informativa no 15 de 07/04/06, DGS) 

Nota:  Na Circular informativa no 15 de 07/04/06, DGS traduz “as ocorrências em que o profissional é vítima 

de ameaças, abuso ou agressão, em circunstâncias relacionadas com o seu trabalho, incluindo deslocações 

no trabalho, que comprometam, implícita ou explicitamente, a sua segurança, bem-estar e saúde”.  

 Vítima* - Pessoa que sofre dano ou prejuízo, lesada por acidente, desastre, desgraça ou 

calamidade, ferida, ofendida ou afetada por culpa sua ou de outrem. 

INSTRUMENTOS DE APOIO AOS SERVIÇOS E UNIDADES DE SAÚDE E TRABALHADORES 

Nesta secção são disponibilizados os seguintes instrumentos de apoio 

 Questionários para caracterização periódica da violência (para trabalhadores e para 

dirigentes/coordenadores) 
[Deverão ser aplicados periodicamente com o objetivo de caracterizar a situação da violência 

nas unidades de saúde e a sua evolução e eventual impacto das medidas a tomar. 

Compreendem uma secção relativa à quantificação de episódios de violência, segundo a sua 

tipologia, vítimas e perpetradores, e sua notificação. Outra secção permite avaliar a existência 

de procedimentos para abordar a violência e a sua prevenção e outra ainda percecionar a 

adequação de como a violência é abordada nas unidades de saúde.] 

 Check-list de avaliação do risco de violência  
[Permite objetivar a observação de um conjunto de itens relativos a condições do ambiente 

de espera, do ambiente de atendimento, organizacionais, relativas à formação e de 

concretização das orientações, com vista à avaliação do risco de violência de cada serviço, 

unidade ou local. Deve ser usada inicialmente e periodicamente, de acordo o estabelecido no 

Plano de Correção.] 

 Plano de correção 
[Permite objetivar os itens em falha ou não cumpridos, detetados e anotados nachecklist. 

Possibilita anotar medidas de correção, bem comoa data de nova avaliação.] 

 Relatório anual estruturado (para GCL e GCI) 
[Permite objetivar a realização das responsabilidades de cada grupo coordenador. Possibilita 

a análise do processo de implementação das orientações– enunciar e mapear os problemas 

identificados, dar conta das consequências da implementação do projeto, enunciar os 

pontos fracos e os pontos fortes, anotar sugestões para o ano seguinte.A proposta de 

Relatório anual estruturado, para grupo coordenador institucional ou grupo coordenador 

local, constitui-se como documento indicativo e não deve substituir-se à vontade e 

criatividade, justificadas, de cada interveniente ou grupo.] 
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 MonofolhaENTIDADES ENVOLVIDAS NA GESTÃO DA VIOLÊNCIA 
[Apresentam-se os grupos coordenadores criados no âmbito da violência, enunciam-se as 

suas responsabilidades e definem-se as articulações possíveis com as demais entidades – 

estruturas do Ministério da Saúde e da ARSLVT, Ministério da Justiça e Polícia.] 

 MonofolhaCIRCUITO DE ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
[Apresentam-se os sinais de alerta, risco e perigo de situações de violência e esquematizam-

se os circuitos e interventores possíveis.] 

 MonofolhaPROTOCOLOS DE ATUAÇÃO NA VIOLÊNCIA 1-2-3 
[A partir dos sinais de alerta, risco e perigo de violência, determina-se a finalidade a atingir 

em cada situação e enunciam-se as atuações mais apropriadas a essa finalidade. Indicam-se 

ainda os passos a seguir, em caso de sucesso ou de insucesso.] 

 MonofolhaINTERVENÇÃO DO GCL SOBRE SITUAÇAO DE VIOLÊNCIA 
[Enuncia e define as etapas de intervenção do Grupo Coordenador Local  sobre situação de 

violência, referindo metodologias de abordagem apropriadas. Refere medidas preventivas, 

como última etapa do processo de intervenção em crise.] 

 MonofolhaREGISTO_informação 
[Identifica os objetivos do registo e participação de situações de violência. Elucida sobre  
quem e quando pode ser utilizado esse registo, o que deve conter e quem intervem na sua 
análise. Refere ainda quais são os outros registos em uso.] 

 MonofolhaREGISTO_formulário 
[Suporte para registo e notificação interna das situações de violência ou de risco de 

violência.] 

NOTA FINAL 

Como finalidade máxima desta proposta de orientações, pretende-se, mais do que uma 

cultura de tolerância zero à violência, uma cultura e um ambiente de violência zero. Dada a 

importância desta finalidade, e até pelo exemplo, é uma finalidade que, pensamos, pode 

merecero empenho de todos. 
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QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO  

DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA  

NAS UNIDADES DE SAÚDE 

Questionário dirigido a Diretores dos ACES, Coordenadores de Unidades Funcionais, 

Presidentes dos Conselhos de Administração dos hospitais e Diretores dos Serviços. 

 

Está a ser contactado na sua qualidade de dirigente/coordenador de uma instituição 

do Serviço Nacional de Saúde e ARSLVT. 

 

Apesar dos progressos no combate à violência, ela continua a existir nas relações 

humanas, nas comunidades e nos cuidados de saúde. É um problema que interessa a 

todos e a todos afeta, sendo da responsabilidade de todos o seu controlo, tentando-se 

alcançar ambientes livres de violência. No entanto, a violência nos cuidados de saúde 

continua frequente. Um dos primeiros passos para a sua abordagem é a caracterização 

da situação em cada instituição. É o que lhe pedimos agora. 

 

Assim, solicitamos que colabore neste esforço e responda a este questionário de 

avaliação referente à ocorrência de situações de violência nos cuidados de saúde, a 

que pode aceder na ligação no final desta mensagem. 

 

O questionário é da responsabilidade da Comissão de Ética em Saúde da ARSLVT. 

O questionário é voluntário e anónimo e rápido de preencher. 

Apenas a equipa do Grupo Coordenador Regional terá acesso à base de dados. 

Os dados serão apresentados por instituição (por ex ACeS ou Hospital) e não por 

serviço ou unidade. 

Ao responder a este questionário está a dar o seu consentimento para que os dados 

colhidos possam ser utilizados também para fins de investigação. 

Responda ainda hoje e 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 



Questionário Histórico de violência 

Nas suas respostas, refira-se apenas às situações ocorridas na unidade de saúde que 

dirige/coordena na ARSLVT, IP. 

 

1 - Na Unidade / Serviço de Saúde que coordena/dirige, registaram-se, nos últimos 

12 meses, casos dos seguintes tipos violência exercida por qualquer pessoa 

(profissional de saúde ou outro) sobre profissionais de saúde ou outras pessoas? 

(entende-se como Violência em contexto de prestação de cuidados de saúde – o uso 

intencional da força física ou do poder, real ou sob a forma de ameaça, contra outra 

pessoa ou contra um grupo, em circunstâncias relacionadas com a prestação de 

cuidados de saúde, que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano 

físico ou psicológico, compromisso do desenvolvimento ou privação. Abrange a 

violência física ou psíquica, podendo incidir ainda sobre as coisas da vítima ou incidir, 

ainda, sobre um terceiro que atue em defesa da vítima ou de uma pessoa colocada em 

situação de proximidade da pessoa posta em perigo, por exemplo familiar ou colega). 

Por favor responda a todos os tipos. Se não tiver ocorrido nenhum caso, por favor 

coloque um 0 (zero). 

1.1 - Agressão verbal (Comunicação por palavras, tom ou postura que ameaça, acusa 
ou desrespeita o outro)  

…… 

 

1.2 - Ameaça (Consiste em ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, 
a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou 
bens patrimoniais de considerável valor, de forma adequada a provocar-lhe medo ou 
inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação) 

…… 

 

1.3 - Assédio (Entende -se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente 
o baseado em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no 
próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de 
perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um 
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador; Engloba-se 
aqui o que é, por alguns autores, definido como “Assédio Moral” (do inglês 
“Bullying/Mobbing”; Não inclui o assédio sexual)) 

…… 

 



1.4 - Assédio sexual (o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma 
verbal, não verbal ou física, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a 
pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou desestabilizador) 

…… 

 

1.5 - Coação (constranger uma pessoa, por meio de violência ou de ameaça com mal 
importante, a uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade) 

…… 

 

1.6 - Difamação (imputar a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, um facto, 
ou formular sobre ela um juízo, ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir 
uma tal imputação ou juízo; são equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens, ou 
qualquer outro meio de expressão). 

…… 

 

1.7 - Discriminação (qualquer ato de violência ou incitamento à violência ou ao ódio 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou 
nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou 
deficiência física ou psíquica). 

…… 

 

1.8 - Injúria (afirmação ofensiva do bom nome, honra ou consideração, mesmo que 
sob a forma de suspeita; são equiparadas as feitas por escrito, gestos, imagens, ou 
qualquer outro meio de expressão) 

…… 

 

1.9 - Perseguição (ação, de modo reiterado, de perseguir ou assediar outra pessoa, por 
qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe medo ou 
inquietação ou a prejudicar a sua auto-determinação). 

…… 

 

1.10 - Violência contra a propriedade pessoal (violência exercida sobre as coisas da 
vítima como meio indireto de agressão física ou como meio de pressão psicológica) 

…… 

 



1.11 - Violência física (uso intencional da força física contra outra pessoa ou contra um 

grupo que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em morte, dano físico ou 

psicológico, compromisso do desenvolvimento ou privação) 

…… 

 

5 - Dos vários episódios de violência de que teve conhecimento, houve algum 
cometido por um trabalhador do serviço/unidade onde trabalha 

 Sim 

 Não 

 Não sabe 

 Não responde 

 

6 - Dos vários episódios de violência de que teve conhecimento, houve algum 
cometido contra outra pessoa que não seja trabalhador do serviço/unidade onde 
trabalha 

 Sim 

 Não 

 Não sabe 

 Não responde 

 

4 - Na sua unidade de saúde existe algum procedimento destinado a abordar os 
casos de violência quando eles acontecem? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe 

 Não responde 

 
 

 5 - Na sua unidade de saúde existe algum procedimento destinado à prevenção de 

casos de violência?  

 Sim 

 Não 

 Não sabe 

 Não responde 



 
 
6 - Numa escala de 1 a 10 (correspondendo 1 a “Nada adequado” e 10 ao “Melhor 

possível”), como considera a adequação do modo como são abordadas as 

situações de violência na unidade de saúde que dirige/coordena? 

 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Não responde 

 

Obrigado pela colaboração 
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Relatório Anual 

Grupo Coordenador Institucional 

Local (Unidade ou Serviço) 

Hospital ou ACES  

Ano (ano a que reporta) 

Constituição do Grupo Coordenador Institucional (Nome e função) 

O Relatório Anual deve permitir a análise da congruência entre as responsabilidades definidas no projeto e as 
ações desenvolvidas. Deve contribuir para o conhecimento do terreno no que respeita a esta temática (problemas 
e recursos, existentes e desenvolvidos no processo de implementação). Deve ser sucinto e claro, permitindo uma 
leitura rápida. Assim, sugere-se que inclua:  

A) Quanto ao processo de implementação das orientações  

 Intervenções decorrentes desse processo 

 GCL nomeados e respetivo acompanhamento 

 Articulação com a direção (factos e consequências) 

 Articulação com a comunidade (factos e consequências) 

 Mapeamento de situações/locais de elevado risco e medidas propostas 

 Análise do desenvolvimento dos processos de formação (desenvolvimento pessaol e profissional dos 
diferentes trabalhadores) 

B) Comentário aberto e livre relativo a 
o problemas identificados 
o consequências da implementação das orientações (dos progressos ou retrocessos 

conseguidos) 
o pontos fracos 
o pontos fortes  

o sugestões para o ano seguinte 

 
A) Processo de implementação das orientações   

 Intervenções  

 GCL nomeados (monitorização, dúvidas, problemas, ganhos) 

 Articulação com a direção (factos e consequências) 

 Articulação com a comunidade (factos e consequências) 

 Mapeamento de situações/locais de elevado risco e medidas 
propostas 

 Análise do desenvolvimento dos processos de formação (atitudes e 
desenvolvimento profissional dos diferentes trabalhadores) 

B) Comentário aberto 

 problemas identificados 

 consequências da implenentação das orientações (dos 

progressos ou retrocessos conseguidos) 

 pontos fracos 

 pontos fortes  

 sugestões para o ano seguinte 
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Avaliação do Risco de Violência 

Plano Final de Correção   

Local (Unidade ou Serviço) 

Hospital ou ACES  

Data (dd/mm/aaaa) 

Quem verificou (Nome e função) 

Incluir neste Plano Final de Correção todas as Observações ou Notas registadas na Checklist. 

Definir as medidas a tomar para cada uma das Observações ou Notas.  

Determinar uma data para nova verificação (3, 6 ou 12 meses). 

Nova Verificação prevista para                                                      (dd/mm/aaaa)      /     / 

Medidas a tomar 

Item Observações/Notas Medidas a tomar 
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Avaliação do Risco de Violência 

Checklist 

Local (Unidade ou Serviço) 

Hospital ou ACES  

Data (dd/mm/aaaa) 

Quem verificou (Nome e função) 

Para cada um dos itens abaixo enunciados verifique a sua concretização ou a sua ausência – considere 
ausência toda a situação que não corresponda integralmente ao enunciado. 

Quando um item for classificado como não verificado junte uma observação  e se necessário inclua esse 
item num Plano Final de Correção, onde conste tudo o que se encontrar assinalado nas Observações ou 
Notas e uma data para nova verificação (3, 6 ou 12 meses). 

Esta checklist deverá integrar o Relatório anual do Grupo Coordenador Local. 

1. Condições do ambiente de espera 

Área  Item sim não Observações/Notas 

Aspecto geral Ambiente calmo    

Cadeiras em número adequado    

Material afixado em número adequado    

Sinalética simples e suficiente    

Circuitos de acesso claros e congruentes    

Circuitos de atendimento claros e congruentes    

Zonas protegidas identificadas    

Desenho de circuitos em caso de catástrofes    

Acesso a água e alimentos leves    

Boa qualidade Higiene    

Pavimentação     

Temperatura    

Luminosidade     

Sonoridade    

Ar (ventilação e odores)    

Adequação dos 
materiais 
disponibilizados 

Jornais, revistas    

Materiais de educação para a saúde    

Ecran de televisão (para ligação ou videos)    

Informação de uso frequente e relevante    

Brinquedos, papel e lápis nos espaços infantis    

2. Condições do ambiente de atendimento 

Item sim não Observações/Notas 

Existência de zonas, circuitos e equipamentos de segurança    

Balcões de atendimento com contacto de retaguarda simples, direto e 
rápido (para evitar o isolamento) 

   

Balcões de atendimento com contacto de retaguarda simples, direto e 
rápido (para entrega de fármacos ou equipamentos ou pedidos de 
documentos de benefícios ou de isenção) 

   

Circuito de recolha de dinheiro periódico ao longo do dia, organizado 
e sigiloso 

   

Assegurado o trabalho a dois, sempre que se desenvolva junto de 
pessoas em grande sofrimento (urgências, serviços de cuidados 
intensivos, seviços de saúde mental, serviços de oncologia, serviços de 
cuidados terminais) 
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Assegurado o trabalho a dois, sempre que se desenvolva em áreas em 
mudança 

   

Assegurada a inexistência de espaços isolados e sem possibilidade de 
apoio de outros profissionais 

   

Disponibilizados espaços reservados para acomodação de bens 
pessoais e para pausas  

   

Desaconselhada a permanência nos gabinetes com a chave na porta 
de modo a não ser isolado num espaço fechado 

   

Disponibilizados  identificadores da instituição a colaboradores 
permanentes, estagiários e visitantes 

   

3. Condições organizacionais 

Item sim não Observações/Notas 

Assegurado o  o cumprimento dos preceitos de privacidade na 
receção e nos espaços clínicos 

   

Assegurada a confidencialidade no tratamento dos dados pessoais e a 
confidencialidade do registo, manuseamento e arquivo de informação 
clínica 

   

Assegurada a privacidade dos circuitos internos destinados aos 
profissionais 

   

Assegurado que todos os colaboradores adotam uma atitude verbal e 
não-verbal promotora de comportamentos positivos (atitude calma, 
serena, atenta e disponível) 

   

Assegurada a definição de critérios e mecanismos de atualização e 
revisão periódica do ambiente (acesso, conforto e segurança) 

   

Evitadas situações de isolamento e de excessivas concentrações    

Asseguradas dotações adequadas à oportunidade, eficiência e 
qualidade do atendimento e demais respostas 

   

Assegurada a elaboração e divulgação do Manual de Acolhimento do 
utente 

   

Assegurada a elaboração e divulgação do Manual de Acolhimento do 
profissional 

   

4. Condições relativas à formação 

Área  Item sim não Observações/Notas 

Saber 
- está garantido que 
todos os 
profissionais 
sabem: 

reconhecer sinais de ansiedade, agitação, 
medo, dor e falta de informação 

   

distinguir entre manifestações de diferendo 
(mera discordância, incompreensão) e de  
incivilidade e conflito 

   

reconhecer sinais de comportamentos 
disruptivos e de risco de violência 

   

Fazer  
- está garantido que 
todos os 
profissionais são 
capazes de: 

disponibilizar informação institucional de 
qualidade 

   

adotar comportamentos e atitudes adequados 
face às manifestações de início de descontrole 
(conter, apaziguar, atenuar, reconciliar) 

   

usar um discurso firme (não arrogante, 
insolente ou prepotente) 

   

controlar o tom de voz (influenciando 
positivamente quem está exaltado) 

   

controlar a postura corporal (não permitindo 
que a agressividade do outro se transforme na 
sua) 

   

Treino 
- está garantido o 
treino 

periódico de todos os colaboradores, com 
recurso a simulações obrigatórias 
sistematizadas 
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5. Condições de concretização 

Item sim não Observações/Notas 

é assegurado a todos os colaboradores o acesso, conhecimento e 
treino relativos a todos os procedimentos em uso e a todas as 
instruções operativas relativas aos incidentes de violência 

   

é assegurada a definição, em cada serviço ou unidade, do circuito, 
códigos e instrumentos internos de referência para a prevenção e 
auxílio em caso de violência  

   

está definido, em cada serviço ou unidade, um plano de trabalho 
diário, designando, em cada dia, o elemento de contacto para 
qualquer incidente (elemento do GIL*) 

   

está garantido em todos os serviços ou unidades, em todas as horas 
de funcionamento, a disponibilidade de um elemento do GIL*(topo da 
cadeia de comando em caso de violência) 

   

é assegurada a monitorização dos tempos de espera para evitar filas 
de espera (senhas de vez, quiosque) e definir soluções de resolução 
em casos extremos (picos de procura sazonal ou ocasional) 

   

é promovida a discussão periódica de todos os procedimentos em uso, 
com vista à sua revisão e simplificação 

   

*GIL – Grupo de Intervenção Local (grupo funcional, multiprofissional, que age no episódio de violência quando ele 
acontece, garantindo um estado de prontidão para abordagem dos episódios de violência; diligencia a comunicação 
dos acontecimentos, promovendo o preenchimento do formulário de Registo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Técnica dos 5 porquês – método utilizado para encontrar a causa principal de um problema e identificar um plano de 
resolução. Depois de definido o problema em causa são feitas 5 perguntas consecutivas (porquê?), em que cada 
resposta constitui a base da pergunta seguinte. 

 

 

1ª fase de 
intervenção 

Recebe o formulário de Registo 

Ouve a vítima e apoia (narrativa,“debriefing”) 

Procura conhecer os factos 

Indaga sobre o contexto 

Identifica comportamentos 

Apura consequências 

Regista sentimentos vivenciados 

Identifica os valores em conflito 

Abordagem qualitativa, de recolha de dados através de 
formulário de registo e entrevista com os colaboradores visados 

Procura da causa raiz da situação (análise de incidente crítico, 
técnica dos 5 porquês)* 

Identificação de medidas corretivas e preventivas 

2ª fase de 
intervenção 

Agrega informação proveniente de reclamações ou 
outras 

Promove o preenchimento do modelo de 
Participação e Qualificação de Acidente de Trabalho, 
Incidente e Acontecimento Perigoso 

Promove a notificação através do Sistema NOTIFICA 

Articula com Gabinete do Cidadão do Serviço 

Prevenção 

INTERVENÇÃO DO GCL SOBRE SITUAÇAO DE VIOLÊNCIA 

Usa a análise de casos como estratégia formativa  

Usa a análise de casos como oportunidade de revisão 
das medidas de prevenção  

Promove medidas preventivas e corretivas 

Dá conhecimento ao GCI e aos trabalhadores visados 

Deliberação 

Metodologia 

Analisa os valores em conflito  

Procura a resolução prudente (pondera eventuais 
medidas – transição do utente para outro 
profissional, unidade/serviço) 

Se necessário pede assessoria ao GCI, CES, GJC, SSST 

Identifica e promove a aplicação de medidas de 
reabilitação do agressor, reunindo com o mesmo, 
ouvindo-o e comunicando as decisões que sobre o 
caso recaíram 

Identifica medidas preventivas e corretivas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO NA VIOLÊNCIA 1-2-3 

 
Detetar sinais de alerta  

(voz alterada, postura hostil e 
desabrida, atitude crítica e 
reivindicativa, comentários 
desagradáveis, procura de 
aliados, agitação, irritação)  

Detetar sinais de risco  

(voz ameaçadora, presença 
continuada de sinais de alerta, 
posturas e atitudes reiterados 

em diferentes momentos e 
locais de atendimento) 

Detetar sinais de perigo 

(ameaças verbais, intimidação 
física ou psicológica, coação, 
difamação, injúria, ofensa à 
integridade física, sinais de 
consumos tóxicos, porte de 

objetos perigosos) 

Atuação 1 Atuação 2 Atuação 3 

Encontrar uma 

alternativa 

Controlar a 

agressividade 
Evitar a violência física 

Acolha e cumprimente (a cortesia 
tem um grande poder e não custa 
nada) 

Trate com dignidade e respeito (use o 
nome da pessoa - nunca trate por tu 
ou você) 

Oiça com atenção 

Mostre desejo de compreender 
(Deixe-me ver se entendi bem o que 
me pede) 

Aceite os sentimentos do utente 
(Sinto que está com 
pressa/aborrecido/preocupado) 

Clarifique sem julgar (Parece-me 
compreender o que me disse)  

Ofereça alternativa (Há sempre uma 
solução) 

Informe corretamente (seja 
verdadeiro, rigoroso e claro) 

Não interrompa e não confronte (Já 
devia ter pensado nisso) 

 

 

 

 

Seja cordial (fale baixo e mantenha o 
contacto visual) 

Atenda com rapidez mas fale devagar 

Aceite a opinião do outro (pode ser 
diferente da sua) 

Reformule (diga por palavras suas e 
termine assim, é isto?) 

Admita que possa existir erro  

Ignore o desafio mas estabeleça 
limites (Compreendo a sua zanga, 
vamos ver de outro modo)  

Resuma o que entendeu e explique 
de forma apropriada 

Nunca diga não (Não deve, não pode, 
não dá)  

Acompanhe a pessoa, quando 
oportuno, em atitude de deferência  

Considere a possibilidade de passar a 
situação a outro colega (Agora vai ser 
este colega a continuar a falar 
consigo / a tratar desta situação) 

 

 

 

Atenda com prontidão 

Dê toda a atenção 

Transmita firmeza no porte  

Fale com serenidade (quando um  
não quer, dois não brigam) 

Peça ajuda interna (use a palavra-
chave: situação branca ou outra) 

Não volte as costas ao agressor 

Evite ser colocado contra um 
obstáculo  

Movimente-se de forma circular em 
direção à saída mais próxima 

Detete necessidades e problemas 
(evitar falar de medidas para 
resolução do conflito porque podem  
ser entendidas como agressão) 

Neutralize o agressor de forma firme, 
se necessário, mas procure não estar 
sózinho 

 

Resolução conseguida Resolução não conseguida 

Comunicar ao GCL 
 

Registar 
 

Notificar  

Chamar GIL 
 

Chamar 112 (se 
necessário) 

 
Comunicar ao GCL 

 
Registar 

 
Notificar  



 

Formulário de  

REGISTO E PARTICIPAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

INSTITUIÇÃO (Hospital/ ACES/ UIL/CRI) ………………….   
Unidade ………………        
Trabalhador ………....... Identificação (CC) nº      
     

Local (onde ocorreu o acontecimento; ACES/Hospital/UIL/CRI/ Unidade/ Serviço; Sala)               Hora   Data 
(dd,mm,aaaa)   

Atividade em curso (onde ocorreu o acontecimento; por ex durante a consulta) 

Descrição (como se desenrolou a ação, o que foi dito e feito e por quem) 

Agressão - física ou verbal (anotar se houve, que tipo de agressão e que consequências ou lesões provocou) 

Consequências observáveis (nas pessoas, nas instalações, nos equipamentos) 

Consequências sentidas (pelo próprio ou observadas nas outras pessoas) 

Pessoas envolvidas (se possível, nome e identificação – CC) 

Testemunhas (quem presenciou o acontecimento; registar contactos; registar elemento do GCL que se ocupou da situação) 

Observações (outros elementos considerados relevantes) 

Notas Finais (coloque um círculo à volta da resposta) 

Preencheu modelo de Participação e Qualificação de Acidente de Trabalho, Incidente e Acontecimento Perigoso - sim / não 

Preencheu sistema NOTIFICA - sim / não  

Houve participação às autoridades - sim / não 

Assinatura do trabalhador que preencheu o formulário ……………………………………………. CC nº………………. 

Data (dd,mm,aaaa) ……/……/…………….. Hora ….…:.…... 



Principais objetivos 

dd 

REGISTO E PARTICIPAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

Dar a saber 
Tomar nota para 

não esquecer 
Refletir  

Aprender com 

a experiência 

Aumentar a 

segurança 

Formulário  

de registo e 

participação  

de situações  

de violência  

em cuidados de saúde  

O que é?  

Este formulário de registo (ver verso) permite ao profissional 

participar/dar conhecimento de qualquer situação que possa 

constituir risco ou ato de violência 

Qual a finalidade? 

Recolher informação necessária à compreensão e à tomada 

de medidas de apoio e acompanhamento dos implicados em 

cada situação de violência, de forma a evitar a recorrência 

permitindo implementar ações preventivas. 

 

Quem pode utilizar? 

Todos os trabalhadores 

 Quando utilizar? 

 Quando viver ou presenciar acontecimentos ameaçadores do bem-estar e segurança 

 Sempre que se sentir vítima de violência física ou psicológica 

 

 

 

Se 

 

Quem pode intervir? 

 Os profissionais  intervenientes na situação, que preeenchem o formulário de Registo e 
Participação de Situações de Violência 

 O Grupo Coordenador Local (GCL) que analisa a situação, audita e delibera as medidas 
preventivas e corretivas 

 
O que registar? 

descrever com detalhe e objetividade todas as informações relativas à situação: 

 local, dia e hora 

 atividade em curso quando ocorreu o episódio 

 o que foi dito e feito e por quem 

 como se desenrolou a ação 

 quais as consequências observáveis e sentidas 

 quem testemunhou 

 

 

Deve ser efetuado mais algum registo? 

 Deve ser preenchido o modelo de Participação e Qualificação de Acidente de Trabalho, 
Incidente e Acontecimento Perigoso 

 Deve ser efetuado o registo no sistema Notifica (DGS - Sistema Nacional de Notificação de 
Incidentes) 

Este sistema é anónimo não sendo possível identificar o doente ou o profissional 

Não está vocacionado para investigar casos individuais, mas é transmitido à instituição onde 
ocorreu a situação 

Pode ser preenchido por profissionais e cidadãos  

 

 



 

                                                              Principais Objetivos 
 

Resolução 

Não controlo 
Acionar 112 

(solicitar 
intervenção das 

autoridades) 

Identificar 
situações 
de risco 

Controlar 
situações 
violência 

Registar 
Notificar 

Acompanhar 
os visados 

Proteger  a 
vítima 

Prevenir 

Regista a situação de violência 

Preenche o formulário de Registo e Participaçãode Situações de Violência e envia ao GCL  

Participa e Notifica 

Participa, através do modelo de Participação e Qualificação de Acidente de Trabalho, Incidente e Acontecimento Perigoso 

Notifica, através do sistema Notifica 

GCL - Recebe registo da situação de violência 
Analisa tendo por base a procura da causa raiz da situação (CONSULTAR VERSO) 

GCL - Agrega informação proveniente de reclamações ou outras 
Promove ou realiza a participação e a notificação 

Articula com outros serviços 

 

 
articula com Gabinete do Cidadão ou outros serviços 

GCL - Delibera 

GCL usa análise de casos como estratégia formativa e como oportunidade  
de revisão das medidas de prevenção  

Identificação 

Análise e 
intervenção 

Prevenção 

ESTRATÉGIAS 
DE 

ABORDAGEM 
PARA A 

RESOLUÇÃO 

CIRCUITO DE ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

          Não 
Aumento do risco 

Tr
ab

al
h

ad
o

r 

G
C

L 
G

C
L 

G
C

 
Tr

ab
al

h
ad

o
r 

 
Tr

ab
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h
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o
r 

Tr
ab

al
h

ad
o

r 

 G
IL

 
G

IL
 

A
U

TO
R

ID
A

D
ES

 
Tr
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h
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o
r 

Registo 
G

C
L 

To
d

a 
a 

u
n

id
ad

e 

Melhorar o 
saber 

prático 

Sim 

GIL 

Detetar sinais de risco  

(voz ameaçadora, presença 
continuada de sinais de alerta, 
posturas e atitudes reiterados 

em diferentes momentos e 
locais de atendimento) 

Detetar sinais de alerta  

(voz alterada, postura hostil e 
desabrida, atitude crítica e 
revindicativa, comentários 
desagradáveis, procura de 
aliados, agitação, irritação)  

Detetar sinais de perigo 

(ameaças verbais, intimidação 
física ou psicológica, coação, 
difamação, injúria, ofensa à 
integridade física, sinais de 
consumos tóxicos, porte de 

objetos perigosos) 

Atuação 1 Atuação 2 Atuação 3 



 

 

 

GIL 
Grupo de 

Intervenção  

Local 

Garante prontidão 
Aumenta segurança 

 
 

GCL 
Grupo 

Coordenador 

Local 

Analisa 
Audita  

Delibera 

 

GCR 
Grupo 

Coordenador 

Regional 

Assegura 
Gere 

Integra 

 

GCI 
Grupo 

Coordenador 

Institucional 

Monitoriza 
Apoia 

Coordena 

 Analisa cada episódio 

 Apoia os trabalhadores ouvindo-os após os 
eventos ou incidentes (“debriefing”) 

 Intervém na responsabilização e reabilitação do 
agressor 

 Promove ou realiza participação e notificação  

 Assegura que as lições aprendidas através da 
análise dos casos se refletem em medidas 
preventivas e revisão de políticas locais 

 Articula com o GCI 

 Elabora plano de ação e relatório 

 Mantém o registo dos episódios 

 Monitoriza a violência no âmbito local 
 

 

  Monitoriza e analisa a violência de modo 
integrado no âmbito institucional 
(Hospital/ACES/ UIL/CRI) 

 Define procedimentos e toma medidas 
apropriadas, assegurando assim a confiança dos 
profissionais 

 Apoia os elementos dos grupos coordenadores 
locais 

 Identifica situações e locais de risco elevado 

 Coordena as intervenções de prevenção, gestão 
e formação 

 

 Assegura abordagem, linguagem e 
competências consistentes e comuns a toda a 
ARS 

 Monitoriza as práticas de prevenção e gestão da 
violência nas diferentes instituições 

 Assegura formação 

 Apoia os elementos dos grupos coordenadores 
instituicionais, promovendo a sua constituição, 
assegurando condições de trabalho  

 Identifica e dissemina boas práticas 

 Fornece aconselhamento e suporte 

 Analisa de modo global e integrado os relatórios 
e propostas de intervenção de prevenção, 
gestão e formação   

 

 

Gabinete  
do Cidadão 

(partilha informação) 

Direção da 
Instituição 

(Hospital/ACES ou 
UIL/CRI) 

Assegura condições 
Apoia 

Gabinete Jurídico 
Enquadra 

Trabalhadores 
Têm responsabilidade de 
agir de forma segura e não 
agressiva 
Devem reportar todos os 
episódios 
Podem interpor acção civil 
contra atacantes 

 

Chefias da  
Unidade 

(partilha informação) 
 

Minis 
tério 

da 
Saúde 

DGS 

Conselho Diretivo 
ARS 

Comissão Ética 
Aconselha 

Minis 
tério 

da 
Justiça 

Minis 
tério 

Público 

Polícia 

Saúde Ocupacional 
Acompanha 

ENTIDADES ENVOLVIDAS NA GESTÃO DA VIOLÊNCIA 

relações e responsabilidades    

   

 Age no episódio de violência quando ele 
acontece 

 Garante um estado de prontidão para 
abordagem dos episódios de violência 

 Protege a vítima 

 Diligencia a comunicação dos acontecimentos 
promovendo o preenchimento do formulário de 
Registo 

 





 





 


