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� A violência no local de trabalho representa um dos cinco riscos emergentes
para a saúde e segurança dos trabalhadores em todo o mundo (ILO,

Ilustração de Ricardo Cabral

Violência no Sector da SaúdeViolência no Sector da Saúde

para a saúde e segurança dos trabalhadores em todo o mundo (ILO,
[2000])

� Um estudo realizado na Suécia, de meados da década de 90 demonstrou
ser o sector da saúde que apresenta maior prevalência de violência (24 %)
(Martino, 2000)

� Calcula-se que cerca de 50 % dos profissionais de saúde sofram pelo
menos um episódio de violência física ou psicológica em cada ano
(ILO/ICN/WHO/PSI, 2002)

� Um estudo realizado num hospital português, durante o ano de 2001,
revelou ser a enfermagem o grupo profissional com maior prevalência de
violência (54 %) (Gonçalves, 2002).



Objectivo Geral do EstudoObjectivo Geral do Estudo

� Conhecer a problemática da violência física e

ViolênciaViolência

� Conhecer a problemática da violência física e
psicológica dirigida aos enfermeiros de um
Hospital da Região da Grande Lisboa.



Incidentes onde a pessoa sofre de
ameaça, abuso, ou agressão em

DefiniçãoDefinição

Violência no local de trabalho

ameaça, abuso, ou agressão em
circunstâncias relacionadas com o seu
trabalho incluindo deslocações de e para
o trabalho, que comprometam explícita ou
implicitamente a segurança, bem-estar ou
saúde.



Tipos Tipos 
FísicaFísica

Ameaça / agressão Ameaça / agressão 
verbalverbal

Pressão Pressão 

moralmoral

dede
violênciaviolência

DiscriminaçãoDiscriminaçãoAssédio sexualAssédio sexual



DefiniçõesDefinições

ViolênciaViolência
físicafísica

O uso de força física 
contra outra pessoa ou 

Pressão/Pressão/
AssédioAssédio
moralmoral

Assédio Assédio 
sexualsexual

Qualquer 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 
(por exemplo, saliva, 
sangue), entre outros.

Comportamento 
ofensivo, repetido e 

prolongado no tempo, 
com tentativas 

vingativas, cruéis ou 
maliciosas, de humilhar 

ou enfraquecer um 
indivíduo ou grupo de 

trabalhadores.

Qualquer 
comportamento de 

natureza sexual 
indesejado, não 
recíproco e mal 
recebido que é 

ofensivo para a pessoa 
envolvida que faz com 

que se sinta 
ameaçada, humilhada 

ou embaraçada.



DefiniçõesDefinições

Qualquer conduta 
ameaçadora baseada 

DiscriminaçãoDiscriminação
Ameaça /Ameaça /
Agressão Agressão 

verbalverbal

Comportamento que 

Lei nº99/2003 de 27 de Agosto
aprova o

Código do Trabalho

Artigo 24º 

ameaçadora baseada 
na raça, cor, linguagem, 
nacionalidade, religião, 
associação com uma 

minoria, nascimento ou 
outro status que não é 

recíproca nem desejada 
e que afecta a 

dignidade das mulheres 
ou dos homens no 

trabalho.

humilha, degrada ou 
indica uma falta de 

respeito pela dignidade 
e valor de uma pessoa. 

É a comunicação por 
palavras, tom ou 

postura que rebaixa, 
paternaliza, ameaça, 

acusa ou desrespeita o 
outro.

Assédio

1 – Constitui 
discriminação o 

assédio 
(comportamento 

indesejado) a 
candidato a 
emprego e a 
trabalhador.



A Violência no Local de TrabalhoA Violência no Local de Trabalho

Factores de risco
individuais
História de violência
Sexo
Idade
História familiar
Uso de drogas 
Saúde mental

Factores de risco
no local de trabalho
Tipo de serviço
Permeabilidade do ambiente exterior
Organização 
Aspectos físicos Situação profissional

Sozinho
Contactar com público
Manipular dinheiro
Lidar com pessoas em
sofrimento
Vulnerabilidade

Agressor Agressor 
(cliente, trabalhador, outro)

ViolênciaViolência
Saúde mental
Competências/atitudes
Personalidade

Vulnerabilidade

VítimaVítima

Consequências
Vítimas
Stress 
Doença, 
Relações sociais e familiares
Desmotivação
Abandono da profissão
Resignação
Burnout
Suicídio

Instituição
Aumento dos custos
Dificuldade em contratar/manter pessoal
Perda de produtividade
Aumento dos gastos com a saúde ocupacional

Sistema de saúde
Desumanização
Perda de qualidade dos cuidados/
serviços



Enquadramento Legal das Diferentes Enquadramento Legal das Diferentes 
Formas de Violência no TrabalhoFormas de Violência no Trabalho

� O direito à “não violência” encontra-se
consignado na Constituição da República
PortuguesaPortuguesa

� Todos os tipos de violência no local de
trabalho encontram enquadramento legal no
Código Penal

� Código do Trabalho
Artigo 23º - Proibição de discriminação
Artigo 24º - Assédio



Desenho do Estudo (I)Desenho do Estudo (I)

Tipo de Estudo

� Quantitativo

Amostra

� Por conveniência

- Todos os 

Metodologia

� Transversal
- Todos os 

enfermeiros com 
mais de um ano de 

serviço e em 
regime de horário 

completo

Constituída por

136 enfermeiros



Desenho do Estudo (II)Desenho do Estudo (II)
Metodologia

Questionário

Baseado num 
questionário 
internacional, 

Pré-teste

Aplicado a internacional, 
por sua vez já 

adaptado 
para a 

terminologia 
portuguesa

Aplicado a 
10 

enfermeiros 
de um outro 
hospital da 
Região da 

Grande 
Lisboa

Recolha de dados

no Hospital

Período

21 de Junho 
a 5 de Julho 

de 2006



Sentimentos, Conhecimentos e Sentimentos, Conhecimentos e 
Atitudes dos Enfermeiros (n = 136)Atitudes dos Enfermeiros (n = 136)

� 94,8 % afirmaram estar preocupados
� A maioria dos enfermeiros (60,3 %) não se sentia

Resultados

relacionados com a relacionados com a 
violência no local de violência no local de 

trabalhotrabalho

� A maioria dos enfermeiros (60,3 %) não se sentia
encorajada a denunciar actos violentos

� 66,9 % desconheciam a existência de qualquer
procedimento, no hospital, para denunciar casos de
violência

� A formação e a diminuição do tempo em que se
trabalha sozinho eram factores capazes de
melhorar o hospital



Prevalência dos diferentes tipos de violência Prevalência dos diferentes tipos de violência 
dirigida aos enfermeiros no hospital dirigida aos enfermeiros no hospital 

(%) (n = 136)(%) (n = 136)
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Enfermeiros Vítimas de Violência Enfermeiros Vítimas de Violência 
(n = 86)(n = 86)

As vítimas mais frequentes de violência

� eram na sua maioria mulheres (p<0,05)

� trabalhavam entre as 18 e as 7 horas (p<0,05)

Resultados

� trabalhavam entre as 18 e as 7 horas (p<0,05)
� contactavam directamente com os

doentes/clientes (p<0,05)
� trabalhavam no serviço de urgência (p<0,05)

tinham menos anos de 
experiência profissional trabalhavam com poucas 

pessoas em redor (1 a 5)

Tinham entre 25 e 
29 anos de idade



Agressor e Tipo de Agressão Agressor e Tipo de Agressão 
Mais FrequenteMais Frequente

Doente Física

AGRESSOR TIPO DE AGRESSÃO

Resultados

Familiar do doente Verbal

Pessoal da Instituição
Pressão Moral

Assédio Sexual

Discriminação



As Vítimas de Violência (n = 86)As Vítimas de Violência (n = 86)

� 70% desconheciam qualquer política da
instituição sobre Segurança e Saúde no trabalho

� A maioria das vítimas de violência foram-no mais
de uma vez e, quase sempre, dentro das
instalações do hospital

Resultados

instalações do hospital
� Tiveram como reacção mais comum ao incidente

dizer ao agressor para parar
� Não denunciaram grande parte das agressões,

logo os agressores não sofreram consequências
� Referiram, com frequência, que não

denunciaram o acto violento porque era inútil.



Consequências da Violência para asConsequências da Violência para as
Vítimas (n = 86)Vítimas (n = 86)

� Ter recordações recorrentes e perturbadoras do
incidente aconteceu mais na Pressão Moral
(40,7 % - frequentemente) e na Discriminação
(43,8 % - às vezes)

� Estar “super-alerta” aconteceu mais na Pressão

Resultados

� Estar “super-alerta” aconteceu mais na Pressão
Moral ( 31,3 % - sempre) e no Assédio Sexual
(42,8 % - sempre).



Conclusões/RecomendaçõesConclusões/Recomendações

� A violência dirigida aos enfermeiros é uma realidade no
hospital estudado

� É necessária a implementação de um plano de prevenção
de violência no local de trabalho

Construção de checklists de potenciais 

Grupo Grupo 
Coordenador Coordenador 
InstitucionalInstitucional

(grupo de trabalho 
multidisciplinar)

Serviço de Saúde Serviço de Saúde 
OcupacionalOcupacional

factores de risco ambientais

Sensibilização do 
problema (acções de 

formação)

Desenvolvimento de 
uma consulta de apoio 
a vítimas e grupos de 

ajuda

Envolvimento 
de todos os 

trabalhadores

Criação de um 
sistema de 

denúncia acessível 
e fácil de utilizar

Introdução de medidas correctivas 
pós incidente violento

Avaliar o impacto 
das intervenções



Limitações do EstudoLimitações do Estudo

� Estudo predominantemente descritivo

� A amostra, pelo facto de não ser aleatória,
restringe a universalidade dos resultados, deste
modo não é possível generalizá-losmodo não é possível generalizá-los

� Restrições de tempo e de ordem financeira para
realizar uma investigação mais profunda

� Abordagem exclusiva da violência da perspectiva
da vítima (enfermeiro)



Sugestões para futuros Sugestões para futuros 
trabalhostrabalhos

� Envolver uma amostra maior, incluindo Centros de Saúde
� Fazer uma abordagem qualitativa do fenómeno
� Estudar:

� as causas e circunstâncias em que ocorre o� as causas e circunstâncias em que ocorre o
comportamento agressivo

� os sentimentos e atitudes dos agressores
� as consequências da violência para os trabalhadores

(absentismo, turnover, burnout) e para a instituição
� os factores que aumentam o risco de violência



A violência não pode ser tolerada!

FIM


