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Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

 

 

A propósito do Dia Internacional pela Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres, que se assinalou no dia 25 

de novembro, a Equipa de Prevenção da Violência no 

Adulto (EPVA) do Aces Porto Oriental quer divulgar a 

todos os Profissionais de Saúde, no âmbito da sua 

intervenção, as recomendações propostas no Relatório 

Final elaborado pela Equipa de Análise Retrospetiva de 

Homicídios em Violência Doméstica – EARHVD. 

 

 

 

Destacamos as seguintes Recomendações:  

- Que os/as prestadores/as de cuidados de saúde devem, de forma sistemática, proceder à deteção de risco 

de existência de violência doméstica e que em todos os processos de triagem sejam colocadas questões 

objetivas sobre a ocorrência de violência no seio da família, procedendo ao respetivo registo, de acordo com 

o referencial técnico "Violência Interpessoal - Abordagem, Diagnóstico e Intervenção nos Serviços de 

Saúde da DGS; 

- Que todas/os as/os profissionais dos serviços de saúde documentem as declarações de utentes sobre a 

violência a que possam estar sujeitas/os e as ocorrências que, neste domínio, detetem no exercício das 

suas funções; 

- Que, sempre que exista a suspeita fundada ou confirmação de violência doméstica, os/as profissionais de 

saúde forneçam a informação existente sobre recursos de apoio à vítima e que diligenciem pelas medidas de 

segurança necessárias, bem como pelo relato dessa situação às entidades judiciárias, apoiando-se, 

nomeadamente, no referencial técnico acima mencionado; 

- Todas estas situações devem ser referenciadas também às Equipas de Prevenção da Violência em Adultos – 

EPVA das respetivas Unidades de Saúde / ACES, as quais podem desenvolver interlocução privilegiada 
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com as outras entidades no âmbito da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e com as 

Entidades Judiciárias; 

- Que seja reforçada a formação dos profissionais de saúde sobre violência nas relações de intimidade, 

violência contra as mulheres e violência doméstica, incluindo as vertentes da sua deteção e da 

intervenção subsequente. 

 

Queremos destacar, também, que as situações 

de violência em adultos, na área de intervenção 

do ACES Porto Oriental, sinalizadas à Equipa de 

Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) Porto 

Oriental apresentam números a aumentar desde 

2011 com uma ligeira descida em 2015 e 2017. 

 

 

Em 2017 continuam a destacar-se os casos de violência doméstica em pessoas com idade superior a 65 anos, 

na sua maioria mulheres. As situações de violência doméstica sinalizadas são perpetradas na sua maioria por 

homens (30 sinalizações) na faixa etária dos 45-64 anos, sendo as vítimas na sua maioria mulheres, na faixa 

etária entre os 25 e 64 anos. 

 

Aproveitamos para divulgar a 

campanha lançada pela Secretaria 

Estado para a Cidadania e a 

Igualdade em 2018: Vamos Ganhar 

A Luta Contra A Violência  

 

 

https://www.cig.gov.pt/2018/12/campanha-

vamosganharalutacontraaviolencia/ 

 

Patrícia Andrade, Psicóloga Unidade Saúde Pública Porto Oriental 
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