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Prevenção da Violência no Local de Trabalho - conhecer, prevenir e intervir 

 

A Equipa de Prevenção da Violência em Adultos - 

EPVA, no âmbito do trabalho de articulação e 

cooperação com as Unidades Funcionais, realizou 

mais uma ação de sensibilização e informação 

sobre “Prevenção da Violência no Local de 

Trabalho – conhecer, prevenir, intervir”, dirigida 

aos Profissionais que desempenham as suas 

funções diariamente nas Unidades de Saúde. 

A ação realizou-se no dia 6 de junho de 2019, 

entre as 12.30h e as 14h, na sala de reuniões da 

Unidade de Saúde Familiar Novo Sentido e foi 

dinamizada pela Equipa: Dra. Eduarda Ferreira, 

Dra. Patrícia Andrade, Enfermeira Céu Magalhães e Dra. Hermínia Machado. 

Sensibilizar para a intervenção da Equipa de Família no âmbito prevenção da violência no local de 

trabalho, foi o objetivo geral da ação e pretendeu-se desenvolver estratégias para prevenir o 

fenómeno e melhorar a resposta às situações de violência, como atuar perante situações de 

violência no local de trabalho e os procedimentos que podem ser adaptados, bem como a 

sistematização das ferramentas e apresentação da rede/respostas de suporte no âmbito da 

violência no contexto de trabalho. 

O conceito de violência contra os profissionais de saúde ocorridas no local de trabalho integra, 

assim, os incidentes em que o profissional é ameaçado, abusado ou agredido em circunstâncias 

relacionadas com o seu trabalho, que comprometem, explícita ou implicitamente, a sua 

segurança, o seu bem-estar ou a sua saúde. 

Embora a violência no local de trabalho seja transversal a diversos contextos laborais e grupos 

profissionais, o setor da Saúde apresenta um risco acrescido, representando cerca de 20% da 

violência nos diversos setores profissionais, segundo a Organização Mundial de Saúde.  
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A OMS estima que 50% dos profissionais de saúde passe por situações de violência ao longo da 

carreira, mais de um terço por agressões físicas.  

De acordo com a DGS, o Relatório de Progresso de Monitorização do Sistema Nacional de 

Notificação de Incidentes 1º Trimestre de 2019 (Notific@), quanto aos incidentes de violência 

contra profissionais de saúde no local de trabalho, foram registadas, a nível nacional, 4639 

notificações desde o início do sistema até ao final do 1º trimestre de 2019. Quanto aos tipos de 

violência exercida, a mais prevalente, registada neste sistema de notificação é o Assédio 

Moral/Mobbing. 

No primeiro trimestre de 2019 foram reportados à DGS 383 casos de violência contra 

profissionais de saúde. São quatro por dia, o dobro da média diária no ano passado, que já tinha 

registado um recorde de 953 casos. 

Além da violência e assédio moral entre colegas, na maioria dos casos os insultos, agressões e 

ameaças partem de utentes, familiares e acompanhantes. 

Os Incidentes relacionados com a violência contra profissionais de saúde no local de trabalho 

deverão ser reportados na plataforma Notific@ através do formulário de notificação: 

https://www.dgs.pt/formulario-notifica.aspx 

Para saber mais informações poderá consultar o link: https://www.dgs.pt/paginas-de-

sistema/saude-de-a-a-z/violencia/notificacao-online.aspx 

Acima de tudo pretende-se o desenvolvimento de estratégias para prevenir o fenómeno e 

melhorar a resposta às situações de violência:  

- Compreender o fenómeno 

- Ouvir profissionais: propostas, ideias, pensar em soluções 

- Criar mecanismos de proteção para quem sofre agressões no local trabalho 

- Envolver a Comunidade / População  

Neste contexto, a Unidade manifestou interesse em ter conhecimentos sobre gestão das 

relações com os utentes pelo que foi disponibilizada bibliografia de apoio e lançado desafio para, 

em colaboração com a EPVA, desenvolver um Plano de Ação de Prevenção da Violência no local 

de trabalho.  

https://static.wixstatic.com/ugd/d51674_b73cac7211984f21be4575527bd59915.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/d51674_b73cac7211984f21be4575527bd59915.pdf
https://www.dgs.pt/formulario-notifica.aspx
https://www.dgs.pt/formulario-notifica.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/violencia/notificacao-online.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/violencia/notificacao-online.aspx
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https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/ficheiros-externos/violencia_interpessoal-pdf.aspx

