
 

3A'S - Agir e Articular na Agressão 



Contexto 

 

SNS mais complexo. 

Cidadão mais informado e exigente em respostas. 

Organizações de saúde e profissionais mais expostos à indignação, à frustração, às reclamações e 
aos conflitos. 

Resultado: Maior risco de violência no local de trabalho. 

Consequências: 

• Ameaça ao funcionamento das instituições de saúde. 

• Quebra na produtividade. 

• Absentismo por doença física e mental. 

• Insatisfação e desmotivação profissional. 

• Aumento das queixas e litigações. 

Fenómeno mediático. 



 

 



 



 



 

 



Problema 

 

Como prevenir a violência contra profissionais? 

Qual a natureza e a frequência da violência sobre os profissionais de saúde? 

Como atuar perante um fenómeno de violência? 

Com quem articular? 

Como denunciar os episódios de violência? 

Que apoios existem?  

Como os acionar? 

 



Projeto 

 

Equipa 
• Cláudio Gonçalves, Enfermeiro-Especialista Saúde Comunitária, CRI Vila Real, ET Chaves 

• Diana Freitas, Enfermeira, Unidade de Desabituação do Norte (UDN) 

• Liliana Ferreira, Enfermeira-Especialista Saúde Mental, Unidade de Alcoologia (UAP) 

• Márcia Silva, Enfermeira-Especialista Reabilitação, CRI Porto Oriental, ET Gondomar 

• Maria Rita Samico, Enfermeira-Especialista Saúde Mental, Comunidade Terapêutica Ponte 

da Pedra 

• Ricardo Dias, Enfermeiro-Especialista Reabilitação, CRI Porto Ocidental, ET Matosinhos 

• Rui Guimarães, Técnico Superior de Saúde, Psicologia Clínica, Programa Integrado de Apoio 
à Comunidade (PIAC) 

• Sérgio Vieira, Enfermeiro-Especialista Saúde Mental, CRI Porto Central, ET Cedofeita 

• Sérgio Barata, Oficial de Polícia, Gabinete de Segurança do Ministério da Saúde 

Categorias e finalidades 
Valorização dos recursos humanos 

• Motivação dos trabalhadores através do desenvolvimento de metodologias de envolvimento 
e participação dos mesmos na melhoria do funcionamento dos serviços. 

• Desenvolvimento de uma cultura organizacional pró-ativa e criativa, nomeadamente 
conferindo maior autonomia aos trabalhadores e às equipas. 

Melhoria dos ambientes de gestão 



• Melhoria da gestão das ausências motivadas por doença ou acidente de trabalho. 

Desenvolvimento de modelos de gestão 

• Desenvolvimento de metodologias de trabalho colaborativo e gestão transversal, dentro de 

uma entidade, entre entidades da mesma área governativa ou entre entidades de diversas 

áreas governativas e outras administrações públicas. 

• Simplificação de processos. 

Caracterização 
• O CRI Porto Ocidental da DICAD, em 2019,  registou 13 episódios de violência.  

• Decidimos construir um fluxograma  de atuação que responda aos episódios de violência 

dirigida aos profissionais  de saúde.  

• Este será concebido tendo em conta a experiência dos profissionais,  em articulação com 

outros serviços de saúde e instituições locais, designadamente  SICAD, Forças de Segurança, 
EPVA, SSST e Associações de utentes.  

• Posteriormente,  pretendemos avaliar a sua adequação com o objetivo de o replicar a todas 

as UIL da DICAD.  

• Os riscos identificados são a baixa adesão dos profissionais e a dificuldade  em articulação 
com os parceiros.  

• A meta será aumentar o sentimento de segurança e mitigar as consequências da  violência, 
tais como o absentismo, o défice de produtividade e a desmotivação.  

 

Objetivo geral 
Reduzir o risco e mitigar as consequências da violência,  desenvolvendo um modelo de atuação 

participativo para melhorar o bem-estar dos  profissionais da ET da Foz.  

Pretende-se aumentar a segurança, a sua perceção e  a motivação dos profissionais, promovendo o 

aumento da produtividade e da  qualidade dos cuidados prestados e, consequentemente, contribuir 

para o  desenvolvimento do modelo de gestão, da melhoria dos ambientes de trabalho, da  própria 

valorização dos recursos e imagem da Instituição. 

 

06-04-2021 a 06-04-2022 



 

Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 

Conhecer e investigar o fenómeno de violência dirigida aos profissionais de saúde, no CRI - Porto 
Ocidental, ET Foz.  

• Reunião de apresentação com equipa do CRI Porto Ocidental, ET da Foz.  

• Nº de profissionais que responderam/ Nº. Total de profissionais (75%).  

• Relatório de avaliação do inquérito elaborado.  

 

Objetivo específico 2  

Definir orientações para a intervenção em relação à violência dirigida a profissionais de saúde, no 

CRI - Porto Ocidental, ET Foz.  

• Nº. de parcerias (mínimo de 3).  

• Fluxograma elaborado.  

• Apreciação positiva pelos profissionais da ET Foz (75% dos profissionais).  



• Validação pelas entidades parceiras (75% das entidades).  

• Definição e solicitação para a nomeação da equipa local para o PAPVSS.  

 

Objetivo específico 3 - Divulgar orientações para a intervenção em relação à violência dirigida a 

profissionais de saúde e capacitar os colaboradores do CRI - Porto Ocidental, ET Foz, para a sua 
aplicação.  

• Materiais de literacia desenvolvidos (mínimo 4).  

• Difusão mensal (newsletters, redes sociais, correio eletrónico) dos materiais de literacia, aos 

profissionais e parceiros (mínimo de 5).  

• Plano de formação elaborado.  

• Nº. de ações realizadas (80% de plano de formação).  

 

Objetivo específico 4 – Monitorizar e avaliar a aplicação das orientações para a intervenção em 
relação à violência dirigida a profissionais de saúde, do CRI - Porto Ocidental, ET Foz.  

• Relatórios da equipa local (mínimo de 2). 

• Relatórios da equipa do projeto (mínimo de 2).  

• Reuniões entre equipa do projeto e equipa local (mínimo de 2). 



 

Objetivo específico 5 - Reavaliar o fenómeno de violência dirigida aos profissionais de saúde, no CRI 
- Porto Ocidental, ET Foz.  

• Nº de profissionais que responderam/ Nº. Total de profissionais (75%).  

• Relatório de avaliação do inquérito elaborado.  

• Relatório de avaliação final elaborado.  

 

Objetivo específico 6 - Divulgar os resultados do projeto.  

• Webinar ou sessão presencial com a equipa do CRI Porto Ocidental, ET da Foz.  

• Nº. de Webinar ou sessões presenciais realizadas com os coordenadores das UIL (mínimo 

de 2). 

 



Medidas e Cronograma 

 

Carácter inovador 

Os modelos tradicionais de regulação e difusão de normas para lidar com o fenómeno da violência 

têm mostrado ser insuficientes, pelo que muitas das medidas preconizadas neste projeto pretendem 

que todos os profissionais, mas também os utentes, se sintam comprometidos com a questão da 

violência, criando procedimentos inovadores que deem resposta a situações de violência, 

encaminhando ocorrências, comunicando questões suscetíveis de conduzir à violência, tomando 

parte na aprendizagem e processo, contribuindo assim para uma cultura de mudança.  

 

Ganhos e/ou poupanças estimados 
Ao nível da Valorização dos Recursos Humanos:  

• Implementação de uma cultura de melhoria contínua, assente nos direitos humanos.  

• Reforço da proatividade e trabalho em equipa.  

• Maior literacia de segurança.  

• Diminuição do absentismo.  

• Diminuição de doenças do foro físico e mental.  

Ao nível da melhoria do Ambiente de Trabalho:  

• Mais segurança, organização de processos e circuitos, reforço da comunicação.  

• Diminuição dos acidentes.  

• Maior motivação.  

• Melhoria da imagem da organização.  



Ao nível dos Modelos de Gestão:  

• Implementação de uma organização do trabalho assente num modelo de colaboração entre 
diferentes serviços e diferentes instituições.  

• Implementação de um modelo de atuação transversal e transparente.  

• Resposta célere e eficaz a episódios de violência.  

 

Monitorização e avaliação 
Monitorização: 

• Criação de equipa local 

• Reuniões intra-equipa 

• Reuniões com equipa local e entidades parceiras 

• Relatórios de episódios de violência da equipa local 

• Relatórios de monitorização 

• Elaboração do Dossiê Técnico-Pedagógico 

• Reuniões quinzenais da equipa do projeto com elaboração de caderno de campo 

• Reuniões regulares da equipa do projeto com a Equipa Nacional e Regional do PAPVSS 

Avaliação: 

• Análise comparativa dos questionários final e inicial. 

• Análise dos relatórios dos episódios de violência, elaborados pela equipa local da ET 
Foz, avaliando ações de melhoria implementadas.  

• Reunião final entre equipa do projeto, equipa local e entidades parceiras.  

• Relatório de avaliação final.  



 

Documentos 

 

3A'S - Agir e Articular na Agressão (Projeto Experimental de Inovação) 

Siglas e Abreviaturas 
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