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SAÚDE E VIOLÊNCIA

PROGRAMA

1. A violência de género e o papel dos/as profissionais;
2. Princípios orientadores da intervenção e a importância do trabalho em rede;
3. As respostas sociais, reinserção e prevenção da revitimização;
4. Saúde pública: fragilidades e oportunidades na intervenção sobre a violência.

1. A VIOLÊNCIA DE GÉNERO E O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
Esquema programático

Definição da violência;
Violência de género vs violência doméstica;
Vítimas de violência doméstica;
Fatores de risco à vitimização;
Fatores de manutenção da vitimização;
Incidência e prevalência;
Modelos e teorias explicativas;
O papel dos/as profissionais.

VIOLÊNCIA VS VIOLÊNCIA DE GÉNERO
VIOLÊNCIA
“Uso intencional da força física ou do poder, sob a forma de ato ou de ameaça, contra si
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que cause ou tenha
muitas probabilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos, perturbações do
desenvolvimento ou privação”. OMS

JUSTIÇA

DEMOCRACIA

IGUALDADE

DIREITOS
HUMANOS

VIOLÊNCIA VS VIOLÊNCIA DE GÉNERO

VIOLÊNCIA DE GÉNERO
Todos os tipos de violência sofrida em função do
sexo a que se pertence, independentemente da
etnia, classe social, religião, idade ou qualquer
outra condição.

Pertencer-se ao
género feminino
é um fator
intensificador do
papel de
vitimização.

VIOLÊNCIA DE GÉNERO
Tráfico de Seres Humanos
Mutilação Genital Feminina
Violência Laboral
Violência no Namoro
Violência Doméstica
…

Em todos os
casos nomeados
há uma forte
correlação
associada ao
género.

TIPOLOGIA DA VIOLÊNCIA

VIOLÊNCIA DE GÉNERO

Violência
Física
Violência
Sexual

Violência
social
Negligência

Exploração
Financeira
Assédio

Controlo

Perseguição
Violência
Psicológica

VIOLÊNCIA DE GÉNERO VS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

“A violência doméstica compreende todas as
formas de abuso, temporário ou permanente,
que incluem comportamentos de uma das
partes que, por omissão ou ação, provocam
danos físicos e/ou psicológicos à outra parte e
que ocorrem nas relações intrafamiliares: o
mau trato infantil, o mau trato de idosos e a
O conceito tende a ser confundido, muitas
vezes, com a violência doméstica.

violência conjugal” (Alarcão, 2002:299).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

FAMÍLIA

A Violência Doméstica ocorre no espaço de intimidade das
famílias e das pessoas.

HABITAÇÃO

Trata-se de um crime agravado por não ter testemunhas e ser
exercido em espaços privados.
As situações de violência doméstica ocorrem grande parte das

INTIMIDADE

vezes na residência e na presença dos/as filhos/as.

VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Mulheres

Homens

Idosos/as

Relações heterossexuais

Relações homossexuais

As crianças e jovens também são vítimas de Violência Doméstica:
Presenciam as agressões cometidas contra a vítima, os episódios agudos
de violência e as consequências que daí decorrem;
São manipulados/as e instrumentalizados/as em função das vontades do
pai ou da mãe;
São vítimas de abusos psicológicos e físicos por parte da pessoa agressora
ou mesmo por parte da vítima.

Crianças

FATORES DE RISCO DA VITIMIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Consumo de substâncias ilícitas;
Doença física ou mental;
Contexto familiar violento;
Reduzido autocontrolo;
Baixa autoestima;
Carências económicas;
Isolamento social.

FATORES DE MANUTENÇÃO DA VITIMIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Na

maior

parte

dos

casos,

as

situações de violência doméstica
têm no seu centro o poder e controlo
que as pessoas agressoras exercem
sobre as vítimas através de alguns
mecanismos, como o isolamento
relacional; a intimidação; o controlo
financeiro e a culpa.

FATORES DE MANUTENÇÃO DA VITIMIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

CICLO DA
VIOLÊNCIA

FATORES DE MANUTENÇÃO DA VITIMIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
• Ligação afetiva com o/a agressor/a;
• Ausência de condições financeiras para mudar o rumo de sua vida;
• Medo de sofrer mais violência através de represálias;
• Vergonha dos/as vizinhos/as, amigos/as e familiares;
• Isolamento e perda de sociabilidades;
• Medo de prejudicar o/a cônjuge e os/as filhos/as;
• Sentimento de culpa e/ou responsabilidade pela violência que sofre;
• Sensação de fracasso e culpa na escolha do/a parceiro/a;
• Perda da identidade (auto-estima e auto-imagem).

CONSEQUÊNCIAS DA VITIMIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
•

Perda da auto estima;

•

Vergonha;

•

Depressão;

•

Desconfiança;

•

Sentimento de culpa;

•

Tentativas de suicídio e suicídio;

•

Insónias e fadiga;

•

Distúrbios psicossomáticos;

•

Perturbações do sono.

INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Segundo o Conselho da Europa, a violência contra as mulheres no espaço
doméstico é a maior causa de morte e invalidez entre mulheres dos 16 aos
44 anos, ultrapassando o cancro, acidentes de viação e até a guerra.
No espaço europeu, calcula-se que 1 em cada 5 mulheres seja vítima de
violência doméstica.

MAS EM
PORTUGAL:

1 em cada 3 mulheres é vítima de violência
doméstica e 1 em cada 4 sofre de abusos
sexuais às mãos do marido, companheiro
ou familiar.

INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Só no ano de 2013, no Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica
do Distrito de Leiria:
168 vítimas

152 mulheres

5 menores

11 pessoas idosas

5 pessoas agressoras
1975 acompanhamentos
36 encaminhamentos para Casa Abrigo

33 crianças

Em Janeiro de 2014 foi encaminhadas 7 mulheres e 6 crianças para Casa Abrigo
(face às 4 mulheres encaminhadas em período homólogo do ano anterior).

Em 2013,
morreram 37
mulheres à
mercê de
companheiros
ou excompanheiros.

MODELOS E TEORIAS EXPLICATIVAS

Teorias intra-individuais

Teorias da dinâmica familiar

Teorias sócio-culturais

MODELOS E TEORIAS EXPLICATIVAS
TEORIAS INTRA-INDIVIDUAIS
▶ características individuais da pessoa agressora e na personalidade da vítima.
Perturbação psicológica;
Personalidade agressiva e hostil;
Ansiedade e depressão sintomáticas;
Consumo de álcool e/ou drogas.
Desresponsabilização da pessoa agressora.
Vítimas entendidas como incapazes de reagir.

MODELOS E TEORIAS EXPLICATIVAS
TEORIAS DA DINÂMICA FAMILIAR
▶ a experiência da vitimização na infância favorece a sua perpetuação.
A exposição à violência pode modelar desempenhos futuros de vítimas ou agressores/as;
O contexto de violência parental está na base da legitimização da violência em
relações íntimas.
Descriminalização social da pessoa agressora.
Constrangimentos à mudança nas relações conjugais violentas.

MODELOS E TEORIAS EXPLICATIVAS
TEORIAS SÓCIO-CULTURAIS
▶ perspetivam a violência como resultado da sociedade patriarcal.
Disparidade entre poder feminino e poder masculino;
Estereótipos ligados aos papéis sociais de género.
Factores biológicos
Crenças
Relações sociais
Relações familiares
Regras sociais

INTERGERACIONALIDADE DA VIOLÊNCIA
CASO 1
O Pedro, com 13 anos, e a sua mãe falam com a assistente social da escola. A mãe está muito
preocupada com a falta de respeito verbal do Pedro para com as professoras quando o
repreendem. Também é agressivo fisicamente para com ela quando a mãe lhe diz que não
pode sair com os amigos. A mãe está surpreendida com as atitudes do Pedro. Conta que ele
testemunhou a violência do pai para com ela até aos 8 anos. Relata que tem uma relação muito
próxima com o filho e tem orgulho em dizer que um dia ele atacou o pai com uma colher de pau
para impedir que ele a sufocasse. Sabe que o filho odiava o comportamento violento do pai e
está magoada e admirada com as agressões do Pedro para com ela e as professoras.

INTERGERACIONALIDADE DA VIOLÊNCIA
CASO 2
A Daniela, com 15 anos, cresceu a assistir à violência constante contra a mãe. Recorda muitas
vezes quando a mãe e ela iam para uma casa abrigo para estarem mais seguras. Conta que
odeia o pai e o padrasto pela forma como trataram a mãe. Está determinada a não entrar num
relacionamento violento. Durante uma avaliação ordenada pelo tribunal por faltar às aulas, a
Daniela descreve que o namorado a esbofeteia e lhe dá pontapés. Explica que a culpa é sua
porque falou com um rapaz de quem o namorado não gosta. Mais tarde, revela que já não se
encontra com as suas amigas pois tem de estar em casa, caso o namorado queira estar com ela.

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS

OBSERVAR
RECONHECER
APOIAR
INFORMAR

Contexto
privilegiado
de interação

Apoio rápido e
ajustado

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
OBSERVAR

Se as vítimas não quiserem revelar a causa do traumatismo ou alegar uma causa pouco
credível, há sempre alguns sinais clínicos de alerta que podem chamar a atenção:
•

Transtornos crónicos, vagos e repetitivos;

•

Início do acompanhamento médico, como o pré-natal, numa fase tardia;

•

Manifestações psicossomáticas recorrentes;

•

Transtornos na sexualidade;

•

Ansiedade e angústia;

•

Depressão e medo;

•

Tentativa de suicídio;

•

Lesões físicas.

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
RECONHECER
É possível reconhecer um conjunto de indicadores relevantes para a
sinalização de casos de violência doméstica:
Recurso recorrente aos serviços por causa de queixas e sintomas vagos;
Faltas às marcações;
Atrasos frequentes nas consultas e desistências nas marcações;
Incompatibilidade entre as lesões e as explicações dadas pela mulher;
Evidência de múltiplas lesões em diferenciados estados de cicatrização;
Existência de lesões na cara e membros superiores (avaliar sinais de tentativa de
estrangulamento);
História de doença mental ou abuso de substâncias;
Acompanhamento persistente da mulher por parte do companheiro.

Quando
identificamos
uma ou mais
situações destas,
devemos
introduzir
ativamente o
assunto.

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
APOIAR

Prestação de cuidados de saúde;

A primeira
preocupação
deve ser sempre
garantir a
segurança e
integridade da
vítima.

Demonstração da disponibilidade para ouvir;
Avaliação do risco que a vítima corre:
Possibilidade de aumento da frequência ou aumento da violência e risco de homicídio conjugal:
Definir história da violência (tipos, intensidade, frequência, motivos);
Ameaças dirigidas a vizinhos/as, amigos/as;
Agressões a filhos/as;
Consumo de álcool ou drogas.

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
APOIAR

Avaliação do risco que a vítima corre:
Nível de medo demonstrado pela vítima:
Lesões autoinfligidas;
Tentativas de suicídio;
Pedidos de ajudas nos últimos meses;
Redes de suporte da vítima.

**Proposta de avaliação da natureza da violência

Quando a vítima não reconhece o
problema que está a viver (porque
tem medo/vergonha ou porque
não são capazes de avaliar a
gravidade
da
situação)
o/a
profissional deverá confirmar as suas
suspeitas junto de outras pessoas
(membros da família, vizinhos/as) e
manifestar-se disponível.

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
APOIAR

Como perguntar diretamente?

Já vi problemas como o seu noutras pessoas que eram agredidas fisicamente. Alguma vez sofreu de maus
tratos?
Tenho visto várias notícias sobre homicídios conjugais. Acha que isto pode acontecer consigo?
Alguém a agride?
Já foi obrigada a ter relações sexuais?

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
APOIAR

Como perguntar indiretamente?

Está tudo bem em casa, com a sua família?
E entre si e o seu marido?
Está com problemas no relacionamento familiar?
Alguma vez se sentiu humilhada ou agredida?
Considera que os problemas em casa estão, de algum modo, a afetar a sua saúde?
Costuma discutir muito com o seu marido?
E, quando discutem, ele fica agressivo?
E como reage com os/as vossos/as filhos/as?

O PAPEL DOS/AS PROFISSIONAIS
INFORMAR

O/a profissional deverá fornecer informações concretas e objetivas sobre as respostas de
apoio que existem para estas situações:
Centros de Atendimento às Vítimas;
PJ/GNR/PSP;
MP/Tribunais.

Poderá facilitar a articulação com outros/as profissionais e instituições,
efetuando, por exemplo um relatório pormenorizado, evitando que a
vítima seja submetida mais uma vez a uma extensa conversa.

2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA INTERVENÇÃO E
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE

Esquema programático

Princípios da intervenção com vitimas de violência;
Intervenção e o processo de apoio;
Modelo de intervenção com vítimas;
A importância da rede de trabalho;
Redes de apoio.

PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO COM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Sempre que nos deparamos com uma vítima de violência, devemos ter em especial
consideração um conjunto de princípios e atitudes:
Escutar ativamente a história da mulher e as suas expectativas;
Acreditar na sua experiência de maus-tratos;
Garantir a confidencialidade;
Criar uma relação de empatia e confiança;
Não fazer juízos de valor nem julgar a vítima;
Assegurar à vítima que a culpa da situação não é sua;
Ajudar a vítima a tomar decisões informada;
Respeitar o tempo que a vítima necessita para revelar o problema;
Não confrontar o agressor.

INTERVENÇÃO E PROCESSO DE APOIO
Elaborar de relatório descritivo, com indicação das lesões e possíveis causas;
Recomendar a intervenção de outros/as profissionais;
Caso seja necessário, efetuar em conjunto um plano de segurança;
Encorajar a procura de serviços de apoio específicos;
Mapear conjuntamente uma rede de suporte social.
A intervenção com vítimas de violência centra-se em ouvir a
história da mulher e as suas expectativas, identificando
conjuntamente os riscos e as potenciais alternativas. E fazer a
articulação com outros serviços e rede de suporte social.
Se a mulher negar e você estiver convencido de que não é
verdade, respeite! É bom que ela saiba que estamos dispostos a
ajudá-la.

ENCAMINHAMENTO
AJUSTADO

MODELO DE INTERVENÇÃO
Avaliação e diagnóstico
Contatos com vítimas
Observação de sinais indiciadores de agressão
Sinalização de situações
Intervenção

Avaliação do risco
Processo de apoio

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE

• Garantia da qualidade das estratégias implementadas;
• Minimização dos impactos do fenómeno na sociedade;
• Diminuição dos custos;
• Quebra do isolamento das pessoas e das organizações;
• Responsabilização de todos/as na prevenção e combate à violência;
• Prevenção de situações de duplicação de ações;
• Realização de atividades integradas.

REDES DE APOIO

REDES SECUNDÁRIAS

REDES PRIMÁRIAS

3. AS RESPOSTAS SOCIAIS, REINSERÇÃO E PREVENÇÃO DA
REVITIMIZAÇÃO

Esquema programático

Enquadramento jurídico-legal;
Respostas sociais existentes;
Apoio e reinserção de vítimas e de pessoas agressoras;
A prevenção da revitimização.

ARTIGO I. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Todas as pessoas nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotadas de razão e
consciência e devem agir em relação umas às
outras com espírito de fraternidade.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO-LEGAL – LEI 112/2009
DESTINATÁRIOS
• Cônjuge ou ex-cônjuge;
• Pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma
relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação;
• Progenitor de descendente comum em 1º grau;
• Pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão de idade, deficiência, doença,
gravidez ou dependência económica, com quem ele coabite.

Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos
ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da
liberdade e ofensas sexuais.

RESPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS PARA PESSOAS AGRESSORAS

Punição de 1 a 5 anos de prisão;
De o ato for praticado contra ou na presença de menor, no domicilio comum ou no domicilio
da vítima é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos;
Se dos factos resultar ofensa à integridade física grave é punido com pena de prisão de 2 a 8
anos ou 3 a 10 anos caso desta resulte a morte da vítima.

RESPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS PARA PESSOAS AGRESSORAS
PENAS ACESSÓRIAS

De 6 meses a 5
anos

Proibição de contato
com a vítima
Proibição de uso e
porte de armas

Frequência de
programas de
intervenção

De 1 a 10 anos

Inibição do exercício
do poder parental

RESPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS PARA VÍTIMAS
Estatuto de
vítima

GARANTIAS DE
PROTEÇÃO À
VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Direito à
informação

Assistência especifica:

Garantias de
comunicação

Advogado e
Apoio judiciário

Direito à
proteção

Tomada de
declaração por
videoconferência
para memória futura

Direito à
audição e à
apresentação
de provas
Reembolso de
despesas
Indeminização
e restituição de
bens

CRIME PÚBLICO
NATUREZA PÚBLICA DO CRIME
• Quaisquer que sejam as circunstâncias,
independentemente da vontade da vítima, a queixa

A violência doméstica é crime
público desde o ano 2000 (Lei
7/2000 de 27/5)

deve ser apresentada e instituído inquérito;
• Qualquer pessoa pode proceder à denúncia junto
das autoridades competentes sem necessidade de
apresentação da mesma na zona geográfica do
crime;
• A denúncia pode ser efetuada de forma anónima,
sem prejuízo da pessoa denunciante.

A denúncia é obrigatória para
entidades policiais e funcionários
de entidades públicas que
tenham conhecimento e lidem
com estas situações

REDES DE APOIO EXISTENTES
RECURSOS

INTERVENÇÃO
Pedido de ajuda

LNES

Apoio emocional

CPCJ

Encaminhamento

Apoio judiciário
Apoio social

PSP / GNR / PJ / MP
Apoio psicológico
CAV / NAV
Apoio económico
ONG / IPSS
Acompanhamento médico
Apoio jurídico
Mediação Familiar

ACOMPANHAMENTO

Acolhimento temporário

Grupos de Ajuda Mútua

Segurança Social

PREVENÇÃO DE REVITIMIZAÇÃO

PROTEÇÃO

RESPOSTAS SOCIAIS EXISTENTES

Centros Distritais da
Segurança Social

Centros de
Atendimento
Centros de
Acolhimento
Temporário

Casas- Abrigo

Linha de Emergência
Social (144)

APOIO E REINSERÇÃO DE VÍTIMAS

Vítima
Papel passivo na
vitimização

VS

Sobrevivente
Papel ativo na
gestão da violência

O apoio à vítima só se torna eficaz quando esta assume
um papel proactivo na mudança da sua situação.

INTERVENÇÃO

O PAPEL DOS CENTROS DE ATENDIMENTO E DAS CASAS
ABRIGO

Primária

Secundária

Terciária

• Sensibilizar

• Intervir

• Acompanhar

O PAPEL DOS CENTROS DE ATENDIMENTO E DAS CASAS
ABRIGO
CENTRO DE
ATENDIMENTO

Sensibilizar

Receber
Acompanhar

Encaminhar

CASA ABRIGO

Acolher
temporariamente
vítimas
Promover
aptidões pessoais,
profissionais e
sociais

Integrar no
mercado laboral

Promover a
autonomia

Apoiar na
reestruturação

APOIO E REINSERÇÃO DE PESSOAS AGRESSORAS:
PROGRAMAS PARA AGRESSORES
Objetivos

Prevenir a reincidência da vitimização

Reduzir os comportamentos abusivos dos agressores

Apostar na reinserção social pela consciencialização e
responsabilização
Moldar estratégias alternativas ao comportamento
violento

MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VÍTIMA

Vítima

Meio de controlo
de pessoa
agressora
Pulseira
eletrónica

Teleassistência

Proibição de
contato
Inibição do
poder parental

A PREVENÇÃO DA REVITIMIZAÇÃO:
GRUPOS DE AJUDA MÚTUA (GAM)
Prevenir a reincidência da
vitimização
Prevenir futuras relações
violentas
Objetivos
Aumento de auto-estima
Capacitar vítimas para
corte de vínculo à pessoa
agressora pela moldagem a
ex-vítimas

Grupos estruturados de 8 mulheres
(4 vítimas e 4 ex-vítimas)
8 a 10 sessões de intervenção
estruturadas
Presença de facilitador/a
(técnico/a que dirige a ação)

4. SAÚDE PÚBLICA: FRAGILIDADES E OPORTUNIDADES NA
INTERVENÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA

Esquema programático

Violência enquanto problema de saúde pública;
Custos sociais e económicos da violência;
Fragilidades e oportunidades na intervenção sobre a violência.

VIOLÊNCIA ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
A violência doméstica não afeta só vítimas diretas, toda a
sociedade acaba por ser vítima indireta deste fenómeno
O sistema de saúde é, por norma, o primeiro ponto de contato para
vítimas de violência;
Os técnicos de saúde podem lidar com a violência de forma especifica
e direcionada;
Existe uma capacidade de envolvimento com a área de saúde
impossível de alcançar no sistema legal.
A abordagem da saúde pública é interdisciplinar e tem como
foco de trabalho a prevenção na ação com a comunidade

CUSTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS DA VIOLÊNCIA

Custos

Sociais e
económicos

Cuidados de
saúde

Perdas em termos de
produtividade, para as
empresas

Serviços
sociais

Perdas de remuneração,
para as Mulheres, devido a
dias de faltas ao trabalho

Solicitações a
policias e
tribunais

Perdas em termos de
instrução, para as Crianças

CUSTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS DA VIOLÊNCIA - PORTUGAL

140€
Gasto médio
anual com a
saúde de uma
pessoa vítima

127€
Custo médio
anual
comparticipad
o pelo SNS

Consultas
55%

Medicamentos
30%
PESSOAS:
• Menos produtivas, menos ativas socialmente, menos
voluntariosas e sem proactividade na sociedade;
• Mais infelizes;
• Piores educadoras;
• Mais dependentes das redes de suporte.

Indicadores de vitimização

CUSTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS DA VIOLÊNCIA
QUEIXAS VS SINTOMAS

Saúde da mulher:
-Saúde reprodutiva
-Saúde mental

Saúde da família:
-Negligencia e abuso
de descendentes e
ascendentes
- Vitimização indireta

CUSTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS DA VIOLÊNCIA - MUNDO

1 em cada 5 dias
de falta ao
trabalho é
decorrente da
violência sofrida
pelas mulheres.

A cada 5 anos a
mulher vítima
perde 1 ano de
vida saudável.

FRAGILIDADES NA INTERVENÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA
Pouco conhecimento sobre o tema; pouca
importância dada ao tema
Crença em mitos associados ao fenómeno;
Crença que a violência é um problema legal ou
social e não um problema de saúde pública;
Desconhecimento de como atuar face ao
diagnóstico de uma situação;
Crença que a violência é um problema pessoal
e privado;

FRAGILIDADES NA INTERVENÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA
Medo da reação da vítima face ao confronto com o problema;

Preconceito face à transversalidade da violência;

Experiências pessoais com situações similares;
Falta de tempo e recursos para aprofundar a relação com utente e
realizar o diagnóstico;
No caso das de saúde familiar, conhecer a pessoa agressora e
sentir-se constrangido ou ameaçado pela mesma.

OPORTUNIDADES NA INTERVENÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA
• Os profissionais de saúde entendem os problemas da
comunidade e são uma referência para a
comunidade;
• Estes conhecem pacientes e familiares, com quem
estabelecem relações de confiança;
• Há uma proximidade e um acompanhamento
continuo às famílias impossível de concretizar noutros
serviços.

Necessidade de:
• maior conhecimento sobre o
fenómeno;
•Alteração do estatuto de
vítima vs pessoa agressora
•Sensibilização para a questão
da vitimização;
•Promoção de uma cultura de
não violência;
•Desenvolvimento de ambientes
favoráveis à igualdade entre
pessoas.

OPORTUNIDADES NA INTERVENÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA
Desenvolvimento de uma cultura de respeito por utentes, proporcionando
a profissionais tempo e espaço para atendimentos personalizados e
focados nas queixas da vítima;
Indicação clara nos serviços que esta é uma preocupação dos mesmos
e este é um local onde se pode falar abertamente do assunto (através
de material de marketing e divulgação);

Indicar locais onde existam grupos de apoio e discussão onde
se possa recorrer, bem como serviços regionais de apoio;
Formar profissionais para as temáticas e sensibiliza-los para a
causa;
Garantia de um atendimento profissional e imparcial, com
garantia de privacidade e confidencialidade.

Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Leiria
Telef.: 244 821 728 | Telem.: 964854462 / 910908368
E-mail: mulhersecxxi@sapo.pt | www.mulherseculoxxi.com
Linha de Apoio à Vítima de Violência Doméstica
800 202 148
Linha de Emergência Social
144

OBRIGADA PELA ATENÇÃO.

