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Fiquei 

 

Desisti de mim, 

de ser feliz, 

de ser amada. 

Fiquei. 

Acomodada, sem reagir, 

A ser maltratada. 

Amedrontada, atordoada. 

Fiquei, parada. 

Olhei para trás 

e senti, 

que desisti. 

Que não vivi. 

Não fui feliz. 

Não fui amada. 

 

 

M 

Vítima de violência doméstica 

acolhida em Casa de Abrigo. 

 

(Paulino e Rodrigues, 2016) 
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RESUMO 

 

Enquadramento: A problemática da violência doméstica no contexto da 

enfermagem é uma área de interesse cada vez mais atual e pertinente. A 

enfermagem forense surge como uma nova área da enfermagem, ao contribuir 

para a abordagem deste fenómeno complexo pelo aprofundamento de 

conhecimentos, intervenções e habilidades do saber específico da profissão. 

Objetivos: Analisar o conceito de pessoa vítima de violência doméstica no serviço 

de urgência. Reconhecer uma vítima de violência doméstica através de um fato 

oculto, indício, sinais ou indicadores. Clarificar o diagnóstico de enfermagem 

“risco de violência direcionada aos outros”. 

Metodologia: Decorrente do olhar sobre o fenómeno em estudo, que interessa 

esclarecer e apresentar a partir da questão central norteadora e das subquestões 

elaboradas, definiram-se objetivos com o intuito de alcançar as finalidades do 

estudo em contribuir para a produção de conhecimento no contexto específico da 

enfermagem em urgência. Em termos metodológicos, trata-se de um estudo de 

abordagem qualitativa, descritivo, exploratório. No sentido da clarificação do 

conceito em estudo no âmbito da avaliação em enfermagem com contributos das 

ciências médico-legais, seleccionou-se o método de análise do conceito de Walker 

e Avant (2005) constituído por oito etapas, que alia uma revisão sistemática de 

literatura (RSL) sobre o conceito, à síntese, elaboração e comparação de 

conclusões próprias relativas ao conceito. 

Resultados: O conceito de pessoa vítima de violência doméstica assenta num 

conjunto de antecedentes: submissão, perturbação do humor e personalidade, 

dependência emocional, imaturidade marcada, sentimentos de inferioridade e 

inadequação, confusão e perda de confiança, fragilidade generalizada, déficit de 

conhecimento, sentimentos de rejeição, medo de represálias e labilidade 

emocional. Determinam-se como atributos críticos o género, a privação da 

liberdade, comportamento agressivo (físico, psicológico e sexual) e pessoa com 

quem se mantém uma relação íntima. Emergiram as seguintes consequências: 

danos físicos e corporais, perturbações alimentares, alteração da imagem 

corporal, distúrbios de ansiedade, sentimentos de vergonha e culpa, níveis 

reduzidos de autoestima e auto conceito negativo, vulnerabilidade, passividade e 

desânimo apreendido, isolamento social e comportamento depressivo.  

Conclusão: Os resultados apontam para uma realidade do fenómeno complexa e 

com múltiplas dimensões. Os enfermeiros enumeram como barreiras e 
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dificuldades na identificação de casos de violência doméstica a falta de formação, 

preparação e treino, que delimitam a atuação nos sintomas físicos. Os 

sentimentos de medo e insegurança limitam o aprofundar e envolvimento nos 

casos de violência. Outra dificuldade sentida prende-se com a sobrecarga de 

trabalho e funções dando origem a atendimentos rápidos e superficiais. Nesta 

lógica, há necessidade de investir na formação e sensibilização dos enfermeiros. 

A relevância deste estudo está nas definições operacionais dos atributos 

definidores, que auxiliam a compreensão do fenómeno da violência doméstica no 

serviço de urgência e a consequente melhoria na decisão clínica, decisão essa que 

deve basear-se em evidência científica, mais concretamente ao serem 

conhecedoras as caraterísticas que definem o diagnóstico “risco de violência 

direcionada aos outros”, trazendo evidência para a NANDA-I. 

 

Palavras-chave: Paciente vítima de violência doméstica; Enfermagem forense; 

Avaliação de enfermagem; Serviço de urgência 
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ABSTRACT 

 

Background: The issue of domestic violence in the Nursing context is an 

increasingly current and pertinent area of interest. Forensic Nursing emerges as a 

new area of Nursing, contributing to the approach of this complex phenomenon 

by deepening knowledge, interventions and skills of the specific knowledge of the 

profession. 

Objectives: To analyze the concept of person victim of domestic violence in the 

emergency service. Recognize a victim of domestic violence through a hidden 

fact, clue, sign or indicator. Clarify the nursing diagnosis “risk of violence 

directed at others”. 

Methodology: Due to the look on the phenomenon under study, which is 

important to clarify and present from the guiding central question and the 

elaborated subquestions, objectives were defined in order to achieve the 

purposes of the study to contribute to the production of knowledge in the 

specific context of nursing. in urgency. In methodological terms, this is a 

qualitative, descriptive, exploratory study. In order to clarify the concept under 

study in the context of nursing assessment with contributions from the medical-

legal sciences, the method of analysis of the concept of Walker and Avant (2005) 

consisting of eight stages was selected, which combines a systematic literature 

review. (RSL) on the concept, the synthesis, preparation and comparison of own 

conclusions concerning the concept. 

Results: The concept of a victim of domestic violence based on a set of 

antecedents: submission, mood and personality disorder, emotional dependency, 

marked immaturity, feelings of inferiority and inadequacy, confusion and loss of 

confidence, generalized fragility, knowledge deficit, feelings of rejection. , fear of 

representations and emotional lability. Determine as critical attributes of gender, 

a deprivation of liberty, aggressive behavior (physical, psychological and sexual) 

and a person with whom maintains an intimate relationship. The following 

consequences emerged: physical and bodily harm, eating disorders, body image 

change, anxiety disorders, feelings of shame and guilt, reduced levels of self-

esteem and negative self-concept, vulnerability, passivity and discouragement 

detected, social abuse and depressive behavior. 

Conclusion: The results point to a complex and multi-dimensional reality of the 

phenomenon. Nurses list as barriers and difficulties in identifying cases of 

domestic violence the lack of training, preparation and training, which delimit the 
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performance in physical symptoms. Feelings of fear and insecurity limit 

deepening and involvement in cases of violence. Another difficulty is related to 

the overload of work and functions giving rise to quick and superficial care. In 

this logic, there is a need to invest in the training and awareness of nurses. The 

relevance of this study lies in the operational definitions of the defining 

attributes, which help to understand the phenomenon of domestic violence in the 

emergency service and the consequent improvement in clinical decision, a 

decision that should be based on scientific evidence, more specifically when 

being aware of characteristics that define the diagnosis “risk of violence directed 

at others”, bringing evidence to NANDA-I. 

 

Keywords: Patient victim of domestic violence; Forensic nursing; Nursing 

assessment; Emergency service 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação insere-se no âmbito do Mestrado em Medicina 

Legal, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. 

Tem como fenómeno em análise o conceito de pessoa vítima de violência 

doméstica (VD) no serviço de urgência (SU) hospitalar, numa perspetiva de 

enfermagem forense (EF).  

O ponto de partida para o desenvolvimento desta dissertação decorre do 

percurso de formação e do percurso profissional numa área de maior interesse e 

que desperta atenção e preocupação no investigador, definindo a primeira etapa 

do método de análise de Walker e Avant (2005), a seleção do conceito. 

Relativamente ao percurso de formação, sempre foi perentório o interesse na 

área da EF, nomeadamente sobre a VD. Destaca-se, em 2010, a conclusão no 

Curso de Especialização em Ciências Médico Legais e em 2017 o Estágio em 

Clínica Médico Legal num SU, onde a abordagem das questões da VD, 

contribuíram para o desenvolvimento do corpo de conhecimentos sobre esta 

temática, fomentando inquietações que motivaram a realizar a pesquisa numa 

área pouco aprofundada. Na intenção de contribuir para a reflexão sobre esta 

temática, realça-se a importância que se tem atribuído à pesquisa, construção e 

divulgação do saber nesta área, manifestada, pelas comunicações efetuadas em 

eventos científicos, workshops e atividades como formadora (Fonseca, 2011; 

Fonseca, 2016; Fonseca e Vital (2016); Fonseca, 2018).  

No percurso profissional, destaca-se o exercício clínico no SU que lidava, 

com frequência, com situações de VD, umas identificadas, outras que passavam 

despercebidas à avaliação de enfermagem (AE), desencadeando sentimentos de 

frustração e impotência na resposta a diferentes situações individuais e 

consequentemente, menor qualidade dos cuidados de enfermagem prestados.  

É na afluência destas ideias, que reside o desenvolvimento da presente 

dissertação, da qual emerge a seguinte questão central, “Que dimensões da 

avaliação inicial são identificadas pelos enfermeiros na abordagem à pessoa 

vítima de violência doméstica em contexto de urgência?”, que se constituiu o fio 

condutor fundamental na definição e desenvolvimento do projeto de 

investigação. A EF surge como uma nova área da enfermagem, a qual alia o saber 

científico e técnico da enfermagem, com os princípios da clínica forense, 

tornando o enfermeiro um elemento crucial no sistema judicial (Lopes, 2011; 

Lynch & Duval, 2011). Como tal, é premente que os enfermeiros recebam na sua 
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formação inicial, conhecimentos acerca dos princípios das ciências forenses, para 

que os possam aplicar na prática clínica, uma vez que são o maior grupo de 

prestadores de cuidados a nível mundial (Camilo, 2017; Cunha, Libório, & Coelho, 

2017). Esta assunção permitiu enquadrar o contexto onde o objeto em estudo 

acontece, quem está envolvido e desenvolver novo conhecimento. Todos estes 

elementos indiciaram as seguintes subquestões: 

 - Como os enfermeiros reconhecem uma vítima de violência doméstica 

através de um fato oculto, indício, sinais ou indicadores? 

- Como contribuir para a clarificação do diagnóstico de enfermagem “risco 

de violência direcionada aos outros”? 

Neste sentido, a finalidade desta investigação é contribuir para que os 

enfermeiros no âmbito das suas competências, no SU hospitalar, atuem de forma 

autónoma, identificando vítimas de VD através de fatos ocultos, indícios, sinais 

ou indicadores. Na perspetiva de contribuir para o avanço do conhecimento 

teórico em enfermagem, é fundamental trabalhar a análise de conceito uma vez 

que, segundo Zagonel (1996), para além de permitir uma organização lógica e 

sistemática de conceções, é um exercício intelectual que auxilia na definição 

precisa de um conceito a ser utilizado na prática, teoria, educação e investigação 

em enfermagem. O estudo adicional de um conceito permite elevá-lo ao próximo 

nível de desenvolvimento, de modo a torna-lo aplicável eficazmente na pesquisa e 

na prática da disciplina de enfermagem (Mcewen e Wills, 2009). Nesta lógica é 

imperativo a clarificação do diagnóstico de enfermagem (DE) específico, com o 

intuito de elevar o seu nível de evidência, habilitando os enfermeiros com 

conhecimento novo para a prática da EF. Para uma prática qualificada, 

direcionada às necessidades da pessoa vítima de VD, é necessário que os 

profissionais de enfermagem identifiquem corretamente o DE desta área, com 

base no processo de enfermagem (PE) para cuidar de indivíduos, famílias, e 

comunidades afetadas pela violência e pelos traumas e consequências 

subsequentes (American Nurses Association & International Association of 

Forensic Nurses, 2017).  

Martins el al. (2017) intensificam a ideia de que a VD é um problema 

transversal, sócio e culturalmente, sem respeito por etnias, níveis económicos e 

religião, sendo uma grave violação dos direitos e da dignidade humana, fazendo 

dela, por isso, um problema de saúde pública, com evidente importância nos 

cuidados primários e nos serviços de urgência. Especificamente, os serviços de 

urgência hospitalar, pelas suas condições particulares, são serviços de excelência 
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para observar, detetar e monitorizar possíveis situações de VD. Os profissionais 

de saúde assumem um papel preponderante no despiste, identificação e 

acompanhamento destes casos, participando num trabalho multidisciplinar, no 

sentido de promover a adoção de comportamentos positivos para a saúde e da 

proteção da integridade física e psicológica dos membros deste sistema (Martins 

et al, 2017). Por outro lado, as vítimas de VD têm relutância em dizer o que se 

passou com elas por medo (de uma resposta antipática, de represálias, de não 

acreditarem nelas), vergonha e desconhecimento de como podem procurar ajuda 

junto dos profissionais (Gomes, 2014). Existem vários indicadores que podem 

fazer suspeitar de situações de VD (Gomes, 2014). A dificuldade reside, muitas 

vezes, quando a vítima de VD recorre ao SU, não se assume como tal e passa 

despercebida aos olhos do enfermeiro. É na triagem que, frequentemente, se 

pode fazer esta possível identificação de vítimas de VD, estando atento para os 

casos ocultos, ou seja, situações de VD que são camufladas e em que as vítimas 

não se autointitulam vítimas, mas referem situações de doença súbita ou traumas 

recentes (Gomes, 2014).  

Em Portugal, desconhecem-se estudos no âmbito da prática baseada na 

evidência (PBE) para o exercício clínico centrados na problemática da VD em 

enfermagem. Emerge assim, a necessidade e pertinência de se realizar uma 

investigação que tome por objeto de estudo este tema, para criar novos 

conhecimentos, desenvolver competências e habilidades e dotar os enfermeiros 

para a sua utilização no contexto da prática clínica. Reconhecendo a necessidade 

de formação específica nesta área temática, a 24 de Maio de 2019 a Ordem dos 

Enfermeiros (OE) celebrou um protocolo de cooperação com a Guarda Nacional 

Republicana (GNR) e dois hospitais por forma a elaborar mecanismos céleres de 

identificação e intervenção junto de vítimas de VD e maus tratos. Explica a 

Bastonária da OE que “muitas das vítimas de VD entram pela porta da urgência do 

hospital e a primeira pessoa que vêm é o enfermeiro na triagem”, lembrando que 

muitas destas pessoas são “frágeis do ponto de vista emocional” e procuram 

ocultar que são vítimas, pelo que o enfermeiro na triagem pode ter um papel 

determinante na deteção e encaminhamento do caso (Ordem dos Enfermeiros, 

2019). Trata-se de um protocolo inédito e inovador, que vem apoiar a finalidade 

desta investigação, uma vez que “o que se pretende é que, identificada uma 

vítima que apresente sinais de ser uma vítima de VD ou outro tipo de violência 

seja chamado esse enfermeiro” (Cavaco, 2019), com competências em EF.  



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
18 

 Em termos metodológicos, trata-se de um estudo de abordagem qualitativa 

descritivo, exploratório (Denzi e Lincoln, 2006), baseado no método de análise de 

conceito de Walker e Avant (2005) constituído por oito etapas, que alia uma RSL 

sobre o conceito, à síntese, elaboração e comparação de conclusões próprias 

relativas ao conceito. Relativamente aos objetivos, estes coincidem com os 

passos deste método:  

- Selecionar um conceito  

- Determinar as finalidades e os objetivos da análise 

- Identificar todas as utilizações do conceito que possam ser pesquisadas  

- Determinar os atributos que definem o conceito  

- Identificar um caso modelo  

- Identificar os casos adicionais 

- Identificar os antecedentes e as consequências do conceito  

- Estabelecer indicadores empíricos  

 As etapas do processo de investigação organizam esta dissertação da 

seguinte forma: no primeiro capítulo denominado “A violência doméstica numa 

visão da enfermagem forense” explanam-se os conceitos e conteúdos fulcrais que 

dão sustentabilidade teórica e permitem a compreensão do fenómeno em estudo 

tais como, as diversas perspetivas do fenómeno da violência, as ciências forenses 

e a EF no Mundo, Europa e em Portugal. Aborda-se ainda o PE e os 

metaparadigmas numa perspetiva médico-legal. A “Metodologia” corresponde ao 

segundo capítulo onde se apresenta o tipo de estudo, a abordagem metodológica 

seguida, método de análise de conceito de Walker e Avant e o desenho do estudo 

de investigação. As considerações éticas terminam este capítulo. Na “Discussão 

dos Resultados”, expressa no terceiro capítulo, descrevem-se os atributos do 

conceito obtidos através da RSL. Identificam-se também os antecedentes, 

consequências e os indicadores empíricos do conceito. Culmina-se o capítulo com 

uma proposta de definição para o conceito de pessoa vítima de VD no SU 

hospitalar. O quarto capítulo trabalha a clarificação do DE “risco de violência 

direcionada aos outros” com o propósito de apresentar contributos para uma 

nova proposta à NANDA-I. No último capítulo “Conclusão” apresentam-se algumas 

considerações finais, nomeadamente a conclusão geral do estudo, as implicações 

para a prática, as suas limitações e as sugestões para trabalhos de investigação 

no futuro. 

A convenção da dissertação segue o novo acordo ortográfico. 
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A enfermagem é uma disciplina plural, diversa e em crescimento, 

(Benjumea, 2010) que se tem dedicado a desenvolver o conhecimento através da 

formulação de teorias, modelos e quadros concetuais, com a finalidade de 

oferecer contributos para a prática profissional (Sousa et al., 2018). Necessita 

cada vez mais de utilizar uma metodologia de PBE para a credibilização dos seus 

cuidados e para a obtenção de melhores ganhos em saúde. A PBE é uma 

abordagem de resolução de problemas na prática clínica que integra um uso 

consciencioso da melhor evidência disponível combinada com a experiência 

clínica, as preferências e os valores da pessoa (Sousa et al., 2018).  

Este capítulo integra os conceitos adequados à compreensão do 

desenvolvimento do estudo de investigação resultantes da pesquisa que reflete 

esta temática.  

 

A História 

Na história da humanidade, a violência sempre tem acompanhado o 

pensamento e os comportamentos humanos (DGS, 2014). A VD não é um 

problema recente, mas só começa a ganhar visibilidade nos anos 70, com os 

movimentos feministas, que a partir de então denunciaram esta grave violação 

aos direitos humanos perpetrados no interior das famílias e sob o olhar cúmplice 

de todos. Social e legalmente legitimada só posteriormente veio a ser alvo de 

intervenção e definição de políticas públicas que se foram sistematizando, no 

sentido de a combater (Lisboa, Barroso, Patrício, & Leandro, 2009). Reconhece-se 

que a violência nas relações de intimidade: é transversal a todos os estratos 

sociais (Lourenço & Carvalho, 2001); implica múltiplas formas de violência; é 

muitas vezes subvalorizada pela sociedade e pelas próprias vítimas; implica a 

intervenção de profissionais, sejam elementos da polícia, de serviço social ou 

profissionais de saúde. Estes profissionais não estão, na maioria das vezes, por 

falta de formação específica, preparados para trabalhar com estes casos, 

atrasando a sua deteção, não fazendo diagnósticos de situação corretos e, 

sobretudo, não sabendo “o que fazer a seguir” para proteger a vítima ou afastá-la 

do perigo (Machado, Gonçalves & Matos, 2005; Santos, 2010; Villora et al, 2009). 

O século XX e o início do século XXI representam o período histórico em que, 

provavelmente, a violência em larga escala mais se fez sentir (DGS, 2014). 

Segundo Mandela (2002, p.9), “o século XX será lembrado como um século 

marcado pela violência. Em uma escala jamais vista e nunca antes possível na 

história da humanidade (...)” (in Prefácio do Relatório Mundial sobre Violência e 
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Saúde, 2002). O flagelo da violência tem vindo a ganhar visibilidade ao longo dos 

anos, a nível mundial, enquanto grave violação dos direitos humanos (DGS, 

2014).  

O problema da violência é encarado como uma questão de Direitos 

Humanos e Cidadania, consagrados em instrumentos internacionais, 

nomeadamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas 

Nações Unidas em 1948, na Convenção sobre todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres de 1979, na Declaração de Sevilha sobre Violência, aprovada 

pela UNESCO em 1986, na Declaração das Nações Unidas sobre a Violência 

Contra as Mulheres de 1993, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher - "Convenção de Belém do Pará" de 1994, 

nos Instrumentos Internacionais de Direitos das Mulheres em 2006 e na 

Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência 

Doméstica, de 2011 (Convenção de Istambul) (DGS, 2014). Em 1999, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 25 de Novembro como o Dia 

Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as 

Mulheres realizando atividades nesse dia, como forma de chamar a atenção do 

público para este problema. Recentemente, a 21 de junho de 2019, a Comissão 

para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) publica que, na 108º Conferência 

Internacional do Trabalho, foi adotado um novo instrumento que reconhece que a 

violência e o assédio no mundo do trabalho, pode constituir violação aos direitos 

humanos e tem maior impacto sobre as mulheres.   

A Resolução do Conselho de Ministros nº61/2018, refere que Portugal é 

Estado Parte nos principais instrumentos internacionais vinculativos nestas 

matérias, sendo de destacar a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres e a Convenção do 

Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres 

e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul, 2011). Portugal assumiu, 

também, em particular no quadro da Organização das Nações Unidas, do 

Conselho da Europa, da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), outros numerosos compromissos políticos nestes domínios, 

destacando-se a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e documentos de 

compromisso decorrentes das suas revisões, a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e 

Mulheres 2011-2020 e o Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género 

2016-2019, o Plano Estratégico de Cooperação para a Igualdade de Género e 
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Empoderamento das Mulheres (CPLP) de 2010 e o Plano de Ação para a Igualdade 

de Género e Empoderamento das Mulheres (CPLP 2017-2020), e a Recomendação 

do Comité de Ministros aos Estados-Membros do Conselho da Europa sobre 

medidas para o combate à discriminação em razão da orientação sexual ou da 

identidade de género. Para isso, foi elaborada a Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação - Portugal + Igual que lança um novo ciclo 

programático em 2018, alinhada temporal e substantivamente com a Agenda 

2030 e apoiada em três Planos de Ação que definem objetivos estratégicos e 

específicos em matéria de não discriminação em razão do sexo e igualdade entre 

mulheres e homens, de prevenção e combate a todas as formas de violência 

contra as mulheres, violência de género e VD, e de combate à discriminação em 

razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e caraterísticas 

sexuais. 

O Estado Português tem acompanhado o esforço europeu de devolução da 

dignidade às mulheres. Em 1999, a Resolução do Conselho de Ministros, nº 

55/99 de 15 de Junho, aprovou o I Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 

que procurou definir o conceito de VD e implementar medidas educacionais e de 

prevenção, sofrendo constantes alterações ao longo dos anos, reforçando que 

existe necessidade de manutenção do combate à violência exercida sobre as 

mulheres no espaço doméstico, que constitui um crime público, procurando a 

promoção de uma cultura de cidadania contra a VD, reforçando o apoio à vítima, 

desenvolvendo medidas de tratamento e controlo do agressor e preocupando-se 

com a formação de profissionais. Atualmente, está em vigor o V Plano Nacional 

de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014 -2017, que 

procura delinear estratégias no sentido da proteção das vítimas, da intervenção 

junto de agressores(as), do aprofundamento do conhecimento dos fenómenos 

associados, da prevenção dos mesmos, da qualificação dos(as) profissionais 

envolvidos(as) e do reforço da rede de estruturas de apoio e de atendimento às 

vítimas existente no país, publicado na Resolução do Conselho de Ministros no 

102/2013. Recentemente, e face ao número de homicídios já ocorridos no 

corrente ano de 2019, na Resolução do Conselho de Ministros no 139/2019, 

foram aprovadas um conjunto de medidas que torna-se necessário reforçar as 

respostas para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a VD, em 

todas as suas dimensões, definindo mecanismos que permitam evitar a 

ocorrência ou perpetuação deste tipo de situações e que reforcem a eficácia da 
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tutela penal relativamente à proteção das vítimas e ao sancionamento das 

pessoas agressoras. 

 

Perspetiva Sistémica 

Na perspetiva sistémica, o poder e o género são elementos essenciais à 

organização e estrutura familiar e também elementos chave na compreensão da 

violência dentro deste meio, tendo em conta a hierarquização das famílias 

(Alarcão, 2006; Redondo, Pimentel e Correia, 2012). Contudo, considerando que 

a violência sempre esteve associada à experiência humana, e que o indivíduo se 

insere nos suprassistemas comunidade e sociedade, este é um fenómeno com 

raízes culturais e históricas, legitimado pelas tradições e acompanhado pelo 

silêncio, cúmplice, das testemunhas na comunidade e das vítimas (Krug et al., 

2002; Lisboa, Vicente e Barroso, 2005). 

A violência é transversal a todo o tipo de relações familiares e quer o 

homem quer a mulher são capazes de se envolver em situações de violência 

(Dias, 2018). Contudo, o homem usa a violência sobre a mulher como forma de 

manter a sua posição de dominação. Desta forma, enquanto manifestação das 

estruturas sociais, é um problema de género. O reconhecimento do género como 

categoria social resulta da identificação da violência contra as mulheres enquanto 

problema social, orientado pela perspetiva histórica que legitima as divisões 

sociais pelo sexo (Amâncio, 2003) Atualmente a violência contra as mulheres 

constitui uma violação dos direitos humanos, aprovado pela Comissão para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, com a 

finalidade de proibir e erradicar a violência contra as mulheres de todas as idades 

(Dias, 2018). O género passa a integrar o próprio conceito de violência contra as 

mulheres, definido pela Assembleia Geral da ONU em 1993.  

As dinâmicas de poder num contexto de desigualdades de género, 

segundo Gilfus et al. (2010), colocam a mulher numa situação de risco superior, 

uma vez que a maioria das vítimas de VD que recorrem aos serviços de proteção 

serem mulheres maltratadas pelos parceiros. A manutenção de uma posição de 

dominação sobre o parceiro íntimo é manifestada pela constelação de 

comportamentos abusivos e de controlo, que incluem abuso físico, psicológico, 

sexual, financeiro, ameaças e perseguição, gerando medo e intimidação à vítima.  

 

A Saúde  
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No campo da saúde, Krug et al. (2002, p.24) definem violência como “o 

uso intencional da força física ou poder, real ou em ameaça, contra si próprio, ou 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência 

de desenvolvimento ou privação, morte ou desestruturação do desenvolvimento”, 

conceito ainda hoje atual. Deste conceito surgem cinco pontos essenciais: o seu 

impato, a sua intencionalidade, o poder, os alvos e a sua natureza (Krug et al., 

2002). Em Portugal, o seu impato na saúde e na qualidade de vida, como morte, 

lesões ou outras é retratado pelas estatísticas da Associação Portuguesa de Apoio 

à Vítima (APAV). Entre 2013 e 2017, a APAV registou um total de 36.528 

processos de apoio a pessoas vítimas de VD, dos quais 85,73% são vítimas do 

sexo feminino, com 33,6% dos crimes praticados pelo cônjuge. O número de 

autores/as de crime contabilizado entre 2013 e 2017, ultrapassou o número de 

vítimas (36.528), ascendendo aos 37.396. Em mais de 85% das situações o/a 

autor/a do crime é do sexo masculino. Segundo o Observatório de Crimes de 

Homicídio (OCH), em 2018, cerca de 1 em cada 4 homicídios dizem respeito a 

uma situação de morte de uma mulher em contexto de um relacionamento de 

intimidade que ainda se mantém ou que, entretanto, já cessou. Cerca 37% dos 

homicídios cometidos em Portugal têm como ponto comum a existência de VD. 

Em 2018 morreram 20 mulheres vítimas de VD. O número é muito significativo, 

se tivermos em conta que representa 23% dos crimes de homicídio em Portugal. 

Contudo, Martins et al. (2017) afirmam que é na sua intencionalidade (excluem-

se os incidentes/acidentes) que a VD se diferencia sendo o seu objetivo o 

controle e poder sobre o outro, definindo papéis complementares nesta relação: 

o vitimador e a vítima, sendo a violência utilizada, muitas vezes, como uma 

resolução de conflitos, reforçando a posição de domínio do agressor e a sua 

identidade dentro do sistema. 

Consecutivamente, a utilização da palavra “poder” no conceito de violência 

aumenta o seu espetro de abrangência, não visando apenas os atos em si mas 

também as relações de poder, como a ameaça, a intimidação, a negligência e a 

omissão, também elas demonstrações de violência e de hierarquização, entre a 

vítima e o agressor (Krug et al., 2002; Redondo, Pimentel e Correia, 2012). 

O alvo da violência, segundo Martins et al. (2017), no contexto familiar, é 

interpessoal, ocorrendo entre os membros da família ou entre parceiros íntimos e 

geralmente dentro de casa. A VD destaca-se dos outros tipos de agressões, 
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também, pela presença da intimidade e da proximidade nas relações entre o 

agressor e a vítima. 

Relativamente, à sua natureza, segundo Martins et al. (2017) a violência 

pode assumir-se como: direta, indireta, ações, omissões, física, sexual, verbal, 

psicológica e negligência ou abandono. Contudo, vários estudos indicam, que 

normalmente, neste tipo de violência, os maus tratos físicos estão associados à 

violência psicológica, e que quase metade dos casos reportados são 

acompanhados de violência sexual. Neste âmbito o Modelo de Duluth ou Projeto 

de Intervenção contra Abuso Doméstico (Pence & Paymar, 1993), através da roda 

do exercício do poder e do controlo, foi desenhado de forma a evidenciar as 

estratégias que o agressor pode utilizar contra a vítima, como maus-tratos 

físicos, emocionais, verbais e psicológicos, isolamento social, intimidação, 

ameaças, violações e mutilação genital, controlo económico, entre outras 

(Redondo, Pimentel e Correia, 2012). Maia (2012) acrescenta que este conceito 

reporta para um modelo relacional cada vez mais estudado, não apenas na 

tentativa de compreender as suas causas, mas sobretudo para procurar prevenir a 

sua ocorrência e apresentar planos de intervenção que possam, pelo menos, 

reduzir riscos ou até colocar termo ao relacionamento abusivo. 

Por seu turno, a DGS em 2014 acrescenta que os determinantes da 

violência, na realidade, são de interação de múltiplas variabilidades individuais e 

das diferenças e inquietudes entre grupos sociais, resultando em padrões 

comportamentais de intersecionalidade com múltiplas formas de expressão. 

Assim, a interpretação e os mecanismos de prevenção de violência não podem 

passar sem um modelo concetual e de intervenção que considere uma 

conjugação de fatores de ordem individual, relacional, comunitários e sociais que 

se condicionam e se relacionam de forma complexa. O Modelo Ecológico da 

Violência é utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2002 e 

baseia-se no modelo concetual do desenvolvimento humano desenvolvido por 

Brofenbrenner em 1977 e adaptado por Corsi em 1995 (Esquema 1). Utiliza-se o 

modelo ecológico para interpretação do fenómeno em estudo e como forma de 

orientação das intervenções. 

 

Esquema 1 – Modelo Ecológico da Violência, Adaptado de Krug et al, 2002 

SOCIAIS COMUNITÁRIOS RELACIONAIS INDIVIDUAIS 
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De acordo com o modelo, são concetualizados quatro níveis de fatores que 

interagem entre si:  

 - Individuais: vários fatores de ordem biológica ou da história pessoal do 

indivíduo, como impulsividade, presença de psicopatologia, história pregressa de 

agressão, e de maus tratos, abusos de substância psicoativas podem condicionar 

a propensão de atos violentos. 

 - Relacionais: diversas variáveis podem aumentar o risco e o perigo de 

violência nomeadamente, a existência de conflitualidade familiar, problemas 

relacionados com a parentalidade, assimetrias de poder e controlo, baixo 

estatuto socioeconómico. 

- Comunitários: há que ter em conta os contextos em que os 

relacionamentos se processam como, elevada densidade populacional, 

isolamento social acentuado, capital social empobrecido cultural e 

economicamente, vínculos sociais escassos, nível de desemprego mais elevado e 

tráfico de droga. 

- Sociais: são os fatores que moldam as caraterísticas de uma determinada 

sociedade com normas culturais e sociais, bem como as políticas de saúde, 

justiça e educativas, permitem manter a desigualdade e a violência. 

No modelo ecológico salienta-se a influência recíproca entre os diferentes 

níveis de fatores, ou seja, para compreender os fatores individuais é importante 

inseri-los ao nível relacional, social e comunitário, abrangendo a influência 

dinâmica entre os fatores em cada nível (DGS, 2014). Destaca-se que alguns 

fatores de risco estão mais ligados a determinados tipos de violência do que 

outros. No caso específico da VD, a investigação revela que a exposição a esta 

durante a infância representa um nível acrescido de tornarem-se eles próprios, 

vítimas diretas ou perpetradores no decurso da vida. A recorrência de situações 

de abandono, rejeição, negligência emocional por parte dos pais ou outros 

cuidadores, potência o surgimento de comportamentos abusivos em adultos 

como mecanismo de identificação e sobrevivência psicológica (DGS, 2014).   

 

As Ciências Forenses  

A abordagem da SP à violência é interdisciplinar e baseia-se nas rigorosas 

exigências do método científico (Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, 

2002). Fundamenta-se no conhecimento das diversas disciplinas, incluindo 

medicina, epidemiologia, sociologia, psicologia, criminologia e educação, onde 

cada setor tem um papel importante a desempenhar e, coletivamente, a 
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abordagem adotada por cada uma delas tem potencial para produzir importantes 

reduções na violência (Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, 2002). Nesta 

lógica, e para uma melhor compreensão deste estudo, é crucial abordar a 

disciplina das ciências forenses. 

A evolução das ciências forenses contribuiu de forma significativa, desde a 

antiguidade, para que se encontre uma forma de provar a culpa ou a inocência do 

julgado, relevante para o “sentido de justiça” (Roland, 2008). Constitui um 

universo vasto, abrangendo diversas áreas do conhecimento científico, jurídico e 

legal, rico em questões apaixonantes e, com uma vertente altamente social, pois 

contribui para a promoção da saúde da população (Pinto da Costa, 2004). 

Em Portugal, as ciências forenses registaram uma evolução significativa, 

desde o início deste século e na sequência da criação do Instituto Nacional de 

Medicina Legal (INML), conferindo qualidade e credibilidade, bem como uma 

maior relevância no ensino e na investigação (Vieira, 2012). Nos últimos anos, as 

ciências forenses têm vindo a adquirir uma maior visibilidade, suscitando o 

interesse da população e da sociedade em geral, promovida pela visibilidade 

mediática e séries televisivas, promovendo assim a evolução desta ciência 

(Santos, 2013).  

Atualmente, as ciências forenses incluem um conjunto de áreas 

disciplinares científicas que atuando em sintonia e unindo os seus conhecimentos 

visam auxiliar a justiça na resolução de casos no âmbito médico-legal. Assim, 

assumem relevância forense a medicina legal, a antropologia, a toxicologia, a 

tanatologia, a anatomia patológica, a balística, a criminalística, a odontologia, a 

psiquiatria, a psicologia, a radiologia, a biologia, a genética, a química, a física, 

entre outras (Pinto da Costa, 2004; Roland, 2008; Vaz, 2008;), das quais se 

destaca a EF, com crescente visibilidade nos cuidados de saúde. 

 

A Enfermagem Forense 

A EF foi oficialmente reconhecida, nos Estados Unidos da América (EUA) 

em 1992, pela criação da International Association of Forensic Nurses (IAFN), 

fundada por 72 enfermeiros com formação no curso Sexual Assault Nurse 

Examiner (SANE) (IAFN, 2006; Silva & Silva, 2009). O conceito EF é atribuído à 

enfermeira Virgínia Lynch, fundadora e primeira presidente da IAFN, autora de 

uma vasta obra na área (Sheridan, Nash & Bresee, 2011).  

A partir dos anos 90 do século XX, nos EUA, a EF foi declarada como uma 

moderna, importante e essencial função a nível dos cuidados de saúde, passando 
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a ser encarada como uma nova perspetiva da abordagem holística dos 

enfermeiros aplicada às questões do direito e da justiça (Hammer, Moynihan & 

Pagliaro, 2006; Lynch & Duval, 2011). Com o propósito de regulamentar as 

práticas de EF no mundo, a IAFN criou um comité constituído por 27 países, 

incluindo Portugal, com os objetivos de regulamentação internacional, contato 

entre as organizações de saúde e entidades governamentais, regulamentação da 

formação, identificação das necessidades e criação de um manual internacional 

(Gomes, 2014). 

A EF surge como uma nova área da prática da enfermagem, aliando a 

aplicação do saber científico e técnico da enfermagem às situações clínicas 

consideradas forenses, tornando o enfermeiro um elemento crucial no sistema 

judicial (Cunha, Libório, & Coelho, 2016; Gomes, 2014; Lopes, 2011; Lynch & 

Duval, 2011). Este novo desafio na prática da enfermagem, tem vindo a 

desenvolver-se na sociedade atual (Gupta, 2011). Representa uma cosmovisão 

emergente no futuro das CF, na qual se aliam os dois sistemas mundiais mais 

poderosos que afetam a vidas de pessoas – Saúde e Justiça (Lynch, 2010, citado 

por Machado, 2019). Promove, num contexto clínico forense, cuidados diretos às 

vítimas, ofensores e a todos os que testemunham situações de violência, 

aplicando a CF à prestação de cuidados de enfermagem (APEFORENSE, 2011). A 

EF integra a ciência de enfermagem com os princípios da CF e da saúde pública, 

daí o seu interesse médico-legal (Gomes, 2014). Um dos objetivos da EF e cerne 

de toda a investigação criminal é a verdade, pois é com esta que se justifica a 

própria metodologia objetiva das ciências forenses facilitando a pesquisa coletiva 

por todos os intervenientes motivados pelo mesmo propósito.  

A enfermagem, enquanto disciplina, tem a responsabilidade de contribuir 

com a produção de conhecimento capaz de sustentar ações de cuidado 

culturalmente congruentes, tecnicamente competentes, moralmente aceitáveis e 

que contribuam para a preservação da vida em sua plenitude nas diversas 

situações do processo de viver humano (Pires, 2009). Assim, a enfermagem une-

se à medicina legal e ao direito, trabalhando em sintonia com estas áreas do 

saber (Bader & Gabriel, 2010, citados por Silva, 2010). Nesta perspetiva, o 

enfermeiro não pode ficar indiferente aos desafios desta nova área de intervenção 

profissional, pois representa uma evolução positiva em prol das vítimas. Para 

Lopes (2011) consiste em saber aplicar a lei ao modo de cuidar a pessoa.  

 

O Metaparadigma da Enfermagem Forense 
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É fundamental compreender os quatros constructos dominantes do 

metaparadigma no âmbito da enfermagem: a pessoa, o ambiente, a saúde e a 

enfermagem fazendo a ponte para a EF. 

O constructo Pessoa refere-se ao doente, à vítima, ao alegado suspeito, 

ao perpetrador e ao comportamento humano. O termo vítima deriva do latim 

victimia e ictus, “vencido”, “dominado”. É a pessoa que sofre os resultados 

infelizes do próprio ato, de outros ou do acaso. Ele representa o núcleo da teoria 

humanista da enfermagem e guia a atividade social humana ao determinar as 

caraterísticas que distinguem os papéis associados à vítima e ao ofensor da 

justiça (Lynch, 2006). Por se tratar de um constructo referente à EF a Pessoa 

assume um duplo sentido, isto é, pode assumir-se como a vítima de um crime e a 

membros sobreviventes da família (identificadas como vítimas por extensão) e 

como o suspeito ou perpetrador (qualquer indivíduo acusado ou condenado de 

um ato criminal ou comportamento social inadequado) (Lynch, 2006).  

Existe assim, a necessidade de olhar para o mesmo não só como alguém 

vulnerável, dando ênfase ao risco e à debilidade, mas também como pessoas que 

estão no mundo com os outros, em que o processo de construção enquanto seres 

humanos é contínuo e resultado de uma interação social (Ferreira, 2014). A 

mesma autora refere ainda que, a vulnerabilidade passa a ser uma atenção 

constante no plano de assistência clínica e das políticas de saúde, pois sendo 

irredutível e inalienável, torna-se num processo humano, não podendo ser 

ultrapassada ou eliminada. A responsabilidade é vivenciada como um privilégio 

ético, em que a Pessoa é eleita antes de qualquer ato intencional, constituindo a 

vulnerabilidade ética (Citado por Levinas 2000, em Ferreira 2014). 

O constructo Saúde, segundo Lynch (2006), refere-se às instituições de 

saúde, à CE e a indivíduos ou grupo. A Saúde é uma representação mental sobre 

a condição individual, o controlo do sofrimento, o bem-estar físico e conforto 

psicológico, emocional e espiritual. Tratando-se de um estado subjetivo não pode 

ser tido como um conceito oposto ao conceito de doença. A definição de Saúde 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) é muito mais do que a mera ausência de 

doença. A Saúde deve ser entendida como o sentido positivo de Bem-Estar que 

envolve todos os aspetos da vida, físico, emocional e social, sendo o processo 

saúde-doença uma entidade dinâmica que se encontra em constante oscilação 

num continuum entre dois pólos (Saúde-Doença). A Saúde e o Bem-Estar 

dependem dos estilos de vida, que por sua vez são determinados por fatores 

individuais, sociais e de outras áreas exteriores à saúde como é exemplo o 
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ambiente. A consciencialização e a participação do cidadão, a chamada 

capacitação do cidadão na promoção da saúde e prevenção da doença é a única 

forma eficaz de obter ganhos em saúde (Machado, 2007). No entanto, esta 

definição de saúde é influenciada por múltiplas variáveis relacionadas com as 

teorias da EF dentro das CE.  

A perda de vida ou de determinada função numa pessoa desencadeada por 

um ato criminal e/ou violento pode levar a deficiências sendo necessário, por 

conseguinte, identificar as condições para a intervenção forense. A preocupação 

dos cuidados de saúde no âmbito forense não está apenas limitada a questões de 

sobrevivência ou funcionamento, assumindo responsabilidade para além do 

tratamento imediato, uma vez que inclui também o apoio legal que pode ditar o 

futuro do bem-estar da vítima (Lynch, 2006). 

 Na Saúde, por se tratar de um continuum, é necessário recorrer a 

intervenções e recursos que irão auxiliar a pessoa e restabelecer o seu próprio 

equilíbrio no processo saúde-doença. Assim, o enfermeiro forense ambiciona o 

bem-estar da pessoa e o funcionamento ótimo, começando pela identificação do 

problema, passando pela aplicação do PE para atingir objetivos comuns, 

providenciando um cuidado humano e interativo (Lynch, 2006). 

Um outro constructo é a Enfermagem, incluindo a CE, a EF e a sua prática. 

Tem por base o conceito de que como a ciência terá que continuamente evoluir 

desafiando os profissionais a alcançar, reinterpretar, e redefinir os seus papéis no 

quotidiano perante a assistência à vítima (Lynch, 2006).  

Segundo Amendoeira (2006), a enfermagem é uma disciplina com 

conhecimento em crescente consolidação, com investigação própria que cria, 

representa e aplica o conhecimento necessário à prática dos cuidados. A 

complexidade dos cuidados de enfermagem aumenta, a sociedade modifica-se, a 

saúde é percecionada de uma forma holística. Os profissionais de enfermagem 

têm acompanhado esta evolução, com um elevado nível de competência, quer no 

domínio técnico, científico, quer relacional e ético.  

A EF combina a teoria e os conceitos das ciências forenses com as teorias 

biológicas, psicológicas, sociais e conceitos da enfermagem (Bader, 2010). Assim, 

o papel dinâmico do enfermeiro forense permite auxiliar os sistemas de saúde, 

sociais e legais clarificando algumas questões problemáticas, como o homicídio, 

suicídio, agressão sexual, abuso, negligência, agressão intencional e atos 

criminosos violentos que poderão levar ou não à morte da vítima. O enfermeiro 

tem como principal responsabilidade garantir a segurança da vítima quer esta se 
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encontre com ou sem vida, nunca comprometendo a segurança e a integridade 

do corpo (Bader e Gabriel, 2010).  

O enfermeiro forense é visto como um membro integrante de uma equipa 

de investigação multidisciplinar composta por profissionais de saúde, agentes da 

lei, advogados e cientistas forenses. A eficiência de um enfermeiro forense é 

baseada, em parte, pela sua habilidade para interagir com os outros profissionais 

desta equipa e para assistir a vítima ou o ofensor na perspetiva única e 

humanitária característica da enfermagem. 

Por último o constructo Ambiente, refere-se à experiência humana, impato 

social, sistemas de cuidados de saúde, instalações de correção e/ou prisionais e 

tribunais. O Ambiente instiga o desenvolvimento de caraterísticas relevantes que 

determinam quais os comportamentos apropriados para o tratamento e 

prevenção do trauma físico e emocional, psicopatologia, e quais os 

comportamentos sociais aceitáveis, a contaminação e violação do mundo físico, 

assim como a degradação espiritual da existência humana (Lynch, 2006). 

No presente estudo de investigação, o ambiente remete-nos para o SU 

hospitalar, sendo crucial uma breve contextualização do mesmo. Os serviços de 

urgência são o centro nevrálgico da organização hospitalar, e nasceram como 

tentativa de solução de enquadramento entre cuidados de saúde, situações de 

urgência e comunicação entre os serviços de emergência pré-hospitalar e intra-

hospitalar (Peneff, 2002; Ponce e Teixeira, 2006). 

Falar sobre os serviços de urgência é invocar as medidas políticas e sociais 

instituídas na saúde de uma comunidade ou país. Significa, igualmente, a 

definição de prioridades e a imposição de estratégias (Peneff, 2003). 

Tradicionalmente carateriza-se por ser um serviço agitado, reivindicativo, 

composto por gente singular, maioritariamente jovem e móvel. O trabalho é 

árduo, constantemente reorganizado e redefinido (Peneff, 2003). Não obstante, o 

dever e missão deste tipo de serviço singular encontram-se reconhecidos, no 

nosso país, ao nível legislativo, pelo despacho ministerial no 11/2002. 

O enfermeiro triador deve ser detentor de competências, experiência, 

conhecimento e intuição, para desempenhar de forma competente a sua principal 

função na realização da triagem, atribuindo uma priorização clínica correta num 

tempo limitado (Neves, 2010). A avaliação da eficácia do método permite 

solidificá-lo e faz com que os profissionais se vão desenvolvendo continuamente, 

adquirindo competências e aprendendo com a prática, alterando e melhorando a 

sua capacidade de tomada de decisões. Em jeito de reflexão, todos os 
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enfermeiros encontram, na sua prática clínica, oportunidades para aplicar 

princípios próprios das ciências forenses (Pyrek, 2006). Desta forma, a formação 

nesta área afigura-se como uma necessidade primordial, nos anos vindouros, 

contribuindo nesse sentido a presente dissertação. 

 

O Diagnóstico de Enfermagem 

O DE resulta de uma série de julgamentos clínicos; são decisões complexas 

acerca do status individual ou familiar ou do contexto individual ou familiar. É 

imperativo que se compreenda que a sua funcionalidade não se relaciona com a 

semiótica de doenças, mas sim com a investigação e hierarquização de uma 

determinada condição, situação ou problema (Mota, 2009). Os diagnósticos de 

enfermagem que podem ser levantados neste contexto específico poderão ser de 

natureza súbita, podem advir de problemas potenciais ou reais para o cliente ou 

doente, e ainda podem ser de ordem fisiológica, psíquica ou social (Sheehy, 

2001). Os principais diagnósticos de enfermagem abordados na área forense 

dizem respeito às vítimas de violência, vítimas de trauma e até às pessoas cujas 

consequências de atos criminosos tenham resultado na sua morte (Sheehy, 

2001). Ressalva-se, contudo, que estes não são totalmente inclusivos. Os 

potenciais domínios dos diagnósticos de enfermagem estão relacionados com a 

psicologia, os comportamentos humanos e ainda os sistemas familiares, judiciais 

e de saúde. 

Assim sendo, na NANDA International 2018-2020 encontram-se os 

possíveis diagnósticos de enfermagem relativos a casos forenses que poderão ser 

identificados, dos quais se salienta “risco de violência direcionada aos outros”, 

com relevância para o presente estudo de investigação. A violência foi incluída 

como um DE na classificação North American Nursing Diagnosis Association - 

International (NANDA - I) em 1999, “risco de violência direcionada aos outros”, 

não sofrendo revisões do mesmo até à classificação NANDA 2015-2017, apenas 

se procedeu a uma recategorizarão dos fatores de risco em 2018-2020. A 

necessidade da clarificação da ocorrência deste diagnóstico evidencia a utilização 

do mesmo na prática de enfermagem. Auxilia na deteção precoce e prevenção de 

achados clínicos do diagnóstico e permite o emprego adequado do DE na prática. 

Uma vez que, para uma prática qualificada, direcionada às necessidades da 

pessoa vítima de VD, é necessário que os profissionais de enfermagem 

identifiquem corretamente o DE desta área, o presente estudo de investigação, ao 
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clarificar o diagnóstico “risco de violência direcionada aos outros”, poderá 

constituir uma mais valia para a melhoria da prática clínica de enfermagem face 

ao fenómeno em estudo. Para além de capacitar os enfermeiros, nomeadamente 

o triadores, com conhecimento específico sobre as caraterísticas definidoras 

principais e secundárias que caraterizam o enunciado, permite conhecer os 

fatores que diferenciam a vítima do agressor.  
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A investigação “conduz à geração de novos conhecimentos” (Sarmento, 

2013, p.4). A presente investigação centra-se numa área do conhecimento que 

engloba três dimensões: o conceito de pessoa vítima de VD, a EF como nova área 

da prática de enfermagem e a revisão do DE “risco de violência direcionada aos 

outros”; a sua ligação é de evidência reduzida, logo é uma realidade que interessa 

esclarecer e apresentar a partir da questão de investigação “Que dimensões da 

avaliação inicial são identificadas pelos enfermeiros na abordagem à pessoa 

vítima de violência doméstica em contexto do serviço de urgência?” e das 

subquestões: 

 Como os enfermeiros reconhecem uma vítima de violência doméstica 

através de um fato oculto, indício, sinais ou indicadores? 

 Como contribuir para a clarificação do diagnóstico de enfermagem “risco 

de violência direcionada aos outros”? 

Este capítulo apresenta os aspetos de caráter metodológico relevantes para 

a estruturação e desenvolvimento deste estudo. 

 

2.1 - Tipo de Estudo 

 

Metodologia qualitativa, estudo descritivo, exploratório. Na área de 

enfermagem, a metodologia qualitativa é um processo que permite a 

compreensão e enriquecimento da PBE no cuidado (Miranda, et al., 2013), 

associado a uma conceção holística do estudo do ser humano, que visa 

compreender a experiência de vida da pessoa inserida no seu meio, bem como 

compreender em profundidade os fenómenos (Fortin, Côté e Filion, 2009). Os 

métodos qualitativos podem ser usados para explorar fenómenos sobre os quais 

pouco se sabe e para obter detalhes sobre os mesmos, como é o caso do objeto 

do estudo. O recurso a um estudo descritivo e exploratório deve-se ao fato de ser 

um assunto sem estudos na realidade portuguesa, que permite explorar o tema e 

os seus contextos, bem como alargar o conhecimento sobre o objeto do estudo. 

Trata-se igualmente de uma investigação descritiva, que necessita de uma 

descrição do conceito a mais pormenorizada possível, servindo de apoio a 

futuros trabalhos de investigação (Hesbeen, 2000).  

No subcapítulo seguinte, descreve-se a utilização da metodologia de 

análise do conceito de Walker e Avant (2005). 

 

2.2 – A utilização da metodologia de análise do conceito de Walker e Avant 
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No sentido da clarificação do conceito em estudo, no âmbito da avaliação 

em enfermagem, selecionou-se o método de análise do conceito de Walker e 

Avant (2005). De acordo com as autoras, o desenvolvimento do conceito 

considera três processos diferentes: a síntese, a derivação e a análise do 

conceito. Para se esclarecer divergências, incoerências ou dualidades do conceito 

em estudo, uma vez que se pretende clarificá-lo na perspetiva da enfermagem 

com contributos das ciências médicos legais, utiliza-se o método de análise do 

conceito.  

De acordo com as autoras acima citadas, a seleção de um conceito resulta 

de uma análise rigorosa associada à área profissional e deverá constituir um 

fenómeno de significativo interesse e preocupação. Se o significado da palavra 

está relacionado com o conhecimento e o uso que se faz da mesma, o objetivo da 

análise do conceito é o de investigar a sua estrutura e respetiva utilização, 

através de um processo durante o qual todos os elementos que fazem parte do 

conceito são examinados. Assim, a análise de um conceito permite conhecer as 

suas caraterísticas, definir os seus atributos e antecedentes, distingui-lo de 

outros similares e conhecer as respetivas consequências (Walker e Avant, 2005).  

O primeiro passo do método de Walker e Avant (2005), a seleção do 

conceito, contextualizado no capítulo da introdução, é um exame cauteloso e a 

descrição de uma palavra ou termo, da sua utilização e das ideias que expressa, 

associado à nossa área profissional, assunto que nos desperta atenção, interesse 

e preocupação. O estudo do conceito de VD permite ao enfermeiro estar 

preparado para que estas situações não passem despercebidas, fazendo o 

diagnóstico correto da situação, para poder atuar e encaminhar (Redondo et al., 

2012). O segundo passo, a determinação dos objetivos da análise do conceito é 

a segunda etapa deste processo e responde à seguinte questão: “porque estou a 

fazer esta análise?” Vários autores (Bradbury-Jones, Clark, Parry & Taylor, 2016; 

Reisenhofer & Seibol, 2012;) alertam para a necessidade dos profissionais, que 

estão em contato com potenciais vítimas, estarem capacitados para a deteção de 

sinais de VD, pois para que haja uma adequada resposta, a primeira “intervenção 

prática é reconhecer que se está perante uma situação de abuso”. A finalidade da 

análise do conceito de VD tem como objetivo a clarificação do DE “risco de 

violência direcionada aos outros” através dos contributos dos atributos 

definidores do conceito. Com o terceiro passo, a identificação dos possíveis usos 

do conceito, procura-se através de uma pesquisa minuciosa e utilizando 

dicionários, enciclopédias e toda a literatura disponível, identificar os usos dados 
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ao conceito. No quarto passo, a determinação dos atributos do conceito, 

identifica-se os elementos definidores do conceito inferidos da literatura após a 

análise de conteúdo. Nesta etapa, o recurso à RSL (explanada no Anexo I) veio 

fortalecer a capacidade de análise dos atributos críticos para a nova proposta de 

conceito e a clarificação do DE. No quinto passo, a construção de um caso 

modelo, que resultou dos contributos do Estágio de Clínica Médico Legal, 

permitindo consolidar os conhecimentos adquiridos colocando-os em prática. 

Permitiu a vivência de novas experiências que estimularam o trabalho reflexivo, 

de pesquisa e aprofundamento, de forma a identificar os atributos essenciais do 

conceito de violência que emergem deste estudo. O sexto passo identificou os 

casos adicionais do conceito (relacionado, contrário, ilegítimo, limítrofe e 

inventado). No sétimo passo, identificaram-se os antecedentes e as 

consequências do conceito. Estabelecer os seus indicadores empíricos constitui o 

oitavo passo. A finalizar, propõe-se uma definição para o conceito de VD, através 

da RSL, sobre o conceito com base nas orientações do Joanna Briggs Institute 

(2014), comparando as ideias expostas e, eventualmente, a síntese e a 

elaboração de conclusões próprias acerca do mesmo (Enders et al., 2004).  

Importa referir que os primeiros cinco objetivos específicos consistem nas 

seis últimas etapas do método de Walker e Avant (2005), que estruturam o 

presente estudo. Neste sentido, pretendemos contribuir para uma completa 

análise do conceito de VD, bem como para uma compreensão efetiva da sua 

relevância e pertinência, no contexto específico da enfermagem em urgência. 

  

2.3 - Desenho de Investigação 

 

Apresentamos na figura seguinte o resumo do desenho do estudo. 
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Esquema 2 – Desenho do estudo de investigação 

 

2.4 - Considerações éticas do estudo   

 

Segundo Martins (2008), toda a investigação científica é uma atividade 

humana de grande responsabilidade ética pelas caraterísticas que lhe são 

inerentes. Sempre associada à procura da verdade, exige rigor, isenção, 
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persistência e humildade. A enfermagem, é um corpo de saberes com uma 

autonomia e um método de ensino-aprendizagem predisposto naturalmente a 

responder com elevada eficácia aos novos desafios da atualidade (Chaves, 2012) 

e, os profissionais de enfermagem têm acompanhado esta evolução, com um 

elevado nível de competência, quer no domínio técnico, científico, quer relacional 

e ético (Amendoeira, 2006). A natureza desta dissertação assenta nas ideias 

supracitadas, uma vez que se reconhece a importância desta investigação para o 

desenvolvimento contínuo da profissão e a tomada de decisões adequadas e 

inteligentes para prestar os melhores cuidados à pessoa, alicerçando e 

consolidando ao nível do saber e da ciência, e demonstrando aos outros 

profissionais os fundamentos sobre os quais se estabelece a nossa prática com 

forte contributo para a sua visibilidade social.  

Quando se fala de ética na investigação em enfermagem, seja qual for a 

natureza do projeto de investigação, e porque o alvo dos nossa atuação é o 

Homem e as suas respostas às situações de saúde/doença, Martins (2008) refere 

que se aplicam os princípios universais da ética: da autonomia, beneficência, não 

maleficência e da justiça, devendo ser respeitados e orientando todo o momento 

da investigação (Grande, 2000). No presente estudo foram sempre respeitados os 

princípios éticos supracitados, para além de outros, também presentes na 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos consagrados pela 

UNESCO (2006), nomeadamente, o artigo 3º da dignidade humana e dos direitos 

humanos; o artigo 5º, da autonomia e responsabilidade individual; o artigo 9º, da 

confidencialidade; os artigos 10º, da igualdade, justiça e equidade e o 11º, da 

não discriminação e não estigmatização; o artigo 13º, da solidariedade e 

cooperação; o artigo 15º, da partilha de benefícios.  

 Cumprindo o disposto no Código Deontológico dos Enfermeiros, ao longo 

da presente dissertação, o cuidado e reflexão foram estabelecidos de acordo com 

o nº 3 do artº78, princípios orientadores da atividade do enfermeiro “o respeito 

pelos direitos humanos na relação com os clientes”: A atuação do enfermeiro 

perante os outros deve assentar no reconhecimento explícito da dignidade como 

valor central de toda a pessoa humana, tal como refere Martins (2008), em que a 

competência, o respeito e sentido de responsabilidade deverão ser os 

pressupostos de qualquer trabalho de investigação. 

 No próximo capítulo, pretende-se discutir e analisar os dados obtidos das 

seis etapas do método de análise conceptual de Walker e Avant (2005) com 

recurso à RSL. 
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O presente capítulo orienta-se precisamente para dar visibilidade a esta 

investigação, contribuindo para a compreensão do fenómeno na área da VD, pela 

derivação do conceito (Walker e Avant, 1988). Segundo as autoras a derivação 

consiste em mover de um campo de interesse para outro o vocabulário que 

enriquece novas ideias e gere novas áreas de conhecimento. A realização deste 

processo implica a redefinição do conceito de origem como um novo conceito 

que se adapta a um novo campo de atuação, como é o caso da enfermagem 

forense, nova área da enfermagem. A lacuna de estudos de investigação na área 

da abordagem da VD em Portugal é evidente, pelo que este trabalho pode dar 

contributos. A redefinição deste conceito, relacionada com o novo campo da 

enfermagem, poderá dar origem a novos atributos significativos para a 

observação, compreensão e identificação do conceito em estudo. Neste sentido, 

este estudo incide sobre o contexto da prática do exercício clínico num SU e 

pretende capacitar os enfermeiros com conhecimentos, habilidades e 

competências para identificar uma vítima de VD. 

Ao longo deste capítulo irá explanar-se, analisar e discutir os dados 

obtidos para caraterizar os restantes seis passos que contemplam o método de 

análise do conceito de Walker e Avant (2005): identificação dos possíveis usos do 

conceito; determinação dos atributos críticos ou essenciais; construção do caso 

modelo; desenvolvimento de outros casos; identificação de antecedentes e 

consequências do conceito; definição de referências empíricas para os atributos 

essenciais. Importa ressalvar que os passos não são sequenciais, é um método 

flexível, podendo até ocorrer passos simultaneamente (Walker e Avant, 1988). 

 Na sequência metodológica de Walker e Avant (2005), o terceiro passo da 

análise consiste em identificar todas as utilizações do conceito que possam ser 

pesquisadas.  

Não é difícil entender que a VD se refira a toda a violência que se comete 

no seio da relação familiar no seu sentido amplo. Compreende qualquer ação ou 

omissão destinada a prejudicar e pode ser perpetrada por um ou vários 

elementos da família, contra outros. Atinge sobretudo crianças, mulheres, idosos, 

pessoas doentes ou com handicaps, parecendo ser todavia, as mulheres, as 

principais vítimas em todos os grupos sociais (Nunes, 2012). 

A Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence (2011), entende como VD todos os atos de 

violência física, sexual, psicológica ou económica que ocorram dentro da família 

ou unidade doméstica, podendo ocorrer entre parceiros atuais ou ex-cônjuges e o 
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perpetrador partilhe ou tenha partilhado o mesmo domicílio com a vítima. O 

conceito integra ainda as situações em que não houve partilha de domicílio entre 

vítima e perpetrador. 

A omnipresença da VD na nossa sociedade transformou-a em objeto de 

análise de várias disciplinas científicas, com vista à compreensão da sua 

prevalência e das suas causas (Dias, 2018). Após ser tratada, durante séculos, 

como um assunto privado, o seu reconhecimento como um problema social, nos 

anos 70 do século XX, conduziu à proliferação de várias perspetivas que 

acabaram polarizadas à volta de dois corpos teóricos distintos: o do paradigma 

feminista, que considera que a violência, é fundamentalmente, um problema de 

género e, mais especificamente, uma manifestação da dominação masculina 

sobre as mulheres, e dos teóricos da violência na família, que a veem como um 

aspeto mais lato do conflito familiar, podendo, por isso, ser concetualizada a 

partir de várias teorias (Lawson, 2012, citado por Dias, 2018). 

 

3.1 – Determinação dos atributos definidores pela revisão sistemática da 

literatura 

 

Através da RSL realizada procura-se verificar a utilização do conceito na 

literatura selecionada e o seu contributo para o desenvolvimento da presente 

dissertação. Evidenciam-se dois estudos qualitativos de relevo sobre esta 

temática, aplicados em profissionais de saúde e em contextos diferentes do que 

se pretende estudar, mas cujo os resultados e as conclusões dos mesmos se 

demonstram de extrema relevância para a compreensão do fenómeno em estudo. 

Tanto a classe profissional médica, como os enfermeiros de cuidados de saúde 

primários identificam dificuldades, barreiras, déficit de formação entre outros 

atributos, como limitadores da atuação face aos casos de VD, evidenciados ou 

não pela vítima. 

Após a leitura dos respetivos artigos, procede-se à análise através do 

método de codificação e categorização temática proposto por Gibbs (2009) que 

envolve a identificação e registo de um ou mais excertos do texto, que 

exemplificam a mesma ideia teórica e, posteriormente permite determinar os 

atributos caraterizadores do conceito. As intervenções sintetizadas determinam o 

conhecimento atual acerca das intervenções de enfermagem que fomentam a 

avaliação inicial na abordagem da pessoa vítima de VD em contexto de urgência. 
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Seguidamente apresenta-se os temas e respetivas categorias das intervenções 

identificadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tema - Atuação profissional no atendimento aos casos de violência é 

composto por uma categoria e duas subcategorias, apresentadas na tabela 2. 

  

Categoria Atuação profissional  

 

Subcategorias 

Identificação dos casos 

Atitudes dos profissionais face aos casos  

 

 

No estudo sobre “Violência doméstica e sexual no âmbito da Estratégia de 

Saúde da Família: atuação profissional e barreiras para o enfrentamento”, os 

profissionais entrevistados reconhecem a complexidade da VD e identificam a 

saúde da família como uma estratégia privilegiada para lidar com o problema, 

pela proximidade e pelo vínculo com a comunidade, proporcionando a 

continuidade e acompanhamento das ações iniciadas (Porto et al., 2014). Nesta 

premissa de ideias, Oehme et al. (2016) referem que os profissionais de saúde 

treinados com regularidade permitem uma melhoria na qualidade do atendimento 

às vítimas de VD. 

Tema 
Atuação profissional no atendimento das vítimas de violência 

Subcategoria 

Identificação dos casos de violência 

Atitudes dos profissionais face aos casos de violência 

Tema Barreiras e dificuldades sentidas pelos enfermeiros 

Subcategoria 

Medo e insegurança 

Sobrecarga de atividades 

Falta de formação e desespero dos profissionais 

Dependência financeira e emocional da vítima 

Tabela 2 – Categoria e subcategorias identificadas no tema – Atuação profissional no atendimento dos casos 

de violência  

Tabela 1 – Temas e categorias identificadas 
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Os dados empíricos referem, a violência e os eventos traumáticos a ela 

associados como sendo, atualmente, reconhecidos como um dos principais 

problemas de saúde a nível mundial (Machado, 2019). A violência deixa de ser 

uma problemática apenas da lei, e passa a ser uma problemática multidisciplinar 

(Lynch & Duval, 2010). Em Portugal, segundo o Relatório Anual de Segurança 

Interna 2017 (2018), verifica-se um aumento na criminalidade geral de 3,3%, com 

um decréscimo na criminalidade violenta e grave, de 8,7% em relação ao ano de 

2016. No mesmo relatório é possível verificar um aumento de crimes como 

violação (+21,8%), ofensa à integridade física voluntária grave (+12,1%) e uma 

subida ligeira no homicídio voluntário consumado (+1,72%). No espaço europeu, 

os países que verificam uma maior taxa de criminalidade violenta são Alemanha e 

França (Pordata, 2016).  

Na categoria Atuação profissional elucida-se os excertos dos artigos que a 

caraterizam: 

 

“Aqui na unidade de família facilita a identificação das vítimas. Você cria 

um vínculo muito grande, a pessoa se abre (...) O local eu acho ideal pra você 

estar identificando esses casos. Toda a equipe.” (p.793) 

 

“(...) emphasis on EMS training to recognize and assist victims.” (p.189) 

 

“(...) all the professionals of the Emergency Medical Services should have 

knowledge of abuse and neglect, including the health impacts these have on a 

patient.” (p.190) 

 

“(...) currently provides explicit mandates for EMS personnel to have such 

training Tennessee law provides under the Emergency Medical Services Act that 

the state´s Department of Health must approve and coordinate the use of 

materials concerning domestic violence as part of its training for EMS providers.” 

(p.192) 

 

“(...) nurses, and EMS personnel to take a three-hour course on domestic 

violence for continued and initial licensure or certification.” (p.192)  
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A essência da enfermagem é o cuidar (Waldow e Borges, 2011) e a 

prioridade no atendimento à vítima de VD é o cuidado relacional, caraterística da 

profissão (Acosta et al., 2017. Em Portugal, a OE reconhece que são os 

enfermeiros, com Especialidade em Enfermagem de Saúde Mental e uma 

componente de EF, que detêm maior capacidade para apoiar estas pessoas. O 

exercício profissional do enfermeiro é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

161/96, de 4 de Setembro, instrumento jurídico assente nos princípios 

decorrentes na Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto), que 

salvaguarda os direitos e normas deontológicas específicos da enfermagem, 

proporcionando aos cidadãos, deles carecidos, cuidados de enfermagem de 

qualidade. Sendo a enfermagem, uma ciência em constante evolução, e a EF uma 

competência futuramente acrescida, é fundamental definição deste conceito.  

Competência define-se como um conjunto de habilitações técnico 

profissionais (Gomes, 2014), que visam a promoção da aquisição de 

conhecimentos médico-legais necessários para a assistência da vítima de 

violência, permitindo prestar apoio e encaminhar a vítima para entidades sociais e 

judiciais. O mesmo autor refere que a jurisdição destas competências nasce do 

estabelecimento de critérios científicos (exigindo uma formação padronizada) 

definidos, pela IAFN e APEFORENSE, no documento “Regulamento das 

Competências do Enfermeiro Forense” e pela OE, levando a uma melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados prestados à vítima. Esta atribuição requer 

qualificação, por parte dos enfermeiros, na assistência à vítima no âmbito 

forense, a nível hospitalar, pré-hospitalar ou centros de saúde. 

Segundo Gomes (2014), as competências fazem parte da prática do 

enfermeiro em contexto forense com o objetivo: avaliar, diagnosticar, planear as 

respostas, implementar e avaliar as intervenções após ocorrer uma lesão; 

investigar com base na evidência e intervenção forense; identificar a lesão 

intencional ou não intencional; preservar e recolher vestígios forenses; efetuar a 

entrevista forense à vítima e intervenientes ao ato criminal; avaliar o local do 

crime e trauma; identificar, recolher, organizar, analisar e divulgar dados 

forenses relevantes, objetivos e resultados; prestar testemunho, na qualidade de 

perito, quando solicitado pelo sistema judicial; providenciar segurança à vítima, 

nos casos relacionados com violência, crime, vitimização, abuso e exploração; 

desenvolver e implementar programas profissionais de educação na comunidade 

que confira interesse para os enfermeiros forenses, que abordam a prevenção e 

as intervenções em cuidados de saúde primários, secundários e terciários. 
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Todos percebemos que o contexto da VD é complexo e para tal, é 

fundamental o profissionalismo no cuidado à vítima (Acosta et al., 2017). Os 

mesmos autores referem que o termo profissionalismo revela aspetos 

relacionados às caraterísticas e às competências da enfermagem no cuidado à 

vítima de violência. Destacamos como atributos a necessidade de agir com ética, 

de disponibilizar-se, de ter conhecimento, responsabilidade e visão sem críticas.  

A maior parte dos enfermeiros ainda não está preparada para identificar e 

cuidar da pessoa vítima de violência (Wick, 2000), mas uma vez que são os 

primeiros profissionais a estabelecer contato com as pessoas que recorrem aos 

serviços de saúde, sobretudo aos serviços de urgência, independentemente do 

motivo, é primordial dotar estes profissionais de conhecimentos relativos aos 

aspetos médico legais. Muitas das vezes a verdadeira razão que motivou a ida a 

um SU está escondida e cabe ao enfermeiro, fazer o diagnóstico correto da 

situação, detetar a hipótese suspeita de violência que motivou o pedido de ajuda, 

para poder atuar e encaminhar a vítima de acordos com as suas necessidades 

(Sheehy, 2001)  

Nesta lógica de ideias, também Martins, Damasceno e Azevedo (2008) 

referem que em qualquer situação o ser humano é o foco de atenção do 

enfermeiro, mas quando se trata de pessoas vitimadas, a escuta ativa e o clima 

de confiança são ainda mais primordiais para estabelecer relações interpessoais 

de qualidade, num contexto de relação de ajuda. É certo que as caraterísticas 

pessoais do enfermeiro são fundamentais, mas a formação específica no 

acolhimento e abordagem da vítima são uma mais valia. Profissionais dotados de 

conhecimento, investindo numa educação permanente, através da prática 

reflexiva e da integração de saberes, como estratégia de sensibilização e 

qualificação dos profissionais é uma realidade a atingir a curto prazo (Santos e 

Vieira, 2011). 

A subcategoria Identificação dos casos é a fase primordial da atuação 

profissional, sendo vantajoso pela facilidade de acesso e do vínculo com as 

comunidades. Os resultados do estudo revelam que existem dificuldades para 

identificar as vítimas e que esta não é uma prática corrente dos profissionais, 

nunca tendo identificado um caso de VD (Porto et al., 2017). Sobressai algumas 

unidades de registo que salientam a dificuldade dos enfermeiros em identificar os 

casos de violência: 
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“Não, sinceramente não, nunca suspeitei. (...) Dá para a gente mais ou 

menos suspeitar. Mas sinceramente eu nunca.” (p.793) 

 

“Geralmente as pessoas não vêm por causa da violência, geralmente elas 

vêm por outro motivo. Uma dor de cabeça muito forte, uma pressão, sensação de 

batimentos cardíacos acelerados, essas coisas.” (p.793) 

 

“Although there may always be barriers to screening for domestic violence 

in prehospital setting - including lack of privacy and time limitations - the current 

fragmentation and lack of accountability of the EMS system is a core part of the 

problem. In particular, the absence of the universal continuing education or 

training of domestic violence for EMS staff renders the system ill-equipped for 

victims of this pervasive crime.” (p.188) 

 

A fase primordial da atuação profissional consiste na identificação dos 

casos de VD (Porto et al., 2017). Contudo esta dificuldade ainda existe, o estudo 

revela que os profissionais nunca identificaram um caso de VD, uma vez que o 

atendimento às vítimas centra-se nos cuidados prestados aos sintomas físicos 

visíveis resultantes das agressões. Quando as vítimas não manifestam a violência, 

os profissionais apresentam falta de sensibilidade face ao problema e de atenção 

aos sinais, sintomas e indícios de agressão. Na prática diária, na maior parte dos 

casos, o motivo da procura é disfarçado por outros problemas, outros tipo de 

sintomas ou sinais, ou por motivos falsos, os quais isoladamente, não permitem 

o diagnóstico de violência (DGS, 2012). Constatamos que a VD é marcada pela 

invisibilidade, silêncio e negação como nos referem diversos autores (Borsoi, 

Brandão, Cavalcanti, 2009; Santos e Vieira, 2011; Santos et al., 2011). Os 

enfermeiros devem estar atentos a este fenómeno e mesmo que a vítima tente 

ocultar a situação, a aproximação por parte do enfermeiro poderá facilitar a 

abertura a um diálogo futuro (DGS, 2012) Gomes (2014) acrescenta que é 

fundamental que os enfermeiros desenvolvam uma sensibilidade para avaliar os 

indicadores ou sinais ocultos, uma vez que a vítima evidencie relutância em 

divulgar a situação, muitas vezes ambiciona que o enfermeiro perceba que algo 

está mal com ela e a questione a esse respeito. 

O SU é a principal porta de entrada numa instituição, em que o primeiro 
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contato do utente é com o profissional que realiza a triagem, um enfermeiro que 

pode marcar de forma definitiva a passagem dessa pessoa pela instituição. O 

desempenho desta função de forma competente é de primordial importância para 

a eficácia do SU, no cumprimento da sua missão. Para a existência de um SU 

eficaz, é fulcral a existência de uma triagem inicial (Diogo, 2007), de modo a 

proporcionar os cuidados devidos a cada pessoa e mediante a sua situação 

concreta de doença naquele momento.  

A palavra triagem que deriva do francês “Triage/Trier” é utilizada com o 

sentido de separar, classificar. Um processo de triagem eficaz, segundo Sheehy`s 

(2011), facilita a afetação dos recursos, levando a uma maior satisfação das 

necessidades, dado que, este sistema irá colocar o utente no local certo, no 

momento certo, para receber o nível de cuidados adequados. Em Portugal a 

triagem é realizada por enfermeiros, sendo o Sistema de Triagem de Manchester 

o método sistemático de triagem amplamente utilizado e acreditado pelo 

Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos e OE (Neves, 2010).  

Efetuar a triagem de uma situação de VD exige habilidade e competência 

por parte dos enfermeiros (Gomes, 2014). Existem diversas barreiras que podem 

condicionar o reconhecimento de uma situação de VD, expõe-se alguns exemplos 

e apresenta-se no esquema seguinte. Trevillion et al., num estudo realizado em 

2013, recomendam que os enfermeiros recebam formação e treino sobre como 

abordar a temática da VD e responder às necessidades das vítimas. A 

preocupação do enfermeiro incide, muitas vezes, na ausência de um espaço 

confidencial para abordar em segurança a vítima, onde o fator tempo não 

estivesse limitado pela sobrecarga de tarefas e reduzisse a necessidade de a 

vítima regressar ao serviço. Os serviços de urgência são locais onde a calma do 

enfermeiro é essencial à prestação de cuidados e a implementação de uma 

triagem selectiva de VD nestes serviços, aumenta o encaminhamento das vitimas 

para serviços de apoio. 

 

Na subcategoria Atitudes dos profissionais face aos casos, os profissionais 

devem estar sensibilizados quanto ao problema e atentos aos sinais, sintomas e 

indícios de agressões para que se consiga identificar os casos. Os enfermeiros 

realçam as seguintes dificuldades: 
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“E também na anamnese ou na história do paciente. Você sente quando o 

paciente tá vacilando, tá receoso. Aí você já começa suspeitar que tem alguma 

coisa ali escondido que ele não está querendo revelar. (...) A gente pergunta, vai 

perguntando devagarzinho de maneira que o paciente, ele vai adquirindo 

confiança e aos pouco vai se soltando mais, né” (p.794) 

 

“Não se observou uma postura uniforme dos profissionais em relação a 

sensibilidade e comprometimento dos casos. Alguns demonstraram comoção e se 

abalaram com situações vivenciadas por algumas vítimas (...) Outros preferem se 

manter distantes e consideram que quanto menos se envolverem, melhor (...) A 

gente liga o automático e segue” (p.795)  

 

“Eu direciono através de uma conversa. (...) É só mesmo uma questão de 

conversar, de orientar, de tentar levantar a autoestima dessa mulher (...) Tentar 

conversar, escutar, levantar a auto estima dela.” (p.795) 

 

Os enfermeiros referem ter dificuldade em identificar os casos de VD e não 

se sensibilizarem com a problemática, uma vez que existe a aceitação natural e 

uma tolerância social de determinadas situações de violência, tornando-se um 

entrave à identificação dos casos de violência. É fundamental o enfermeiro 

desenvolver a capacidade de escuta, pois permite às vítimas expressar as 

situações de conflito vividas. Gomes (2014) refere que quando a vítima sente que 

alguém a está a escutar sem fazer qualquer juízo de valor, os medos e a 

ansiedade são reduzidos. Acosta et al. (2017), referem que dar prioridade no 

atendimento, promovendo um espaço de escuta, é outra ação inicial fulcral na 

atenção e no cuidado à vítima. Consiste na abordagem com responsabilidade 

para resolver os casos, garantindo o encaminhamento qualificado e a 

continuidade dos cuidados (Brasil, 2009) através do estabelecimento dos vínculos 

de confiança e empatia garantindo cuidados humanizados. Phaneuf (2005) 

defende que a empatia é um profundo sentimento de compreensão da pessoa 

que ajuda, em perceber a dificuldade sentida pelo outro, colocando-se no seu 

lugar para perceber o que vive e sente, sem que tenha de viver situações 

semelhantes e nunca considerando o outro um prolongamento seu. A 

proximidade que os enfermeiros estabelecem com os doentes, a relação de 
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confiança é tão própria da profissão de enfermagem, que faz do enfermeiro o 

elemento de um grupo profissional privilegiado na deteção e sinalização de 

situações de violência (Sheehy, 2001). Neste decurso de ideias, é fundamental 

que o enfermeiro estabeleça uma relação de confiança e desenvolva uma escuta 

ativa com a vítima. A capacidade dos profissionais, mediante uma escuta ativa e 

empática, para aprofundarem o conhecimento pode contribuir para um 

diagnóstico eficaz das situações de VD (DGS, 2012).   

O enfermeiro do SU é confrontado diariamente com vítimas de trauma, 

resultantes muitas vezes, de criminalidade e, é muitas vezes, o primeiro a 

contatar com a vítima (violência física, sexual, religiosa e social), tendo uma 

posição privilegiada e única no processo de cuidar (Ferreira, 2018; Filmalter, 

Heyns, & Ferreira, 2018; Libório & Nunes, 2012; Lynch, 2011). É essencial, que o 

enfermeiro desenvolva competências que lhe permitam prestar cuidados 

diferenciados às vítimas de violência (Coelho, Cunha, & Libório, 2016; Lynch, 

2011), surgindo assim a necessidade de dotar os profissionais de enfermagem de 

formação/competências na área da EF. Num estudo realizado este ano por 

Machado (2019) são os próprios enfermeiros dos serviços de urgência que 

referem a necessidade de melhorar as práticas forenses, nomeadamente através 

da criação e implementação de protocolos, para uma intervenção profícua e 

eficiente, no cuidado a um indivíduo vítima de crime (Pereira, 2017). 

 

O tema II – Barreiras e dificuldades na identificação da violência doméstica 

é composto uma categoria e três subcategorias, apresentadas na tabela 3. 

Segundo Porto et al. (2014) os enfermeiros sentem-se expostos e vulneráveis ao 

lidarem com situações de violência. O medo das possíveis represálias e 

intimidações de agressores interfere na sua atuação. Já Oehme (2016) acrescenta 

que existência de barreiras à triagem da violência doméstica é um problema 

transversal, desde o pré hospitalar até aos serviços de emergência médica. 

 Tema Barreiras e dificuldades na identificação da violência doméstica 

Categoria Barreiras e dificuldades 

 

 

Subcategorias 

Medo e insegurança 

Sobrecarga de atividades  

Formação e falta de preparação dos profissionais 

Dependência financeira e emocional da vítima 

 

Tabela 3 – Categoria e subcategorias identificadas do tema II – Barreiras e dificuldades na identificação 

da violência doméstica  
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Na categoria Barreiras e dificuldades elucida-se os excertos do texto que a 

descrevem: 

 

 “(...) a naturalização da violência doméstica - tanto pelas comunidades 

como pelos profissionais - representa um entrave importante ao enfrentamento 

dos casos.” (p.794) 

 

“Although there may always be barriers to screening for domestic violence 

in prehospital setting - including  lack of privacy and time limitations - the current 

fragmentation and lack of accountability of the EMS system is a core part of the 

problem.  In particular, the absence of the universal continuing education or 

training of domestic violence for EMS staff renders the system ill-equipped for 

victims of this pervasive crime.” (p.188) 

 

Gomes (2014) refere que os profissionais têm muita relutância em tomar 

conhecimento de situações de VD ou em consciencializar-se das suas evidências 

por várias razões como a crença cultural de que a VD não é um problema sério, 

ou que a vítima provoca a situação ou que muitas das vítimas se envolvem 

voluntariamente em relações violentas. O autor acrescenta que estes 

pressupostos devem ser desconstruídos através da educação, treino e orientação 

dos profissionais de saúde providenciando cuidados individualizados e de 

segurança à vítima. 

  

Na subcategoria Medo e insegurança os entrevistados do estudo 

evidenciaram mudanças na sua atuação profissional, em decorrência do medo e 

da preocupação com a própria segurança, expresso no seguinte excerto: 

 

“A principal dificuldade é a insegurança (...) você não tem segurança, uma 

confiança na atuação da polícia, na atuação da justiça (...) É um bairro que é 

violento (...) A gente fica preocupado em denunciar alguma coisa. A gente 

também corre risco nesse bairro, porque a gente não sabe com quem está 

lidando.” (p.799) 
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O estudo revela que os enfermeiros sentem-se expostos e vulneráveis ao 

lidarem com situações de violência, temem por represálias e intimidações por 

parte dos agressores e influencia a prestação dos cuidados, intervindo apenas 

nas lesões físicas e não abordam a dimensão social do problema. Vários estudos 

divulgam algumas fragilidades que premeiam as práticas profissionais, 

comprometendo o cuidado às vítimas (Gomes et al., 2013; Lira et al, 2017; Reis 

et al., 2010). Essas fragilidades referem-se à insegurança e medo para abordar as 

situações de violência. O sentimento de medo desencadeia atitudes de 

autoproteção dos enfermeiros, sentem-se inseguros, desprotegidos, optando por 

não se envolverem na resolução dos casos bem como não aprofundar a 

abordagem à vítima. Entende-se por medo qualquer situação que seja percebida 

como ameaçadora, seja ela física, psicológica, moral, sexual, económica. Segundo 

a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (2011), medo é o 

sentir-se ameaçado, em perigo ou perturbado devido a causas conhecidas ou 

desconhecidas, por vezes acompanhado de uma resposta fisiológica do tipo fugir 

ou lutar. Gomes (2014) refere que os enfermeiros têm relutância em tomar 

conhecimento de situações de violência por diversas razões: medo de lidar com 

algo que não têm controlo, medo de não saber o que fazer a seguir, medo de 

ofender a vítima.   

 

Em relação à subcategoria Sobrecarga de atividade, os profissionais 

apontam que a sobrecarga de ações e atividade da saúde da família constitui um 

dos principais fatores que limitam a sua atuação, sobretudo pela elevada 

quantidade de atribuições sob responsabilidade dos profissionais, pelo elevado 

número de famílias por equipa, pelo processo de avaliação de desempenho 

centrado na produtividade e pelo excesso de atividades gerenciais e burocráticas 

(Moreira et al., 2008), como se encontra descrito nos seguintes excertos: 

 

“A estratégia da saúde da família, ela é meio que sobrecarregada. Todas 

as ações da atenção básica, elas são despojadas no colo da saúde da família (...) 

Então tudo isso acaba meio que sobrecarregando.” (p.799) 

 

“Nós somos poucos profissionais para uma população bem ampla. (...) você 

está sobrecarregando o profissional e no final de contas ele não vai fazer nada 
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corretamente. (...) Assim, a velocidade com que as coisas acontecem, não dá 

tempo pra gente se envolver em questões como essas.” (p.799) 

 

A sobrecarga de trabalho apresenta-se como uma dificuldade sentida pelos 

enfermeiros uma vez que se revela uma barreira de atuação em direção à 

integralidade do cuidado (Onocko-Campos et al. 2012).  

Cada vez mais existe uma elevada quantidade de funções de 

responsabilidade atribuídas ao enfermeiro, com um desempenho centrado na 

produtividade e em tempo exíguo (Moreira et al., 2008). Desencadeia um rápido 

atendimento, focalizado nos sintomas apresentados, não havendo um 

aprofundamento das causas. O número limitado de profissionais, compromete o 

atendimento eficaz e gera uma má qualidade de serviço, necessitando de ser 

redimensionado e distribuído equitativamente (Serapioni e Silva, 2011),  

 

Por outro lado, na subcategoria Formação e falta de preparação dos 

profissionais, os profissionais de saúde devem estar sensibilizados quanto ao 

problema e atentos aos sinais, sintomas e indicativos das agressões para que se 

consiga identificar os casos (Oliveira, 2007). Porto et al. (2014) cita que os 

profissionais referiram a escuta e o acolhimento como ações iniciais na atenção 

às vítimas, consideram-se impotentes para enfrentar o problema e reconhecem 

que a abordagem clínico-biológico é insuficiente e limitada. Sentem-se com pouco 

conhecimento para contemplar os aspetos sociais e psicológicos que a atuação 

sobre as situações de violência exige. Por outro lado Oehme et al. (2017) 

demonstram o déficit de conhecimento sobre as leis estaduais e os padrões 

nacionais de acreditação, dificultando o reconhecimento dos sintomas e ajuda às 

vítimas de VD, com se pode ler nos seguintes excertos: 

 

“(...) a violência doméstica é marcada pela invisibilidade, silêncio e 

negação. (...) restrita atuação do setor de saúde, (...) limita-se a agir na 

perspectiva queixa/conduta. (...) emerge a necessidade de ampliar a visão dos 

profissionais sobre os problemas de saúde da população e estimular a execução 

da clínica ampliada.” (p.794) 

 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
54 

“(...) pra lidar mesmo com a violência em si eu não estou capacitada pra 

isso. O que eu lido é tentar orientar a paciente dentro da minha capacidade como 

enfermeira ou como pessoa mesmo. Porque às vezes nem é como profissional, é 

como pessoa. Agora pra lidar com isso, com a própria violência eu não tô 

capacitada pra isso.” (p.799) 

 

“The manual informs emergency health care providers that they are in a 

unique position to address domestic violence: “While focusing on medical needs, 

you need to use your powers of observation to be able to “read between the lines” 

and be alert to the clues of domestic violence. Through this curriculum, you will 

develop the awareness necessary to recognize and confront this problem.” (p.194) 

 

“Such an office could prescribe training that would help EMS providers 

better recognize symptoms of domestic violation and assist victims. “ (p.194-195) 

 

Estudos têm divulgado a falta de preparação dos enfermeiros no 

atendimento às vítimas de VD (Fonseca et al., 2012; Reis et al., 2010), o que 

desencadeia uma atuação profissional distanciada da prática qualificada, 

reforçando a evidência desta dissertação, ou seja, a necessidade de formação 

sobre o fenómeno em estudo. Moreira  et al. (2008) complementa a ideia que os 

enfermeiros sentem-se limitados diante da complexidade do fenómeno, não se 

sentem preparados para discutir a questão no serviço, encaminhando as vítimas 

para os serviços especializados na rede de atendimento às situações de violência. 

Esta postura é decorrente das lacunas presentes na formação, no que diz respeito 

à capacitação para a relação interpessoal e para a abordagem dos aspetos ético-

humanísticos que perpassam a prática profissional.  

Muitos profissionais acreditam que não se devem envolver pela falta de 

mecanismos existentes nos serviços para intervirem diante da complexidade do 

fenómeno. A falta de formação para lidar com o tema, a ausência de linguagem 

comum, provoca situações constrangedoras e limita-se à abordagem dos aspetos 

estritamente orgânicos (Schraiber et al., 2003). 

O reconhecimento da VD exige da equipa de enfermagem sentidos 

apurados para a possibilidade de estar perante uma suspeita de violência mas 

sem sintomas ou sinais evidentes (Ciuffo, 2009). A adoção de ferramentas de 
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sistematização dos cuidados é um comportamento de extrema importância para 

conduzir a um atendimento mais amplo e objetivo. No entanto, Ciuffo (2009) 

refere que os enfermeiros ainda receiam cumprir tal determinação por falta de 

conhecimento ou mesmo por falta de interesse. Thomazine et al. (2009) referem 

que a existência de protocolos de atuação são importantes instrumentos que 

regem a profissão de enfermagem, no entanto o seu desconhecimento implica 

uma tomada de decisão conduzida por conhecimentos empíricos. 

Valera et al. (2015) fomentam que o atendimento adequado da vítima de 

violência requer uma rede de apoio, na qual a atuação de enfermagem é 

primordial. Woiski e Rocha (2014) acrescentam que nem sempre os profissionais 

estão preparados para proceder nestes casos. Cabe ao profissional envolvido 

reconhecer o seu papel bem como a suas limitações em relação ao que está para 

além da sua competência (Oliveira et al., 2012). Valera et al. (2015) aditam ainda 

que é inevitável que os enfermeiros disponham de conhecimentos para oportunas 

condutas, pautadas na ética, cidadania e humanização. 

 Já Saraiva et al. (2012 explanam que a maioria dos profissionais não tem 

formação adequada para identificar casos de violência, especialmente os que não 

deixam marcas físicas evidentes, embora as sequelas psicológicas sejam sempre 

graves. A ausência de reconhecimento implica negligência, sendo imprescindível 

qualificar profissionais que saibam cuidar e que tenham conhecimento ético e 

legal. O profissional deve estar atento para perceber os sinais evidentes, quer 

física quer psicologicamente, pois um enfermeiro qualificado observa, logo na 

primeira entrevista, se a lesão é compatível com história relatada pela vítima. Em 

todas as situações de violência, Saraiva et al. (2012) afirmam que o enfermeiro 

(por ser o profissional que passa mais tempo com a vítima) deve estar qualificado 

de conhecimento para lidar com estas situações, incluindo o conhecimento da 

legislação específica. Para isso é necessário sensibilidade, disponibilidade e 

experiência. A necessidade de educar e qualificar o profissional deve-se ao fato 

de poder proporcionar uma melhor atendimento às vítimas que dependem da 

ajuda do serviço a que recorrem (Souza e Ceribelli, 2004).  

Como referido, A Associação Portuguesa de Enfermagem Forense 

(APEFORENSE), no documento Padrões de Aptidão do Enfermeiro Forense (PAEF), 

refere que a formação específica dos enfermeiros forenses no âmbito dos maus 

tratos e da agressão sexual permite-lhes, enquanto peritos, procederem à 

avaliação médico-legal às vítimas e colaborarem com o sistema judicial. Este 

documento visa revestir a EF de um enquadramento orientador do que são as 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
56 

áreas de intervenção e competências do enfermeiro forense, permitindo também 

transmitir aos cidadãos o que podem esperar do enfermeiro com formação 

forense, fornecendo a orientação para o desenvolvimento e reconhecimento 

internacional da enfermagem como especialidade.  

Em Portugal, contrariamente ao que acontece nos EUA ou na Europa, a EF é 

uma área ainda pouco desenvolvida e que carece, por parte dos profissionais, de 

formação específica e direcionada, para lidar com as vítimas de violência (Simões, 

2010). Nos últimos anos, os enfermeiros têm constatado que a procura dos seus 

cuidados por parte de vítimas de violência tem vindo a aumentar, levando-os a 

adquirir e atualizar conhecimentos na área das CF (Santos, 2013). Silva (2010) 

defende que a EF tem vindo progressivamente a ganhar reconhecimento e crê que 

alcance um forte reflexo em Portugal, porém existe ainda um longo caminho a 

percorrer (Simões, 2010). 

 Apenas em 2011 surge a APEFORENSE, um marco relevante para o 

desenvolvimento da EF em Portugal, no entanto, ainda requer muito investimento 

por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros.  

O investimento nesta área, vai ao encontro ao que preconiza o Código 

Deontológico, no qual “as intervenções de enfermagem são realizadas com a 

preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do 

enfermeiro” (Ordem do Enfermeiros, 2009, p. 61). Emana também que, o 

enfermeiro é responsável “pelas decisões que toma e pelos atos que pratica ou 

delega”, defendendo “a pessoa humana das práticas que contrariem a lei, a ética 

ou o bem comum” – dever de proteção das práticas ilegais, ilícitas ou que 

atentem contra o bem comum (Ordem do Enfermeiros, 2009, p. 79). De acordo 

com a OE (2012, p. 19) o enfermeiro deverá ainda promover um ambiente seguro, 

“procurando conhecer com acuidade o seu campo de ação, utilizando estratégias 

de garantia da qualidade e de gestão do risco”, devendo, os profissionais de 

enfermagem estar despertos para uma nova perspetiva de cuidar holístico: o 

corpo, a mente, o social e a lei. 

O enfermeiro tem um papel preponderante ao envolver no cuidado 

holístico, o seu contributo na colaboração com a justiça, articula os 

conhecimentos científicos, na humanização dos cuidados, realçando que é 

essencial a simbiose entre cuidados prestados e o sistema de justiça (Machado, 

2019; Santos, 2013). Nesta perspetiva, uma educação e formação forense 

multidisciplinar abrangente, dirigida a enfermeiros fornecerá um recurso valioso, 

melhorando o atendimento às vítimas de crimes e incrementando a ajuda aos 
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serviços forenses e cuidados de enfermagem mais ajustados a cada vítima 

(Camilo, 2017; Lynch, 2011; Machado, 2019). As escolas de enfermagem deverão 

assumir aqui um papel fulcral, nomeadamente na inserção de currículos com 

conteúdos que englobem a EF, essencial para preparar os futuros profissionais 

para os desafios quotidianos e atuais da profissão, nomeadamente ao nível de 

casos de violência e crime (Machado, 2019; Marinho & Gonçalves, 2016; Martins, 

2017; Santos, 2013). 

Acredita-se que a Teoria Transcultural, criada por Madeleine Leininger, 

permita a ponte entre a enfermagem, enquanto profissão do sistema de saúde e a 

rede familiar, focando o cuidado enquanto uma cultura e nos fenómenos da 

saúde e da enfermagem (Broch et al., 2017). O Modelo de Sunrise, possui 

caraterísticas que são universais para o nascimento, desenvolvimento, 

manutenção da vida e recuperação da saúde, podendo ser usado em diferentes 

contextos sociais e culturais, como nas situações de violência, por exemplo 

(Leininger, 2001). 

Um estudo realizado no Brasil em 2014, conclui que as diferenças culturais 

refletem a necessidade de o enfermeiro adquirir conhecimento distinto através da 

utilização da teoria transcultural no cuidado às vítimas de violência (Broch, 2017). 

A desigualdade de poder atribuída a mulheres e homens, qualifica-as como 

submissas e vocábulos como “cultura e machismo” são utilizados com frequência 

para justificar as motivações e direitos do agressor para a prática de atos 

violentos. O comportamento de inferioridade por parte das mulheres, é mantido 

para a preservação da família ou manutenção da imagem de mulher ideal (Costa, 

2014, citado por Broch, 2017). 

A preservação dos casos de violência exige uma ligação entre a equipa de 

saúde e o grupo familiar. O Modelo de Sunrise pode ser utilizado no mapeamento 

das causas de violência, atuando na dimensão social, meio ambiente e modo de 

vida, analisando os fatores educação, relação de parentesco, tecnologia, religião, 

fatores económicos, tradições e normas legais (Bastos, 2007, citado por Broch, 

2017). 

É com base no conhecimento da realidade das vítimas, (principalmente 

mulheres) que a enfermagem procura o conhecimento para o planeamento das 

ações de cuidar. Cuidar é um ato social que através do acolhimento adequado, 

satisfação com o atendimento, segurança e estímulo à liberdade, pode ser 

determinante na prática de cuidados humanizados (Reis, 2012).  
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À luz da teoria do cuidado transcultural, é fundamental que o enfermeiro 

entende o significado das práticas de cuidado específico de cada cultura e as suas 

influências com o propósito de tornar o cuidado integral e acolhedor, 

favorecendo a avaliação e o diagnóstico (Leininger, 2006). 

Neste sentido, a enfermagem deve atuar objetivando melhorar a qualidade 

de vida das vítimas de violência, contribuindo para romper o ciclo, 

proporcionando uma assistência facilitadora, dotada de conhecimento científico, 

ajustada aos valores culturais, crenças e modo de vida do indivíduo, resultando 

num atendimento de saúde significativo, benéfico e satisfatório (Leininger, 2001). 

 

Por último na subcategoria Dependência financeira e emocional da vítima, 

a vulnerabilidade social e económica foi sinalizada como dificuldade para 

abordagem ao problema da violência e para o rompimento do ciclo da violência 

(Porto, 2014). A situação da dependência financeira e emocional da vítima da VD 

exige do profissional de saúde uma atuação abrangente que envolva os aspectos 

culturais e sociais do problema, explanado no excerto seguinte: 

 

“É que essas mulheres pra se libertar elas precisam de outra coisa. Porque 

não adianta. Tem conselho da mulher, conselho disso, conselho daquilo, mas essa 

mulher vai lá denunciar e volta para o mesmo lugar. Se ela não tem uma 

estrutura ou um emprego que faça ela ter uma independência… Porque a mulher 

sempre volta pro mesmo lugar, porque depende daquele marido (...)”. (p.802) 

 

Os enfermeiros apresentam dificuldade em abordar o problema da 

violência, nomeadamente a situação de dependência financeira e emocional 

geradora de conflitos (Porto, 2014). Esta situação exige do enfermeiro uma 

atuação abrangente, por forma a inserir as vítimas em programas de proteção e 

apoio social, para que possam alcançar a autonomia e emancipação que lhes 

permitam terminar o ciclo da violência. Segundo a DGS (2012) cabe ao 

profissional, especificamente ao enfermeiro pela proximidade com a vítima, a co-

responsabilização assumindo o fenómeno em estudo como qualquer outro 

problema de saúde e desenvolver um plano de intervenção. Phaneuf (2005) 

complementa a ideia de que a relação de ajuda é importante uma vez que o 

enfermeiro está voltado para o outro, para o seu sofrimento, a fim de 
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compreender profundamente a sua situação e de perceber quais os meios que 

dispõe para resolver o seu problema, de modo a capacitar a sua evolução 

enquanto ser humano. 

De seguida apresenta-se os atributos críticos do conceito. 

 

3.2 - Determinação dos atributos críticos do conceito 

 

A análise do conceito pode ser definida como um método utilizado para 

especificar ou clarificar um conceito existente e tem a finalidade de delinear 

atributos ou caraterísticas do fenómeno estudado (Walker & Avant, 2011). Após a 

seleção do conceito a ser analisado, estabeleceu-se o objetivo de análise: 

determinar os atributos críticos e definições operacionais do diagnóstico “risco de 

violência direcionada aos outros”, explanada no capítulo IV, que resultam dos 

atributos definidores do próprio conceito.  

Os atributos definidores, também chamados atributos críticos são 

caraterísticos que atuam como elementos para diagnósticos diferenciais, isto é, 

para discriminar o que é uma expressão do conceito do que não o é (Fernandes 

et al. 2011). São os elementos constituintes do conceito que o definem teórica e 

operacionalmente, ou seja, são as palavras ou expressões que aparecem 

repetidamente na literatura e que mostram a essência do conceito. Podem ser de 

natureza ambiental, fisiológicos, psicológicos, genéticos e químicos, aumentando 

a vulnerabilidade do indivíduo a um evento nada saudável. Seguidamente 

apresenta-se as diversas definições de VD na literatura (violência nas relações 

amorosas, violência conjugal, violência nas relações de intimidade) e os 

respetivos atributos definidores: 
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DEFINIÇÃO ATRIBUTOS 

“(…) consiste em maus tratos físicos, psíquicos, 

sexuais ou de privação de liberdade, dirigidos a uma 

pessoa com quem se mantém ou manteve uma 

relação íntima” (Bdjur, 2013)  

- comportamento agressivo (maus tratos físico, 

sexual, psíquico) 

- privação de liberdade 

- pessoa com quem se mantém uma relação íntima 

“(…) qualquer ato, omissão ou conduta que serve para 

infligir danos físicos, sexuais e/ou psicológicos, por 

meio de engano, ameaças ou coações (…)” (Conselho 

da Europa, 1999)   

- dano físico, sexual, psicológico 

- coação 

“(…) quem, de modo  reiterado ou não, infligir maus 

tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos 

corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais: 

ao cônjuge ou ex-cônjuge; a pessoa de outro ou 

mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha 

mantido uma relação (…)” (Código Penal 1982, 1995) 

- comportamento agressivo (maus tratos físicos ou 

psíquicos) 

- privação de liberdade 

- pessoa com quem se mantém uma relação íntima 

 

“(…) é um comportamento violento continuado ou um 

padrão de controlo coercivo exercido, direta ou 

indiretamente, sobre qualquer pessoa que habite no 

mesmo agregado familiar (…)” (CIG, 2009) 

- comportamento violento 

- padrão coercivo 

- pessoa com quem se mantém uma relação íntima 

 

“(…) toda e qualquer ação ou omissão que acarreta 

prejuízos na liberdade e no desenvolvimento dos 

envolvidos, sejam eles membros da mesma família ou 

agregados (…). Tais atos podem ser cometidos dentro 

ou fora do lar e consistem em agressões físicas, 

psicológicas, sexual e negligência (Saliba et al., 2007; 

Day et al., 2003)   

- privação de liberdade 

- pessoa com quem se mantém uma relação íntima 

- comportamento agressivo (físicos, psicológicos, 

sexuais e negligência) 

 

“(…) qualificação de ato enquanto violência, vivido 

pela vítima ou autor, com caraterísticas de agressão 

física, psicológica, sexual, de discriminação e/ou 

constrangimento social, ocorrendo em diversos 

contextos, na vida privada ou doméstica, escolar, 

laboral ou publica (…), ação isolada ou processo de 

violência mais ou menos prolongado no tempo (…)” ( 

Lisboa, Barroso e Marteleira, 2003; Lisboa et al., 

2006) 

- pessoa com quem se mantém uma relação íntima 

- comportamento agressivo (físicos, psicológicos, 

sexuais e discriminação) 

- ato isolado ou continuado 

 

“(…) uso intencional da força física ou do poder, real 

ou sob forma de ameaça, contra si próprio, contra 

outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que 

resulte, ou tenha possibilidade de resultar, em lesão, 

morte, dano psicológico, compromisso do 

desenvolvimento ou privação (…)” (Krug et al., 2002) 

- uso intencional da força 

- poder 

- comportamento agressivo (lesão, morte) 

- dano psicológico 

- privação de liberdade 

 

 (…) “uso intencional da força ou poder em uma forma 

de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, outra 

pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou 

tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, 

morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento 

ou privações”. (OMS, 2002) 

- uso intencional da força 

- poder  

- comportamento agressivo (lesão, morte) 

- dano psíquico 

. alterações desenvolvimento 

- privação da liberdade 

 

 

Tabela 4 - Definições de violência doméstica e respetivos atributos críticos 
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Analisa-se as diversas definições na literatura e a evolução do conceito de 

pessoa vítima de VD ao longo dos anos e sob as diversas perspetivas das 

ciências.  

Em todos os significados está subjacente o atributo GÉNERO, subsistindo 

em diversos grupos sociais e em muitos indivíduos, a representação da violência 

como um determinismo que se expressa de modo exuberante no sexo masculino, 

fruto das especialidades biológicas que o caraterizam (DGS, 2014). As 

desigualdades de género que se estabelecem e marcam as vivências sociais e 

íntimas de homens e mulheres, estruturam-se em torno de quatro eixos (Connell, 

2002): 

- Relações de poder (dominância centrada no homem) 

- Relações de produção (expressa pelas assimetrias na divisão e 

remuneração do trabalho) 

- Relações emocionais (expressa nas vivências íntimas e na conjugalidade) 

- Simbolismo (ideologia de género mantém uma visão dicotómica e 

assimétrica do ser-se homem ou mulher) 

A figura seguinte ilustra a moldura final do conceito de VD e os respetivos 

atributos definidores. 
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Esquema 3 – Atributos críticos do conceito de violência doméstica 

PESSOA 

Serviço 

Urgência 

ENFERMEIRO 

•Atuação profissional 

•Identificação dos casos 

•Barreiras e dificuldades 

•Medo e insegurança 

•Sobrecarga de atividades  

•Falta de formação dos 

profissionais 

 

VIOLÊNCIA  

DOMÉSTICA 

Género 

Privação da liberdade 

Comportamento agressivo 

(físico, psicológico) 
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mantém uma relação 

íntima 

 

ATRIBUTOS 
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Dada a sensibilidade deste fenómeno, o quadro final resulta nos seguintes 

atributos definidores:  

- género 

- privação da liberdade 

- comportamento agressivo (físico, psicológico e sexual) 

- pessoa com quem se mantém uma relação íntima 

Na conceção de Matos (2006), a VD consiste no abuso de uma pessoa 

sobre outra, numa relação específica de intimidade, podendo ocorrer em relações 

maritais ou não maritais, atuais ou passadas. A autora refere ainda tratar-se de 

um fenómeno transversal e multidimensional, sendo que a violência infligida 

pode variar em termos de tipologia (abuso físico, sexual, psicológico/ emocional) 

e severidade (empurrão, bofetada, violação). Esta forma de violência tende a 

agravar-se com o tempo, em termos de frequência e gravidade. 

Na perspetiva de Lisboa et al. (2009) a violência de género constitui um 

padrão específico de violência que se amplia e reatualiza na proporção direta em 

que poder masculino é ameaçador, podendo revestir-se de diversas formas 

(físicas, psicológicas, económicas, sexuais ou discriminação sociocultural). O 

autor sublinha que esta forma de violência é considerada, nacional e 

internacionalmente, como uma das mais graves violações do direito à vida, 

segurança, liberdade, dignidade e integridade física e mental daquelas que são as 

suas vítimas, sendo por consequência um entrave ao funcionamento de uma 

sociedade democrática, baseada no Estado de direito. 

 

3.3- Identificação do caso modelo 

 

Esta etapa visa ilustrar o conceito através de um exemplo que contenha os 

atributos definidores, onde o caso deve representar um caso padrão, com o 

conceito e atributos essenciais (Walker & Avant, 2005). O propósito desta etapa é 

proporcionar uma demonstração prática do conceito, num contexto relevante 

originário de uma situação da vida real, baseado na literatura ou criado pelo 

próprio investigador. Como modelo para o diagnóstico “risco de violência 

direcionada aos outros”, elaborou-se o seguinte caso resultante da realização do 

estágio em contexto de serviço de urgência: 
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“Era setembro, final de tarde e o turno na triagem do serviço de urgência 

do hospital, decorria dentro da normalidade.  

A enfermeira chamou o próximo doente, uma mulher com 46 anos, que 

deu entrada na triagem com o companheiro, um homem alto, bem constituído e 

musculado, com aspeto bem cuidado. A mulher apresentava as mãos nos bolsos e 

cabeça baixa. Aspeto descuidado, emagrecida, vestida demais para a época do 

ano e para o calor que se fazia sentir. Olhar deprimido, vazio, com olheiras 

marcadas. 

Quando questionada sobre o motivo da vinda à urgência, a senhora referiu 

mal-estar, cefaleias, dores musculares inespecíficas e nas costas há 8 dias. A 

enfermeira foi fazendo mais questões para apurar a natureza da queixa e, 

reparou que a senhora começou a ficar ansiosa e inquieta na presença do 

companheiro. Este começou a pressioná-la para ela se despachar, falando alto e 

num tom agressivo, apertando-lhe o braço porque ele tinha mais que fazer do 

que estar ali com ela. 

À avaliação da enfermeira, a senhora parecia estar a esconder 

informação, demonstrando-se renitente a falar e incoerente na descrição dos 

fatos. Esta história estava mal contada. De imediato se apercebeu que estava 

perante uma situação complicada, de provável violência doméstica, com coação 

por parte do agressor. Após um longo diálogo com o companheiro, conseguiu 

ficar numa sala, sozinha com a vítima. O medo e o desespero estavam 

estampados no seu rosto. Toda ela tremia! Quando se sentiu segura, a senhora 

começou a chorar e pediu ajuda, contando tudo o que se tinha passado nos 

últimos meses. 

A equipa multidisciplinar de atuação na área da violência doméstica foi 

ativada. Constatou-se que este caso já decorria há 9 meses e, que nesse tempo, a 

vítima recorreu ao serviço de urgência 134 vezes, sempre acompanhada pelo 

companheiro. 134, foi o número de recorrências sucessivas ao serviço de 

urgência, por parte da vítima, com queixas somáticas, sintomas, indícios, que 

mascaravam sucessivos pedidos de ajuda e que, nenhum profissional de saúde se 

tinha apercebido, até ao dia em que a enfermeira Pós-Graduada em Criminologia 

e com Especialização em Enfermagem Forense lhe fez a triagem.” 

 

 Este caso elucida os quatro atributos definidores do conceito de pessoa 

vítima de violência doméstica, listados anteriormente, pelo que se constitui o 

caso modelo: 

 Género – o atributo género apresenta duas perspetivas: o agressor, 

revelado pelas seguintes descrições, “(…)deu entrada na triagem com o 

companheiro, um homem alto, bem constituído e musculado, com aspeto bem 

cuidado.”, “Este começou a pressioná-la para ela se despachar, falando alto e 

num tom agressivo, apertando-lhe o braço porque ele tinha mais que fazer do 

que estar ali com ela.”, carateriza a relação de poder com domínio do homem; a 

perspetiva da vítima: “Aspeto descuidado, emagrecida, vestida demais para a 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
64 

época do ano e para o calor que se fazia sentir. Olhar deprimido, vazio, com 

olheiras marcadas.”; 

  Privação da liberdade – revelado pelas entradas sucessivas do 

companheiro na triagem, “(…) uma mulher (…) que deu entrada na triagem com 

o companheiro (…); “(…)  este caso já decorria há 9 meses e, que nesse tempo, a 

vítima recorreu ao serviço de urgência 134 vezes, sempre acompanhada pelo 

companheiro (…); o seguinte excerto também carateriza este atributo, “(…) a 

senhora começou a ficar ansiosa e inquieta na presença do companheiro. Este 

começou a pressioná-la para ela se despachar, porque ele tinha mais que fazer 

do que estar ali com ela.” 

Comportamento agressivo (físico, psicológico) – revelado pela postura do 

companheiro na triagem, “Este começou a pressioná-la para ela se despachar, 

falando alto e num tom agressivo, apertando-lhe o braço porque ele tinha mais 

que fazer do que estar ali com ela.” 

Pessoa com quem se mantém uma relação íntima – revelado pelos 

excertos, “(…)deu entrada na triagem com o companheiro”; “(…) na presença do 

companheiro.”; “(…)sempre acompanhada pelo companheiro.”.  

 

3.4 - Identificação de casos adicionais de violência doméstica 

 

Para auxiliar na decisão dos atributos realmente importantes na definição 

do conceito, são citados outros casos, os casos adicionais, que correspondem à 

sexta etapa do método de análise de Walker e Avant (2005). Todos esses casos 

não são exemplo legítimo do conceito, mas similares ou contrários, sendo difícil 

a identificação dos atributos por coincidirem com termos relacionados. Segundo 

as autoras, são eles: casos relacionados (ilustram atributos além dos essenciais 

em foco), casos contrários (são contrários ao caso modelo, exemplificando 

situações em que o conceito não está presente), casos ilegítimos (situação que 

não preenche os princípios estabelecidos para o conceito, sendo situações falsas 

em que o conceito não está presente), casos limítrofes (ilustra a dificuldade em 

afirmar elementos essenciais do caso modelo) e os casos inventados (ilustrativo 

apenas da consistência dos atributos frente ao conceito). 

 

Um caso contrário 
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O caso contrário apresentado explana uma descrição clara e precisa de 

uma situação oposta ao conceito, sugerindo que a pessoa não é submetida a VD 

por parte de outros: 

 

“Começaram como amigos, faziam parte do mesmo grupo. Falavam horas 

ao telefone e a certa altura combinaram um cinema. 

 “Foi o nosso primeiro encontro, e saímos do cinema de mão dada, como se 

nos conhecêssemos há séculos. Foi uma coisa inexplicável - disse ela.” 

 Para ela, que até era uma rapariga distante, o 'click' foi imediato. E teve a 

noção exata a partir daquele momento, que aquilo não ia ser um simples caso. Os 

elogios eram constantes: à sua beleza, ao caráter e integridade, felicitando-a e 

comemorando com ela as conquistas profissionais. 

“Namorei durante 5 anos com a pessoa mais querida e doce do mundo. É 

um homem impecável, muito atencioso, querido e carinhoso. É fantástico, 

contudo o meu sucesso profissional implicou uma mudança de continente e a 

nossa relação acabou por terminar pela distância. Contudo, somos amigos.” 

 

Através da análise da narrativa é evidente a falta de todos os atributos de 

VD: 

- Não influência do género - revelado pela ausência de poder e dominância 

masculina, não há inferioridade feminina explanado pelos excertos “Começaram 

como amigos, faziam parte do mesmo grupo.”; “Os elogios eram constantes: à 

sua beleza, ao caráter e integridade, felicitando-a e comemorando com ela as 

suas conquistas profissionais.”; “(…)um homem impecável, muito atencioso, 

querido e carinhoso. É fantástico tê-lo como companheiro.” 

- Não há privação da liberdade - pela descrição de fatos como as saídas e a 

frequência de um grupo em meio social, ausência de controlo ou dominância na 

relação, manifestada pela independência profissional e financeira, “(…) fazíamos 

parte do mesmo grupo.”; “Falavam horas ao telefone (…) combinaram um cinema 

(…) saíamos (…)”; “(…) felicitando-a e comemorando com ela as conquistas 

profissionais.”; “Namorei durante 5 anos (…)”. 

- Não há comportamento agressivo (físico, psicológico) - revelado pelos 

seguintes excertos, “(…) saímos do cinema de mão dada, como se nos 

conhecêssemos há séculos. Foi uma coisa inexplicável – disse ela.”; “Os elogios 

eram constantes: à sua beleza, ao caráter e integridade, felicitando-a e 

comemorando com ela as conquistas profissionais.”; “Namorei durante 5 anos 

com a pessoa mais querida e doce do mundo. É um homem impecável, muito 

atencioso, querido e carinhoso. É fantástico.”. 
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- Não é a pessoa com quem se mantém uma relação íntima - relatado pelo 

seguinte excerto, “(…) o meu sucesso profissional implicou uma mudança de 

continente e a nossa relação acabou por terminar pela distância. Contudo, somos 

amigos.” 

 

Um caso ilegítimo 

O caso ilegítimo não apresenta os atributos críticos definidores do 

diagnóstico de enfermagem “risco de violência direcionada aos outros”, 

caracterizando uma situação inexata do conceito: 

 

 “Mulher de 65 anos reside em casa e tem apoio de duas cuidadoras (uma 

durante o dia e outra à noite). Sofre queda em casa, após ter escorregado, sem 

fratura, da qual resulta diversas equimoses e esfacelos nos membros inferiores.  

Nos últimos meses, nas visitas realizadas pelo filho, este apercebeu-se que 

a mãe ao caminhar tropeça nos tapetes e perde o equilíbrio, retirando-os. Às 

vezes chega mesmo a cair. Tem constatado que a mãe tem deixado de ir à igreja, 

fazer as compras perto de casa e tem apresentado alterações do equilíbrio com 

medo de cair, além de sinais de desânimo e tristeza. Isola-se em casa, anda mais 

calada, incapaz de agir e de resolver as tarefas domésticas.” 

 

- Não há influência de género - pelo fato de viver sozinha e ter apoio de 

cuidadoras expresso no excerto “(…) reside em casa e tem apoio de duas 

cuidadoras (uma durante o dia e outra à noite).”; “(…) as visitas realizadas pelo 

filho (…). 

- Não há privação da liberdade – apesar da idade e de viver sozinha, a 

senhora mantém os hábitos de vida sociais e culturais, como revela os seguintes 

excertos “(…) ir à igreja, fazer as compras perto de casa (…)”. 

- Não há comportamento agressivo (físico, psicológico e sexual) – há 

evidência de queda resultando em diversas equimoses e esfacelos manifestado 

pelas alterações no equilíbrio e não pela agressão de outro, “Sofre queda em 

casa, após ter escorregado, sem fratura, da qual resulta diversas equimoses e 

esfacelos nos membros inferiores.“. O fator idade e as alterações degenerativas 

próprias da idade resultam em alterações emocionais expressas no caso, “(…) 

sinais de desânimo e tristeza. Isola-se em casa, anda mais calada, incapaz de 

agir e de resolver as tarefas domésticas.” 

- Não há relação íntima com a pessoa – a pessoa vive sozinha, tem o apoio 

de cuidadoras e recebe a visita do filho, como revela os excertos “Mulher de 65 
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anos reside em casa e tem apoio de duas cuidadoras (uma durante o dia e outra 

à noite).”, “(…) nas visitas realizadas pelo filho (…)”. 

 

Um caso inventado 

O caso inventado descreve uma situação tão consistente dos atributos que 

o conceito parece real: 

 

“Recorre ao serviço de urgência mal o dia nasce. Refere que tinha 

conseguido fugir de casa quando o marido tinha adormecido, dominado pelo 

consumo de álcool, onde está fechada há vários meses. Teve de abandonar o 

trabalho e não tem dinheiro para sobreviver. Apresenta maus cuidados de 

higiene, estava esquelética, não comia, nem dormia. Eram visíveis equimoses com 

diversas colorações, perda de cabelo. Na triagem, descreveu minuciosamente as 

agressões que lhe foram feitas pelo marido. Refere andar cansada desta situação 

e já não aguentar mais. 

A enfermeira que a acolheu não teve dúvidas, trata-se de um caso de 

violência e decidiu contatar a equipa multidisciplinar que atua nesta área, 

mantendo a senhora sob observação, sozinha numa sala. 

Passados alguns minutos, a senhora começa a ficar inquieta, 

sobressaltada a falar e gesticular sozinha, como se tivesse outra pessoa na sala. 

Quando a enfermeira entra, ouve: “Tu já viste o que me estás a fazer? Pára, não 

me batas mais. Larga-me o cabelo…”, enquanto se atirava contra a mesa e 

puxava os cabelos a ela própria”  

 

A ilusão e a descrição de um caso de violência são tão patentes na 

narração deste evento que é fundamental o enfermeiro ter os conhecimentos, 

habilidades e competências sobre este fenómeno bem treinadas para fazer o 

despiste da situação: 

- Género – o caso revela uma relação de poder com domínio do género 

masculino e inferioridade feminina como e lê nos seguintes excertos, “Refere que 

tinha conseguido fugir de casa quando o marido tinha adormecido, dominado 

pelo consumo de álcool, onde está fechada há vários meses, teve de abandonar o 

trabalho e não tem dinheiro para sobreviver. Apresenta maus cuidados de 

higiene, estava esquelética, não comia, nem dormia. Eram visíveis equimoses com 

diversas colorações, perda de cabelo. Na triagem, descreveu minuciosamente as 

agressões que lhe foram feitas pelo marido.”. 

- Privação da liberdade – revelado pelo estar fechada em casa e isolada 

socialmente, “Refere que tinha conseguido fugir de casa quando o marido tinha 

adormecido, dominado pelo consumo de álcool, onde está fechada há vários 

meses. Teve de abandonar o trabalho e não tem dinheiro para sobreviver.” 
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- Comportamento agressivo (físico, psicológico) – revelado pelas descrições 

das agressões físicas e psicológicas seguintes, “Apresenta maus cuidados de 

higiene, estava esquelética, não comia, nem dormia. Eram visíveis equimoses com 

diversas colorações, perda de cabelo. Na triagem, descreveu minuciosamente as 

agressões que lhe foram feitas pelo marido. Refere andar cansada desta situação 

e já não aguentar mais.”. 

- Pessoa com quem se mantém uma relação íntima – revelado pela fato de 

coabitar com o agressor, “(…) conseguido fugir de casa quando o marido tinha 

adormecido (…); “(…)foram feitas pelo marido.” 

 

  Um caso limítrofe 

O caso limítrofe ilustra algumas caraterísticas do conceito mas não são 

reconhecidas como tal, continua a existir um ideal de relação amorosa estável: 

 

“Vivia há 5 anos com um homem que a maltratava. Não dependia dele 

financeiramente. Não alimentava o sonho de um casamento indissolúvel. 

Pertencia a uma geração emancipada. 

De uma relação anterior, tinha uma filha.  

Ele nunca disse que a amava, mas todos os dias dizia que a adorava. 

Sentia que não era mulher para ele: não era obediente, nem carente, nem 

frustrada e por isso ele batia-lhe. 

Não conseguia desistir da relação, porque gostava dele. Acreditava que o 

amor por ele o iria mudar. Acreditava que o sacrifício que fazia era em virtude 

da relação amorosa.” 

 

 O caso limítrofe constitui o evento que contém alguns dos atributos 

essenciais do conceito em análise mas não todos, como constatamos nos 

excertos citados: 

- Género – revela domínio da masculinidade na relação, dependência 

emocional com afeto ao agressor e com esperança de que um dia o agressor 

pudesse mudar o comportamento, mas com independência financeira, “(…) 

homem que a maltrata. Não dependia dele financeiramente. (…) Não conseguia 

desistir da relação, porque gostava dele. Acreditava que o amor por ele o iria 

mudar. Acreditava que o sacrifício que fazia era em virtude da relação amorosa.” 

- Privação da liberdade – este atributo não se encontra evidente no caso, 

“Não dependia dele financeiramente.”; “Pertencia a uma geração emancipada.” 

- Comportamento agressivo (físico, psicológico) – como se constata nos 

seguintes excertos, “(…) um homem que a maltratava.”; Sentia que não era 
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mulher para ele: não era obediente, nem carente, nem frustrada e por isso ele 

batia-lhe. 

- Pessoa com quem se mantém uma relação íntima – revelado pelos 

excertos, “Viva há 5 anos com um homem (…)”; “(…) todos os dias dizia que 

adorava.”; “Não conseguia desistir da relação (…) amorosa.” 

 

Um caso relacionado 

O caso relacionado descrito, relata uma pessoa vítima de violência com 

atributos ilusivos aos essenciais do foco: 

 

“A nossa relação estava à beira da rutura. Tinha uma dinâmica pesada, 

negativa, sofrida. E era também assim que eu me sentia, sofrida.  

O meu marido chega a casa, tarde todos os dias, e sempre bêbado. As 

discussões são inevitáveis. Estamos casados há 40 anos, temos um filho que 

ainda vive connosco. Desempregado, nunca acabou os estudos. Culpabiliza-me 

pela falta de sucesso na escola, apesar de sempre ter vivido para cuidar dele e do 

meu marido. 

Ele tem uma autoestima gigante, que precisa de alimentar através do 

domínio que exerce sobre as outras pessoas. 

Tudo começou com uma bofetada, só porque não tinha as mesmas ideias 

dele. Ora de seis em seis meses, ora de três em três meses, ora uma vez por mês, 

ora porque o Benfica perde, ora porque o prato não está devidamente limpo, ora 

porque o outro bebeu. Ora porque sim, ora porque não.” 

 

 O caso relacionado está aliado ao conceito em estudo, podendo não conter 

todos os atributos, e relaciona-se, de certa forma, com o conceito principal 

apontando ideias idênticas (Walker e Avant, 2005). Quando se procede à análise 

do caso, clarifica-se que existe um distanciamento entre o que é importante ou 

não para a definição do conceito. A análise da descrição deste caso relacionado 

permite considerá-lo mais com uma história de distúrbio de personalidade, 

relacionado com o consumo de álcool.  

 

- Género – domínio do género masculino transparente nos seguintes 

excertos, “Ele tem uma auto-estima gigante, que precisa de alimentar através do 

domínio que exerce sobre as outras pessoas.”; “Tudo começou com uma bofetada, 

só porque não tinha as mesmas ideias dele. Ora de seis em seis meses, ora de 

três em três meses, ora uma vez por mês, ora porque o Benfica perde, ora porque 

o prato não está devidamente limpo, ora porque o outro bebeu. Ora porque sim, 

ora porque não.”. 
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- Privação da liberdade – revelado pelo fato de toda a vida viver para cuidar 

do marido e filho, “(…) sempre ter vivido para cuidar dele e do meu marido.” 

- Comportamento agressivo (físico, psicológico) – revelado pelo abuso físico 

e psicológico, “As discussões são inevitáveis.”; “Tudo começou com uma bofetada 

(…). 

- Pessoa com quem se mantém uma relação íntima – manifestado pela 

descrição da duração da relação conjugal, “Estamos casados há 40 anos, temos 

um filho que ainda vive connosco.” 

 

 O alcoolismo é uma doença complexa que apresenta grande comorbilidade 

com outras perturbações mentais. Inúmeras investigações clínicas e 

epidemiológicas acerca do tema indicam que o consumo disfuncional de álccol 

está associado nomeadamente com o humor, ansiedade, abuso de outras 

substâncias e perturbações da personalidade (Mello, Liappas & Paparrigopoulos, 

2010). Os estudos realizados sobre o tema têm referido que os traços de 

personalidade que se relacionam mais frequentemente com o consumo 

disfuncional de álcool são impulsividade, sendo esta uma dimensão da 

personalidade que incorpora traços como a busca de sensações como 

agressividade (Mulder, 2002). 

 

3.5 - Reconhecer os antecedentes e consequências na violência doméstica 

 

A sétima etapa do método de análise do conceito de Walker e Avant (2005) 

consiste em identificar os antecedentes e as consequências do conceito, ou seja, 

nomear os incidentes ou eventos que acontecem a priori ao fenómeno 

(necessários para a sua ocorrência) e a posteriori (eventos ou situações que 

resultam da presença do fenómeno). Nunes (2015) acrescenta que os 

antecedentes consistem em precedentes que deverão acontecer para legitimar a 

existência do conceito enquanto que, as consequências são os resultados finais 

do conceito muitas vezes descuradas e que poderão ser profícuas para 

investigações futuras. Walker e Avant (2005) relembram os critérios de 

exclusividade, uma vez que algo não pode ser concomitantemente, um atributo, 

um antecedente ou uma consequência. 

 A literatura diz-nos que os indicadores de VD são o fundamento do 

diagnóstico diferencial e incluem sinais e sintomas meramente indicativos da 

possibilidade de existência de esse tipo de violência (Dias, 2018). Atentando à 
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dificuldade de se concretizar um diagnóstico certo e seguro nestes casos, sempre 

que estes indicadores estiverem presentes, deve-se suspeitar da existência de 

uma pessoa vítima de VD. É fundamental que o diagnóstico seja feito por um 

profissional com experiência nesta matéria e com base a conjugação dos diversos 

indicadores, uma vez que os sinais e sintomas podem existir noutros casos. A 

conjugação garante a consistência e a robustez ao diagnóstico. 

Os serviços de saúde, nomeadamente as urgências hospitalares pelas suas 

condições particulares, são serviços de excelência para os enfermeiros terem a 

oportunidade de observar/detetar possíveis situações de VD (Gomes, 2014). 

Todos sabemos que é na triagem, que a pessoa tem o primeiro contato com 

enfermeiro e se pode fazer desde logo a identificação da vítima de VD. A 

dificuldade reside muitas vezes quando a pessoa não se identifica como tal. O 

autor acrescenta que é na triagem que o enfermeiro tem de estar atento para os 

casos ocultos, para as situações de VD camufladas pelos indicadores 

caraterísticos referindo situações de doença abrupta ou novos traumas.  

Em termos médico legais e forenses, Dias (2018) considera com 

indicadores de VD determinadas lesões ou sequelas, determinados vestígios e 

certos sintomas ou alterações de comportamento que, conjugados com o relato 

da vítima ou testemunhas sobre o evento, bem como os fatores de risco 

identificados permitem a elaboração de um diagnóstico de final de VD. No 

seguimento destas ideias, Henriques (2016) considera os antecedentes 

caraterísticos do conceito de pessoa vítima VD descritos na tabela 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Tabela 5 – Antecedentes da violência doméstica 

 

Seguidamente descreve-se as consequências mais frequentes que os 

profissionais deverão estar atentos na sua intervenção, resultantes da análise da 

ANTECEDENTES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Submissão 

Dependência emocional 

Perturbações de humor e da personalidade 

Imaturidade marcada 

Sentimentos de inferioridade e de inadequação 

Confusa e com perda de confiança 

Fragilidade generalizada 

Déficit de conhecimento 

Sentimentos de rejeição 

Medo de represálias 

Labilidade emocional 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
72 

pesquisa documental descrita no anexo I. Ressalva-se que são meros indicadores, 

uma vez que muitos deles são partilhados nos diversos tipos de violência. 

 

CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Danos físicos e corporais 

Perturbações alimentares 

Alteração da imagem corporal 

Distúrbios de ansiedade  

Sentimentos de vergonha e culpa 

Níveis reduzidos de auto estima e um auto conceito negativo 

Vulnerabilidade, passividade, desânimo apreendido 

Isolamento social 

Comportamento depressivo 

 

 

  

No âmbito da atuação da prática baseada na evidência, surge o papel 

crucial do enfermeiro do SU, nomeadamente o enfermeiro da triagem, 

contribuindo para a minimização das consequências identificadas através da 

comunicação empática e da humanização dos cuidados. De acordo com as ideias 

descritas pela DGS (2012), os princípios gerais da humanização do atendimento 

em serviços de saúde e da interação empática com a pessoa vítima de violência, 

adquire um papel crucial para o bem-estar da vítima, propiciando uma boa 

relação interpessoal, fator indispensável à prática clinica da enfermagem. 

 Num estudo realizado por Freitas (2017), enquadrado na enfermagem, e 

assentando nas ideias de Corbani et al. (2009), falar de humanização é falar do 

seu instrumento de trabalho, o cuidado, que se carateriza numa relação de ajuda, 

cuja essência se constitui numa atitude humanizada, apoiando o cuidado numa 

relação inter-humana. Cuidar é assim usar da própria humanidade para assistir a 

do outro, como um ser único, composto de corpo, de mente, vontade e emoção, 

com um coração consciente, com o qual se intui, se comunga e se cuida, com 

base nesta relação. Para Freitas (2017), a palavra humanização é enquadrada num 

contexto em que, além de se valorizar o cuidado nas suas dimensões técnicas e 

científicas, são reconhecidos os direitos das pessoas, é respeitada a sua 

individualidade, dignidade, autonomia e subjetividade, não se esquecendo o 

reconhecimento do profissional que, como ser humano, pressupõe uma relação 

sujeito-sujeito. No ato de cuidar surge assim a relação entre dois sujeitos, dá-se 

um encontro, uma relação pessoa-pessoa, em que, quando isso não acontece, as 

relações no momento assistencial degradam-se, dificulta-se a expressão dos 

Tabela 6 – Consequências da violência doméstica 
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sujeitos, o que é essencial para uma assistência humanizada e personalizada 

(Almeida, 2014). 

 Num estudo realizado por Mongiovi (2014, citado por Freitas, 2017), 

sobressai a empatia pelo pessoa como um instrumento valioso no processo da 

humanização, em que o profissional tenta colocar-se no lugar do doente e 

procura agir de acordo com os seus ideais e valores, o que qualifica o cuidado 

prestado. Foi também valorizada a atuação integral do cuidado de enfermagem, 

na tentativa de atender ao doente, percebendo as suas necessidades físicas 

ligadas ao sofrimento psicológico, social e espiritual existentes na sua condição 

de doente, havendo assim referência à humanização como uma atitude de 

cuidado holístico, com base na realização de ações que estão para além do 

tratamento da patologia. Humanizar o cuidado é acolher as angústias do ser 

humano diante da fragilidade de corpo, mente e espírito, respondendo com 

habilidade humana e científica, em que, diante de um quotidiano desafiador pela 

indiferença crescente, são imprescindíveis a solidariedade e o atendimento digno, 

com calor humano. Há, pois, que tornar-se sensível à situação do outro, criando 

um vínculo, graças a uma relação dialogal, para perceber o querer ser atendido 

com respeito, numa relação de diálogo e de necessidades compartilhadas (Pessini 

e Bertachini, 2004).  

 

3.6 - Indicadores empíricos na violência doméstica 

 

A última etapa do método de análise seguido é a identificação de 

referências empíricas a partir dos atributos do conceito (Walker e Avant, 2005). 

Consistem em categorias ou classes de fenómenos observáveis que demonstram 

a ocorrência do conceito, quando estão presentes, possibilitando a sua definição 

operacional. Na maioria dos casos, os atributos são idênticos às referências 

empíricas. Os dados empíricos descritos no quadro relataram as bases teóricas 

do conceito, resultado da contextualização na revisão de literatura e nos 

documentos consultados sobre a temática. A análise e discussão dos dados 

sugerem a operacionalização de uma escala de avaliação para a enfermagem, 

culminando num instrumento de investigação novo (Walker e Avant, 2005). 

De acordo com a OE (2012), a VD é uma grave violação dos direitos 

humanos. É uma realidade transversal, ocorrendo em diferentes contextos 

etários, sociais, económicos, culturais e ou religiosos. Para que possa haver um 

efetivo reconhecimento dos cuidados de enfermagem, cabe aos enfermeiros 
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demonstrar que os mesmos são a expressão e o cumprimento de um serviço 

indispensável em certas circunstâncias da vida das pessoas (Lino, 2012), 

nomeadamente nas vítimas de VD.  

No âmbito da enfermagem, não há instrumentos desenvolvidos que 

permitam avaliar a pessoa vítima de VD no SU. Ao longo do estudo, referiu-se a 

pertinente necessidade de concretizar outros trabalhos de investigação que 

permitam analisar cientificamente o conceito de pessoa vítima de VD, 

nomeadamente estratégias de avaliação adequadas e o impato nos cuidados 

prestados. 

Definido o conceito e contextualizado nas várias especialidades, torna-se 

imperioso desenvolver um recurso adequado, a um ou vários instrumentos de 

mensuração de cada um dos seus componentes. Assim, fará sentido uma reflexão 

aprofundada sobre qual a estratégia metodológica mais adequada para a medição 

de um conceito com este tipo de caraterísticas (Figueiredo, 2013). Com base nos 

atributos resultantes da análise do conceito e da RSL, propõe-se os seguintes 

indicadores empíricos descritos no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 – Síntese dos atributos e respetivos indicadores empíricos 

  

Estes indicadores encontram-se justificados pelo que a autora cita, uma 

vez que humanizar implica acolher a pessoa na sua essência, partindo de uma 

ação efetiva traduzida na solidariedade, na compreensão do ser doente na sua 

singularidade e na apreciação da vida. É abrir-se ao outro e acolher, solidária e 

legitimamente, a diversidade, tornando o ambiente mais agradável e menos 

• Atuação profissional 

• Identificação dos casos 

• Atitude dos profissionais 

• Barreiras e dificuldades 

• Medo e insegurança 

• Sobrecarga de atividades 

•Falta de preparação dos 

profisisonais 

• Dependência finanaceira e 

emocional da vítima 

ATRIBUTOS DO 

CONCEITO 

•Género 
• Privação da liberdade 
• Comportamento agressivo 
• Pessoa com quem se 

mantém uma relação 
íntima 

ATRIBUTOS DO 

CONCEITO 
•Humanização 

dos cuidados 

•Comunicação 

empática 

•Relação 

interpessoal 

INDICADORES 

EMPÍRICOS 

(com recurso à RSL) 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
75 

tenso, de forma a proporcionar ao doente um atendimento mais seguro e 

afetuoso. É um ato de aliar a competência técnica à ternura humana, permitindo 

ao profissional de saúde utilizar a comunicação como meio para compreender a 

história de vida, o modo de ser e de agir do doente, bem como percebê-lo como 

ser humano em todas as suas dimensões e manifestações (Bezerra, 2015). 

 

3.7 – Proposta de definição do conceito 

 

A realização deste estudo pretende desenvolver conhecimento em 

enfermagem, tornando-o mais operacional na teoria, numa lógica da prática 

avançada e, na investigação, facilitando a compreensão do fenómeno em estudo. 

Sousa et al. (2017) referem que a literatura em enfermagem é constituída por 

conceitos e, a sua análise e desenvolvimento, têm permitido a evolução e 

expansão do conhecimento nesta ciência, uma vez que reformulação e 

clarificação dos conceitos criam bases sólidas de conhecimento nas diversas 

disciplinas. Nesta afluência de ideias surge este subcapítulo, que visa espelhar a 

complexidade do fenómeno analisado, contribuindo para aprimorar o conceito 

valorizar e subsidiar a prática clínica do enfermeiro que atua no cuidado à pessoa 

vítima de VD e consequentemente, qualificar e humanizar os cuidados prestados. 

A investigação deste conceito foi o fundamento chave que permitiu validar e 

clarificar o desenvolvimento deste DE, facilitando a construção do PE de forma 

completa, explanado no próximo capítulo. Seguidamente apresenta-se a proposta 

de definição de VD resultante do estudo de investigação. 
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Indicadores        Empíricos 
Indicadores        Empíricos 

A violência doméstica é definida pelo domínio e poder do género 

que se mantém numa relação íntima com a vítima, privando-a de 

liberdade, recorrendo a comportamentos agressivos (físicos, 

psicológicos ou sexuais). Conceito humanista, dinâmico e 

complexo em enfermagem, definido pela atuação profissional do 

enfermeiro dotado de conhecimento, habilidades e competências 

para identificar casos de violência doméstica, através de sinais 

ocultos ou indícios como a submissão, perturbações de humor e 

personalidade, imaturidade marcada com labilidade e 

dependência emocional, sentimentos de inferioridade e 

inadequação com déficit de conhecimento que geram medos de 

represálias e uma fragilidade generalizada, manifestada por 

danos físicos e corporais, perturbações alimentares com 

alteração da imagem corporal, sentimentos de vergonha e culpa 

que promovem níveis reduzidos de auto estima e auto conceito 

negativo, gerando distúrbios de ansiedade, comportamento 

depressivo e isolamento social, vulnerabilidade, passividade e 

desânimo apreendido. Esta resposta é expressa na humanização 

dos cuidados prestados com recurso a uma comunicação 

empática com escuta ativa, promovendo a confiança da vítima no 

profissional e o desenvolvimento de uma relação interpessoal. 

Esquema 5 – Proposta de definição do conceito de violência doméstica 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
77 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM COM NOVA PROPOSTA PARA 

NANDA - I 
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A enfermagem ao longo dos anos tem procurado representar o 

conhecimento da disciplina através de termos, palavras e classificações, de forma 

a sistematizar a sua prática e facilitar a utilização de suporte informatizado de 

documentação. Surgiu a necessidade de criar sistemas formais de classificação 

em enfermagem com o principal objetivo de estabelecer uma linguagem comum 

para descrever o cuidado da enfermagem individual, familiar ou comunitário em 

diferentes locais e, assim, permitir comparações entre diferentes contextos e 

períodos temporais (Herdman, 2012). 

As classificações requerem a identificação dos elementos centrais à 

tomada de decisão, seguem o PE e integram os diagnósticos, as intervenções e os 

resultados (Cruz, 2007). Trata-se de uma estrutura que organiza a terminologia 

utilizada para descrever avaliações, intervenções e resultados dos cuidados 

efetuados pelos enfermeiros implicando uma precisão de conceitos na sua 

aplicação (Carvalho, Cruz, & Herdman, 2013). 

A utilização das classificações permite desenvolver o conhecimento por 

elas representado e organizá-lo de forma a facilitar a sua aplicação na prática, a 

estabelecer uma linguagem comum para descrever o cuidado de enfermagem, a 

comparar dados de enfermagem entre populações, a promover a investigação em 

enfermagem, a projetar as tendências de necessidades dos utentes com a 

prestação dos cuidados de enfermagem, dos recursos e dos resultados, a 

promover a partilha de dados sobre a prática de enfermagem e, por sua vez, 

influenciar as políticas de saúde (Carvalho et al., 2008; Herdman, 2012; Mata, 

Souza, Chianca, & Carvalho, 2012; Peres, Lima, & Oliveira, 2013). 

Nesta continuidade, uma taxonomia é entendida como um tipo de sistema 

de linguagem padronizada com regras rigorosas na categorização dos seus 

elementos, um sistema dinâmico que permite integrar novos conceitos face à 

ampliação do conhecimento (Carvalho, Cruz, & Herdman, 2013). A taxonomia de 

DE da NANDA-I é uma classificação ordenada dos diagnósticos que são definidos 

pelos enfermeiros e que determinam as suas intervenções, uma estrutura de 

correspondência hierárquica com fundamento científico (Von Krogh, 2008; 

Herdman, 2012). A classificação de enfermagem está integrada nas classificações 

de profissões em saúde com três objetivos: a criação de conhecimento através da 

concetualização, a clarificação de fenómenos relevantes para a profissão e a 

construção de uma base de fenómenos empíricos que auxilie os profissionais na 

sua prática clínica (Von Krogh, 2008). 
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Segundo Herdman e Kamitsuru (2018) a enfermagem está em constante 

evolução. Para as mesmas autoras, as avaliações de enfermagem proporcionam o 

ponto de partida para a determinação dos DE. O uso de uma estrutura de 

enfermagem baseada em evidências deve orientar avaliações que ofereçam apoio 

aos enfermeiros na determinação dos DE da NANDA-I. Para a determinação 

precisa dos DE, uma estrutura de avaliação útil e baseada em evidências é a 

melhor prática. 

Um DE definido pela NANDA – I (2018), é um julgamento clínico sobre uma 

resposta humana a condições de saúde/processos da vida, ou uma 

vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade. É imprescindível para a prestação de cuidados fundamentado no 

raciocínio clínico em enfermagem, pela valorização do conhecimento nesta área, 

bem como pelo desenvolvimento de competências analíticas e críticas. O 

raciocínio clínico carateriza-se pelo conhecimento de indicadores de resultado a 

avaliar após a implementação da intervenção de enfermagem (Silva, 2011). 

 Um DE “constitui a base para a seleção de intervenções de enfermagem 

para o alcance de resultados, que são de responsabilidade dos enfermeiros” 

(NANDA-I, 2013). De acordo com NANDA – I (2018) os enfermeiros diagnosticam 

problemas de saúde, estados de risco e disposição para a promoção da saúde, 

que corresponde à classificação dos DE. Cada DE tem um título e uma definição 

clara.  

Segundo NANDA (2018) uma revisão em narrativa da literatura relevante, 

culminando em uma análise conceitual escrita, é necessária para demonstrar a 

existência de um conjunto de conhecimentos substancial em apoio ao 

diagnóstico. A revisão da literatura/análise conceitual apoia o título e a definição 

e inclui a discussão e as evidências das caraterísticas definidoras e dos fatores 

relacionados (para diagnósticos com foco no problema), fatores de risco (para 

diagnósticos de risco) ou caraterísticas definidoras (para diagnósticos de 

promoção da saúde). 

Os estudos com e sobre os diagnósticos de enfermagem são importantes 

para aumentar a utilidade clínica dos mesmos, mantendo presente que 

representam conceitos que necessitam de clarificação, análise e desenvolvimento 

contínuo. Estes estudos são denominados de estudos de validação, nos quais se 

pretende avaliar o grau com que um grupo de caraterísticas definidoras descreve 

uma realidade que pode ser observada na interação utente/enfermeiro (Benedet, 
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Hermida, Sell, Padilha, & Borenstein, 2012; Caldeira, 2012; Cruz, 2007; Lopes, 

Silva, & Araújo, 2013).  

O DE “risco de violência direcionada aos outros” foi introduzido na NANDA-

I em 1980 Sofreu revisões em 1996, 2013 e a mais recente em 2017, onde 

apenas os fatores de risco caraterizavam este diagnóstico. Na recente versão da 

taxonomia II da NANDA-I, publicada em 2018, constata-se que mantém o 

domínio, a classe, o enunciado e definição. Foram introduzidos dois novos 

termos que indicam com clareza os dados úteis à elaboração de um DE, estando 

disponíveis para o enfermeiro durante a sua análise a potenciais diagnósticos de 

enfermagem. Desta forma, a extensa lista de fatores de risco foi recategorizada 

em população em risco (são grupos de pessoas que partilham algumas 

caraterísticas que fazm cada membro ser suscetível a determinada resposta 

humana, como caraterísticas demográficas, história de saúde/familiar, estágios 

de crescimento/desenvolvimento ou exposição a determinados 

eventos/experiências) e condições associadas (são diagnósticos médicos, lesões, 

procedimentos, dispositivos médicos ou agentes farmacêuticos). Essas condições 

não são independentemente modificáveis pelo enfermeiro, embora possam dar 

apoio à precisão nos diagnósticos de enfermagem) e reposicionados “como 

estavam” (NANDA-I, 2018). Os dados das categorias populações em risco e 

condições associadas são importantes, sendo geralmente colhidos durante a 

avaliação, e podem auxiliar o enfermeiro a analisar e confirmar diagnósticos 

potenciais. Este estudo baseou-se nos elementos da versão 2018-2020, 

explanados ao longo deste capítulo. 

Um diagnóstico de risco é “um julgamento clínico a respeito da 

suscetibilidade de um indivíduo, família, grupo ou comunidade para o 

desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a uma condição de 

saúde/processo da vida” (NANDA-2018, p.81). Para diagnósticos de risco não há 

fatores relacionados (fatores etiológicos), uma vez que se identifica a 

vulnerabilidade de uma pessoa a um potencial problema, mas o problema ainda 

não está presente (NANDA-I, 2018). Especialistas de diferentes áreas recomendam 

o uso de expressões diferentes (alguns usam “relacionado a”, outros usam 

“evidenciado por” para diagnósticos de risco). Como a expressão “relacionado a” é 

usada para sugerir uma etiologia, no caso do diagnóstico com foco no problema, 

e pelo fato de haver apenas uma vulnerabilidade a um problema quando usado 

um diagnóstico de risco, a NANDA-I decidiu recomendar o uso da expressão 

“evidenciado por” em referência à evidência do risco existente, se usado o 
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formato PES (problema, etiologia, sintomas). Os fatores de risco são influências 

que aumentam a vulnerabilidade de indivíduos, famílias, grupos ou comunidades 

a um evento não saudável (por exemplo: ambiental, psicológico, genético) 

(NANDA-I, 2018). No entanto, segundo NANDA-I (2018) existem fortes 

semelhanças entre os fatores relacionados de um diagnóstico com foco no 

problema e os fatores de risco de um diagnóstico de risco associados a um 

mesmo conceito. Na verdade, as listas de fatores podem ser idênticas. A mesma 

condição que o coloca em risco de uma resposta indesejável costuma ser uma 

etiologia daquela resposta, se ela ocorrer. 

Na versão NANDA-I 2018-2020 traduzida em Português do Brasil, o DE 

“risco de violência direcionada aos outros” mantém-se classificado no Domínio 

11. Segurança/Proteção, Classe 3. Violência e define-se “suscetibilidade a 

comportamentos nos quais um indivíduo demonstra que pode ser física, 

emocional e/ou sexualmente nocivo a outros (NANDA-I, 2018, p.838). Este 

diagnóstico é constituído por oito fatores de risco (acesso a armas, 

comportamento suicida, impulsividade, linguagem corporal negativa, padrão de 

ameaças de violência, padrão de comportamento antissocial violento, padrão de 

violência direcionada a outros, padrão de violência indireta), seis populações em 

risco (história de abuso de substâncias, história de abuso na infância, história de 

crueldade com os animais, história de desrespeito à legislação de veículos 

automotivos, história de provocação de incêndio, história de testemunhar 

violência familiar) e seis condições associadas (alteração na função cognitiva, 

complicações perinatais, complicações pré-natais, intoxicação patológica, prejuízo 

neurológico, transtorno psicótico). A comissão de desenvolvimento de 

diagnósticos refere que, futuramente, caso não seja realizado trabalho concetual 

adicional que o eleve a um nível de evidência 2.1 ou superior, este diagnóstico 

será retirado da Taxonomia da NANDA-I na edição 2021-2023. Neste sentido, é 

fundamental realizar mais estudos de validação clínica do diagnóstico de 

enfermagem de risco de violência direcionada aos outros, no sentido de melhorar 

a acurácia do diagnóstico, o seu nível de evidência e contribuir para a evolução da 

taxonomia (Carteiro, Néné, Caldeira, & Guerra, 2015; Melo, Carvalho, & Pelá, 

2006; Queiroz, Sousa, & Lopes, 2013; Silva, Cavalcanti, Souza, Martins, & Rosa, 

2014).  

O presente estudo sobre o DE “risco de violência direcionada aos outros”, 

nas pessoas vítimas de VD que recorrem ao SU, permitiu analisar esta 

problemática na literatura consultada bem como, interpretar a classificação do 
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diagnóstico na NANDA-I com o intuito de construir uma nova proposta à 

comissão de desenvolvimento de diagnósticos da NANDA – I. 

O enunciado “violência direcionada aos outros” parece adequado, uma vez 

que se refere ao uso de força excessiva ou poder para causar lesão ou abuso. No 

entanto considera-se que a alteração do diagnóstico para ”violência por parceiro 

íntimo” facilitaria o enfermeiro de urgência, nomeadamente o triador, na deteção, 

sinalização e encaminhamento nos serviços de saúde. Cabe ao enfermeiro triador 

fazer o diagnóstico correto da situação, detetar a hipótese suspeita que motivou 

a ida ao SU e o pedido de ajuda, para poder atuar e encaminhar a pessoa vítima 

de violência de acordos com as suas potenciais e reais necessidades. 

Sabe-se que um diagnóstico de risco se define como “julgamento clínico 

sobre experiências/respostas humanas a condições de saúde/processos vitais que 

têm elevada probabilidade de ocorrer em um indivíduo, família, grupo ou 

comunidade vulnerável” (Herdman, 2013, p.588), pensa-se que tratando-se as 

mulheres de um grupo particularmente vulnerável, e atendendo à prevalência do 

diagnóstico neste estudo, adequado a manutenção do diagnóstico “risco de 

violência por parceiro íntimo”. Neste contexto, o perfil das mulheres vítimas de 

VD e do agressor seriam submetidos como fatores de risco para este diagnóstico, 

podendo vir a ser considerados pela NANDA-I. Achamos também pertinente criar 

um grupo de fatores de risco constituído por diversos indicadores do 

diagnóstico para validação, nomeadamente fatores ambientais, elementos 

fisiológicos, psicológicos, genéticos e químicos. Também o Modelo Ecológico 

da Violência, utilizado desde 2002 pela OMS, concetualiza quatro níveis de 

fatores, já referidos anteriormente no capítulo I, que permitem interpretar o 

fenómeno da VD, que apresento de seguida: 

 Fatores Individuais: ordem biológica, história pessoal do individuo, 

impulsividade, presença de psicopatologia, história pregressa de agressão e de 

maus tratos, abuso de substâncias psicoativas. 

Fatores Relacionais: convívio entre pares, na vida familiar, relações entre 

parceiros íntimos, existência de conflitualidade familiar, problemas relacionados 

com a parentalidade, de assimetrias de poder e controlo, baixo estatuto 

socioeconómico. 

Fatores Comunitários: elevada densidade populacional, isolamento social 

acentuado, capital social empobrecido cultural e economicamente, vínculos 

sociais escassos, níveis de desemprego elevados, manifesto isolamento social, 

tráfico de drogas. 
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Fatores Sociais: desigualdade económica e social, normas culturais e 

sociais, políticas de saúde, de justiça e educativas, iniquidade.  

Seguidamente, apresenta-se os indicadores já enunciados na taxonomia II 

da NANDA-I que classificam este diagnóstico: 

 

Fatores de risco 

Acesso a armas 

Comportamento suicida 

Impulsividade 

Linguagem corporal negativa 

Padrão de ameaças de violência 

Padrão de comportamento antissocial violento 

Padrão de violência direcionada a outros 

Padrão de violência indireta 

 

Populações em risco 

História de abuso de substâncias 

História de abuso na infância 

História de crueldade com os animais 

História de desrespeito à legislação de veículos automotivos 

História de provocação de incêndio 

História de testemunhar violência familiar 

 

Condições associadas 

Alteração na função cognitiva 

Complicações perinatais 

Complicações pré-natais 

Intoxicação patológica 

Prejuízo neurológico 

Transtorno psicótico 

 

Com o trabalho desenvolvido, pretende-se contribuir para a elevação do 

nível de evidência 2.1 e para a evolução da taxonomia da NANDA-I. Propomos a 

elaboração de um diagnóstico específico para este grupo de pessoas vítimas de 

VD, nomeadamente as mulheres, com caraterísticas particulares com a seguinte 

classificação de diagnóstico na taxonomia II: 
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Domínio 11. Segurança/Proteção 

Classe 3. Violência 

Enunciado: risco de violência por parceiro íntimo 

Definição: risco de violência por parceiro íntimo relacionado com a 

vulnerabilidade de comportamentos controladores de natureza física, sexual e 

emocional durante e após o término de uma relação. 

 

Caraterísticas definidoras principais: 

Frequência da ocorrência da violência 

Severidade da violência 

Tipos de violência 

Condições e contexto da ocorrência 

História anterior de vitimização 

Gravidade dos danos 

Rede de apoio social/familiar 

Recursos sociais, familiares sócio comunitários e institucionais disponíveis 

 

Caraterísticas definidoras secundárias: 

Danos físicos, corporais, cerebrais, por vezes irreversíveis 

Alterações do padrão de sono e perturbações alimentares 

Alteração da imagem corporal e disfunção sexual 

Distúrbios cognitivos e de memória 

Distúrbios de ansiedade, hipervigilância, medos, fobias, ataques de pânico 

Sentimento de medo, vergonha e culpa 

Níveis reduzidos de autoestima e um autoconceito negativo 

Vulnerabilidade ou dependência emocional, passividade, desanimo 

aprendido 

Isolamento social  

Comportamentos depressivos   

 

Fatores de risco da vítima 

Submissa 

Com perturbações de humor e da personalidade 

Imaturidade marcada 

Com sentimentos de inferioridade e inadequação 

Envergonhada/calada/amedrontada 
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Ambiente familiar de origem semelhante, focadas nos modelos 

Alteração da imagem corporal 

Sentimentos de rejeição 

Déficit ao nível do autoconceito, da autoestima e da autoimagem 

Conformada com a situação 

Incapaz de agir/emocionalmente dependente 

Passiva/agressiva/deprimida/ansiosa 

Tentativa de suicídio e por vezes de homicídio 

Meios socioculturais muito fechados culturalmente relativamente ao 

modelo feminino de liberdade, autonomia e independência 

Labilidade emocional 

Culpabiliza-se pela situação (funcionam como vítimas de violadores) 

Algumas destas mulheres foram vítimas de abusos sexuais 

Algumas destas mulheres maltratam os filhos e não os protegem 

 

Fatores de risco do agressor 

Homem que bate com ou sem consumos 

Homem que permite que a mulher se prostitua porque dá lucro 

Comportamentos de automutilação 

Infância desprotegida de afetos 

Pais com frequência de VD 

Consumos de álcool e/ou drogas no seio familiar 

Imaturidade psíquica 

Egocentrismo marcado e por vezes narcisismo 

Impulsividade marcada 

Comportamento desviante 

Rigidez cognitiva e baixa tolerância ao stress 

Estilo passivo-agressivo com hostilidade e agressividade 

Reservado/tímido/difícil de se conhecer melhor 

Pensamento transtornado com crença e ideias estranhas 

Sensível/emocional/generoso/agradável/corajoso 

Medos irracionais, auto dúvida mórbida, culpa e introspeção apreensiva 

A figura seguinte resume os resultados deste estudo de investigação, 

sobre a pessoa vítima de VD no SU, no que se divulgam ser os seus atributos 

definidores, antecedentes, consequências e indicadores empíricos: 
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•Submissão 

•Dependência emocional 

•Perturbações de humor e 

da personalidade 

•Imaturidade marcada 

•Sentimentos de 

inferioridade e de 

inadequação 

•Confusão e perda de 

confiança 

•Fragilidade generalizada 

•Déficit de conhecimento 

•Sentimentos de rejeição 

•Medo de represálias 

•Labilidade emocional 

 

Antecedentes 

• Género 

• Privação da liberdade 

• Comportamentos 

agressivos (físico e 

psicológico) 

• Pessoa com quem se 

mantém uma relação 

íntima 

Atributos 

Conceito 

•Danos físicos e corporais 

•Perturbações alimentares 

•Alteração da imagem 

corporal 

•Distúrbios de ansiedade  

•Sentimentos de vergonha e 

culpa 

•Níveis reduzidos de auto 

estima e um auto conceito 

negativo 

•Vulnerabilidade, 

passividade, desânimo 

aprendido 

•Isolamento social 

•Comportamento 

depressivo 

Consequências 

Humanização 

dos Cuidados 

Comunicação 

Empática 

Relação 

Interpessoal 

INDICADORES EMPÍRICOS 

PESSOA 

Serviço 

Urgência 

ENFERMEIRO 

•Atuação profissional 

•Identificação dos casos 

•Barreiras e dificuldades 

•Medo e insegurança 

•Sobrecarga de atividades  

•Falta de formação dos 

profissionais 

 

Esquema 6 - Atributos definidores, antecedentes, consequências e indicadores empíricos da pessoa vítima 

de violência doméstica no serviço de urgência 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
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CONCLUSÃO 

 

 O fenómeno da VD é um problema global que desencadeia a necessidade 

de formação dos profissionais na área da saúde, na educação preventiva e na 

deteção dos sinais da violência, especialmente pela sua natureza multifacetada e 

por vezes invisível. A enfermagem gradualmente tem iniciado o reconhecimento 

na área forense, uma vez que as situações médico legais exigem que, na 

prestação de cuidados de enfermagem, esteja presente um enfermeiro com 

formação atual nessa área temática, sendo um passo estratégico para reduzir ou 

mesmo abolir a violência na sociedade, promovendo o civismo e a condição 

humana. 

 O presente estudo de investigação pretendia avaliar as dimensões da 

avaliação inicial que eram identificadas pelos enfermeiros na abordagem à pessoa 

vítima de VD em contexto de urgência. Os resultados apontam para uma 

realidade do fenómeno complexa e com múltiplas dimensões. Os enfermeiros 

enumeram como barreiras e dificuldades na identificação de casos de VD a falta 

de formação, preparação e treino, que balizam a atuação nos sintomas físicos. Os 

sentimentos de medo e insegurança, bem como a raiva e a revolta limitam o 

aprofundar e envolvimento nos casos de violência. Outra dificuldade sentida 

prende-se com a sobrecarga de trabalho e funções dando origem a atendimentos 

rápidos e superficiais. Nesta lógica, há necessidade de investir na formação e 

sensibilização dos enfermeiros. A atuação do enfermeiro com conhecimentos na 

área forense facilita, primeiramente, a identificação e abordagem da vítima de 

violência na triagem e, posteriormente a sua aproximação, estabelecendo uma 

relação de confiança assente numa comunicação empática com escuta ativa. 

 É inegável a importância da análise de conceito para o desenvolvimento do 

conhecimento científico de uma profissão como arte do pensamento crítico, 

contribuindo para a construção de estruturas e conhecimento científico próprias 

da profissão. O método de análise de conceito de Walker e Avant (2005) aliado à 

RSL, permitiu identificar, organizar e operacionalizar o conceito em estudo, por 

forma a explorar o significado atribuído à pessoa vítima de VD no SU. A partir da 

RSL, identificaram-se os atributos para a enfermagem que vieram dar resposta à 

questão de investigação central do estudo. Reconheceram-se também os 

atributos críticos do conceito, que permitiram criar uma proposta nova definição 

do conceito; os antecedentes e consequentes que mais foram apontados na 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
88 

literatura, e que deram origem aos atributos do diagnóstico, que são as 

caraterísticas definidores do mesmo. 

 Os diagnósticos de enfermagem são um julgamento clínico sobre uma 

resposta humana do indivíduo, família, grupo ou comunidade. A relevância deste 

estudo está nas definições operacionais dos atributos definidores, que auxiliam a 

compreensão do fenómeno da VD no SU e a consequente melhoria na decisão 

clínica, decisão essa que deve basear-se em evidência científica, mais 

concretamente ao ser conhecedor as caraterísticas que definem o diagnóstico 

“risco de violência direcionada aos outros”, trazendo evidência para a NANDA-I. 

Os casos criados pelo investigador possibilitam uma acurada identificação do 

conceito na prática clínica do enfermeiro, que por vezes apresenta dificuldades 

em determinar o correto diagnóstico. 

 Como limitações ao estudo considera-se a escassez de estudos nacionais e 

internacionais sobre a especificidade da temática, bem como a limitação temporal 

e geográfica adotada para este estudo. Contudo, a clarificação do conceito e a 

revisão do diagnóstico que o corrobora, poderá facilitar o desenvolvimento de 

estudos futuros e a criação de instrumentos de avaliação sobre o fenómeno 

estudado para eventual contribuição na construção de teoria em enfermagem. 

 Sendo a VD um problema global, é fundamental que as escolas 

compreendam a importância desta identidade para o desenvolvimento da 

profissão. É imprescindível a inserção de conteúdos na área forense, 

nomeadamente a deteção de sinais de violência através de fatos ocultos ou 

indícios, com recurso a pesquisas científicas e debates sobre esta temática. É 

inevitável que os enfermeiros disponham de conhecimentos pautados na ética, 

cidadania e humanização, desenvolvendo ações educativas de prevenção, 

reabilitação e denúncia  

 Conclui-se assim que, a ciência da EF tem uma perspetiva humanista 

específica que pode oferecer novas soluções para a problemática da VD que exige 

uma abordagem multidisciplinar. A questão do diagnóstico médico legal e 

forense de uma situação de VD para a EF é muito complexa e delicada pela 

ausência frequente de evidências objetivas (lesões, sequelas ou vestígios) e pela 

dificuldade de estabelecer um diagnóstico diferencial. É imperativo a equipa de 

enfermagem que realiza a triagem, estar treinada regularmente como questionar 

e responder apropriadamente, bem como estar atenta para os casos ocultos 

camuflados por queixas somáticas (cefaleias, perturbações de sono e apetite, 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
89 

queixas do foro digestivo, falta de ar, palpitações, queixas inespecíficas, entre 

outros).  

 A conjuntura teórica, a bibliografia consultada e a RSL são 

complementares, estabelecendo os atributos críticos centrais ao suporte de 

conhecimento concebido. Os resultados obtidos ao longo do estudo de 

investigação remetem para implicações a vários níveis, nomeadamente: 

 - investigação: a proposta de elaboração de um diagnóstico específico para 

este grupo de pessoas vítimas de VD, visa contribuir para a elevação do nível de 

evidência 2.1 e para a evolução da taxonomia da NANDA-I. Nesta lógica, 

considera-se imperativo continuar a investigação na validação do DE. 

 - educação: investir na formação e sensibilização dos enfermeiros pela 

inserção de conteúdos desta área temática no curso base, permite formar 

profissionais dotados de conhecimento, habilidades e competências para 

identificar possíveis vítimas de VD 

 - prática: a compreensão do fenómeno da VD pelos enfermeiros 

conhecendo as caraterísticas que definem o conceito e o diagnóstico “risco de 

violência direcionada aos outros” no SU, permite a melhoria na decisão clínica, 

baseada em evidência científica manifestada pela humanização dos cuidados, 

assente numa comunicação empática com escuta ativa, tendo por base a relação 

interpessoal. 

 - clínica: o interesse pessoal sobre esta temática, levou ao 

desenvolvimento de trabalho de pesquisa, construção e divulgação do saber 

nesta área, manifestada, pelas comunicações efetuadas em eventos científicos, 

workshops e atividades como formadora ao longo dos últimos anos. Fruto do 

trabalho desenvolvido é o reconhecimento pela OE, sendo nomeada no presente 

ano, para integrar o Grupo de Trabalho para a elaboração do perfil de certificação 

de competência acrescida em Enfermagem Forense.   

  - formação: na sequência da ideia anterior, surge recentemente a inclusão 

na bolsa de formadores a OE para ministrar formação em futuras ações de 

formação nesta área temática desenvolvida. 

 Futuramente, poderá desenvolver-se saber nesta área com implicações a 

nível da gestão em saúde. 

 Acredita-se que um olhar distinto pode fazer diferença na visão de um 

detalhe e na escuta de uma queixa, no caminho certo para o combate à VD. 
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 O estudo de um tema deve seguir um caminho coerente e apoiar-se nas 

pesquisas de maior qualidade sobre o assunto (Galvão e Pereira,2014). No 

seguimento deste pensamento surge o delineamento da pesquisa: a revisão 

sistemática de literatura. Os autores referem trata-se de um tipo de investigação 

evidenciada numa questão bem estruturada, que visa identificar, selecionar, 

avaliar e sintetizar as evidências relevantes. 

 A presente dissertação elaborou-se de acordo com os princípios 

metodológicos de uma revisão sistemática de literatura assente nas linhas 

orientadoras do Joanna Briggs Institute (2014). A formulação de questões de 

pesquisa bem estruturadas é uma habilidade básica e uma caraterística 

determinante da competência do enfermeiro, para fazer face à exigência de 

respostas exaustivas e precisas (Sousa et al., 2018). É uma das principais 

premissas do pensamento crítico e reflexivo que permite fazer julgamentos com 

base em evidências de forma a resolver problemas. Os mesmos autores 

acrescentam que, a formulação de uma questão de investigação adequada ao 

fenómeno em análise, é suscetível de ser respondida e constitui um dos 

principais desafios do investigador que contribuem para a prática baseada na 

mailto:dafonsecaecarvalho@gmail.com
mailto:dafonsecaecarvalho@gmail.com
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evidência. Nesta linha de ideias, elaborou-se a seguinte:  

 

Questão de investigação 

Pergunta PICo: Que dimensões da avaliação inicial são identificadas pelos 

enfermeiros na abordagem à pessoa vítima de violência doméstica em contexto 

de urgência? 

 

 A população de interesse (P) é a pessoa vítima de violência doméstica, a 

intervenção (I) é a avaliação do enfermeiro e o contexto da área de interesse e 

intervenção (Co) é o serviço de urgência. A tabela 1apresenta os critérios 

utilizados para a formulação da pergunta PICo, baseado Joanna Briggs Institute 

(2011, p.13). 

  

Palavras - Chave 

P População de Interesse Pessoa vítima de violência 

doméstica 

Patients with domestic 

violence 

I Intervenção Avaliação do enfermeiro Nursing assessment 

Co Contexto da área de interesse e intervenção Serviço de urgência Emergency department 

Tabela 1 - Critérios utilizados para a formulação da pergunta PICo, baseado Joanna Briggs Institute (2011, p. 13)  

 

Objetivos 

- Compreender como os enfermeiros reconhecem uma vítima de violência 

doméstica através de um fato oculto, indício, sinais ou indicadores.  

- Compreender como contribuir para a clarificação do diagnóstico de 

enfermagem “risco de violência doméstica direcionada aos outros”. 

 

Mapa concetual 

O mapa concetual permite desenvolver a estratégia de pesquisa, contendo 

o tema e as áreas de interesse que daí advêm. A conceptualização será 

desenvolvida em pormenor ao longo do estudo de investigação. Após a 

identificação do tópico e das áreas de interesse, são reconhecidas as áreas 

profissionais que publicam artigos sobre o tema que se pretende desenvolver. 
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INDICADORES 

A pessoa vítima de  

violência doméstica no  
serviço de urgência 

VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

AVALIAÇÃO DO 

ENFERMEIRO 

SERVIÇO DE 

URGÊNCIA 

  

 

 

 

 

Esquema 1 - Mapa concetual 

 

Áreas de Interesse: 

1. Ciências Médico Legais: Medicina Forense e Direito 

2. Ciências Sociais: Sociologia 

3. Ciências de Enfermagem: Enfermagem Forense 

 

Palavras-chave 

 As palavras-chave utilizadas resultam de uma pesquisa prévia, em que se 

procurou compreender a lógica de organização das bases e os respetivos 

descritores. As palavras-chave são descritores da Mesh Browser, 

operacionalizados através das expressões booleanas AND e OR, tendo-se adotado 

os seguintes termos de busca: 

- Patients with domestic violence  

- Forensic Medicine  

- Nursing Assessment 

- Emergency Department 

               https://meshb.nlm.nih.gov/search [consultado a 14-09-2018] 

 

 

https://meshb.nlm.nih.gov/search
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.Critérios de inclusão 

Tipo de participantes 

Pessoas vítimas de violência doméstica, em idade adulta (19-44 anos), 

ambos os sexos. 

 

Intervenções de interesse 

Intervenções que fomentem a avaliação inicial na abordagem da pessoa 

vítimas de violência doméstica em contexto de urgência. 

 

Resultados 

É esperado que os enfermeiros inseridos num contexto diferencial e 

evolutivo da prática da enfermagem, atendam à promoção do desenvolvimento, 

qualificação, atualização e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos que 

permitam identificar indicadores empíricos para prestar cuidados de enfermagem 

eficazes e adequados a este tipo de situações. 

 

Tipo de estudos 

 Todos os tipos de estudos. 

 

Estratégia de pesquisa 

 Assente nas palavras-chave descritores Mesh Browser procuraram-se 

estudos que enriqueçam a dissertação em desenvolvimento, através do 

contributo das ciências forenses e da compreensão do fenómeno violência 

doméstica, resultando na clarificação do diagnóstico de enfermagem, para esta 

área que está em crescente desenvolvimento no mundo. De encontro ao objetivo 

procede-se à pesquisa nas seguintes bases de dados da plataforma EBSCOhost: 

- CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature); 

- Medline; 

- Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive 
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- Cochrane Database of Systematic Review 

- Cochrane Central of Controlled Trials 

- Cochrane Methodology Register 

- Mediclatina 

 

Foram considerados todos os artigos escritos em língua inglesa e 

portuguesa, acessíveis no seu formato completo, entre junho de 2011 e junho de 

2018, salientaram-se dois artigos com relevância para o estudo. A pesquisa foi 

realizada a 14 de setembro de 2018 no distrito de Santarém pelas 22h30m com a 

seguinte expressão de pesquisa: 

 

“Patients with Domestic Violence” OR “Forensic Medicine” OR “Nursing 

Assessment” AND “Emergency Department” 

 

 Os limitadores usados em cada base de dados foram os seguintes: 

 

CINAHL 

o/frase;    Booleano/frase; Texto completo pdf; Resumo disponível; Data Setembro 

de 2013- Setembro 2018; Humano; Idade adulta: 19-44 anos; Texto 

completo em PDF.  

Medline 

o/frase;     Booleano/frase; Texto completo pdf; Resumo disponível; Data Setembro 

de 2013- Setembro 2018; Língua inglesa; Humano; Idade adulta: 19-44 

anos. 

Nursing & Allied Health Collection: 

Comprehensive 

Booleano/frase; Texto completo em pdf; Data Setembro de 2013- 

Setembro 2018. 

Cochrane Database of Systematic Review Booleano/frase; Resumo disponível; Setembro de 2013- Setembro 2018. 

Cochrane Central of Controlled Trials Booleano/frase; Setembro 2013 – Setembro 2018;  

Cochrane Methodology Register Booleano/frase; Setembro 2013 – Setembro 2018 

Mediclatina Booleano/frase; Texto completo em pdf; Data Setembro de 2013- 

Setembro 2018. 

Tabela 2 - Limitadores de pesquisa da base de dados 
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 A tabela seguinte refere-se aos resultados extraídos nas bases de dados 

anteriormente referidas. 

 

Palavras-chave Resultados da Base de Dados 

Patients with domestic violence 1 

Forensic Medicine 108 

Nursing Assessment 41 

Emergency Department 3815 

Patients with domestic violence AND Forensic 

Medicine OR Emergency Department 

3815 

Patients with domestic violence AND Forensic 

Medicine OR Nursing Assessment AND 

Emergency Department 

11 

Patients with domestic violence OR Forensic 

Medicine OR Nursing Assessment AND 

Emergency Department 

8 

 

Tabela 3 - Resultados das bases de dados - Pesquisa realizada a 14 de Setembro de 2018 às 22h30m,  

Distrito de Santarém 

 

Avaliação de qualidade metodológica 

 Partindo de cada descritor e do seu cruzamento com cada um dos outros, 

até ao cruzamento final de todos os conceitos, foram identificados oito artigos. 

Após a leitura dos títulos e resumos, considerando os critérios de inclusão e 

exclusão definidos, foram considerados incluídos dois artigos. Os artigos 

selecionados foram alvo de uma análise de qualidade metodológica, através do 

instrumento de avaliação QARI (anexo I). O motivo da aplicação deste 

instrumento deve-se ao fato dos artigos incluídos incidirem em estudo de 

paradigma qualitativo. 

Esquema 1 - Adaptado de Prima 2009 Flow Chart (Joanna Briggs Institute 2014:127) 
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Esquema 2 - Adaptado de Prisma 2009 Flow Chart (Joanna Briggs Institute 2014:127) 
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Resultados identificados 

nas bases de dados (n=8) 

Artigos de texto completo 

avaliados para 

elegibilidade (n=8) 

Resultados identificados 

com bases noutras fontes 

(n=0) 

Resultados identificados 

(n=8) 

Resultados duplicados 

(n=0) 

Resultados  
excluídos 

(n=0) 

Artigos de texto 

completo excluídos com 

razões (n=5) 

Artigos incluídos numa  
síntese qualitativa (n=2) 

4 artigos sem interesse 

para a questão em estudo   

 
2 artigos em que o 

contexto da área de 

interesse eram consultas 

clínicas 
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Identificação 

do artigo 

Improving the Emergency Medical 

Services System’s Response to Domestic 

Violence 

 

Violência doméstica e sexual no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família: atuação 

profissional e barreiras para o 

enfrentamento 

Autor Karen Oehme, Nat Stern, Elizabeth 

Donnelly, Rebecca Malvin 

Roberta Porto, José Júnior, Elvira Lima  

País Estados Unidos da América Brasil 

Ano 2016 2014 

Tipo de 

estudo 

Qualitativo Qualitativo 

População Profissionais de Saúde (médicos) 18 profissionais de saúde (enfermeiros, 

médicos e dentistas) 

 

 

 

Metodologia 

Estudo descritivo sobre a incidência da 

violência doméstica, as suas 

consequências esmagadoras para a saúde 

das vítimas e a resposta da comunidade 

médica e do governo. 

Estudo com abordagem qualitativa do tipo 

descritivo exploratório em que se estuda a 

complexidade do tema da violência e a 

subjetividade inerente à atuação dos 

profissionais de saúde na abordagem do 

problema. Entrevista semiestruturada guiada 

com questões abertas. 

Tratamento 

dos resultados 

Não tem tratamento de dados Método de codificação e categorização 

temática  

 

 

 

Conclusões 

 e  

sugestões 

- Os profissionais de saúde médicos 

devem desenvolver conhecimentos que 

facilitem a identificação e redução da 

incidência da violência doméstica em 

ambos os sexos. 

- A ligação estabelecida entre o Serviço de 

Saúde de Emergência e os recursos da 

comunidade, assume-se como uma rede 

de apoio de excelência para controlar o 

ciclo da violência. 

- A educação, formação e treino 

permanente é fulcral para a identificação 

precoce e atendimento imediato das 

necessidades das vítimas. 

- Promoção de uma comunicação eficaz 

entre o profissional de saúde e a vítima, 

bem como compreensão dos efeitos da 

violência doméstica nas vítimas e no 

comportamento do perpetrador. 

- Existe necessidade de investir na capacitação 

e sensibilização dos profissionais, de forma a 

romper com as crenças, preconceitos e 

julgamentos, que são fatores que podem 

interferir no desenvolvimento de assistência 

qualificada às vítimas; 

- As limitações dos profissionais para lidarem 

com o problema da violência, acentua as 

dificuldades das vítimas em identificar as 

unidades de saúde como uma unidade apoio e 

de acompanhamento; 

- Evidencia-se a necessidade de investimento 

em educação permanente como estratégia de 

sensibilização e qualificação dos profissionais 

da ESF para lidar com a violência doméstica; 

A educação permanente, contribui para 

melhorar o desempenho profissional, 

desenvolver novas competências e construir 

novos conhecimentos; 

O medo, a insegurança e a sobrecarga de 

atividades são as principais barreiras à 

atuação integra do profissional de saúde; 

Os problemas sociais e culturais, 

nomeadamente dependência financeira e 

emocional das vítimas, presença de valores, 

são outras dificuldades que caracterizam a 

atuação dos profissionais; 

Promover discussões abertas entre a 

comunidade e os serviços de saúde por forma 

a banalizar esta realidade e desenvolver 

valores sociais de atuação; 
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Resultados 

 Os artigos foram analisados e as intervenções sintetizadas para determinar 

o conhecimento atual acerca das intervenções de enfermagem que fomentem a 

avaliação inicial na abordagem da pessoa vítimas de violência doméstica em 

contexto de urgência. Os temas e respetivas categorias das intervenções 

identificadas foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos resultados 

 A análise descritiva dos resultados encontra-se explanada no capítulo III, 

discussão e análise dos resultados. 

 

Conflitos de interesse 

O autor não tem conflitos de interesse para declarar. 
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Tema 
Atuação profissional no atendimento das vítimas de violência 

Categoria 

Identificação dos casos de violência 

Atitudes dos profissionais face aos casos de violência 

Tema Barreiras e dificuldades sentidas pelos enfermeiros 

Categoria 

Medo e insegurança 

Sobrecarga de atividades 

Falta de formação e desespero dos profissionais 

Dependência financeira e emocional da vítima 

Tabela 2 – Tema e categorias identificadas 
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Anexo I: Avaliação Crítica de Artigos QARI 
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Autor: Karen Oehme, Nat Stern, Elizabeth Donnelly, Rebecca Malvin                   

Ano 2016 

 

Health Matrix: The Journal of Law-Medicine, Volume 26, pp. 173-204 

 

 QARI     
COMMENTS 

 Criteria Y N unc na 

1) 

There is congruity between the stated 

philosophical perspective and the research 

methodology. 

X     

2) 

There is congruity between the research 

methodology and the research question or 

objectives. 

X     

3) 

There is congruity between the research 

methodology and the methods used to collect 

data. 

X     

4) 

There is congruity between the research 

methodology and the representation and 

analysis of data. 

X     

5) 
There is congruity between the research 

methodology and the interpretation of results. 
X     

6) 
There is a statement locating the researcher 

culturally or theoretically. 
X     

7) 
The influence of the researcher on the 

research, and vice-versa, is addressed. 
 X    

8) 
Participants, and their voices, are adequately 

represented. 
 X    

9) 

The research is ethical according to current 

criteria or, for recent studies, there is 

evidence of ethical approval by an 

appropriate body. 

X     

10

) 

Conclusions drawn in the research report do 

appear to flow from the analysis, or 

interpretation, of the data. 

X     

Absolut  Value X       

Legend: Y – Yes  |  N – No  |  unc – unclear  |  na – not applicable 

 

DECISÃO: 

 

Inequívoco [ ] Credível [ x ] Indefinido [ ]  

 

Fundamentação: O artigo demonstra ser de relevada importância para o 

tema em estudo. Demonstra o nível de evidência nº 3c segundo Joanna 

Briggs Institute Levels of Evidence Effectiveness 
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Dimensões Descrição das Caraterísticas  

Método Estudo descritivo sobre a incidência da violência 

doméstica, as suas consequências esmagadoras para a 

saúde das vítimas e a resposta da comunidade médica e 

do governo.  

Fenómeno de 

Interesse 

Propõe que o Congresso crie uma política federal 

estratégica para os cuidados de saúde na urgência, com 

um papel importante no reconhecimento, resposta e 

prevenção da violência doméstica. 

Contexto de 

Cuidados 

Serviço de Urgência 

 

Origem Geográfica Estados Unidos da América 

Origem Cultural Ocidental 

Participantes Profissionais de Saúde (médicos) 

Conclusões dos 

Autores 

Os autores qualificam as seguintes categorias: 

 

1 - Reformulação do Sistema de Serviços Médicos de 

Emergência 

2 - Importância desempenhada por diversas entidades 

3 - Criação de um fluxograma de avaliação de violência 

doméstica 

4 - Barreiras na triagem da violência doméstica 

 

1 - Os autores concluem que a natureza disseminada da 

violência doméstica e regularidade com que se encontram 

vítimas desta índole, exige a reformulação do Sistema do 

Serviço de Emergência Médica, numa tentativa de conter a 

maré da violência doméstica e dar uma rota única, valiosa 

e direcionada à atuação dos profissionais de saúde. O 

crime afeta desproporcionalmente mulheres, mas há um 

crescimento de vítimas de violência doméstica no sexo 

masculino, pelo que os profissionais de saúde médicos 

devem assumir um papel maior na identificação e controlo 

deste flagelo. 

 

2 - Os autores concluem também, no seguimento da ideia 

anterior, que o papel dos prestadores de serviços sociais, 

grupos religiosos e a lei da aplicação do sistema judicial, 

são fundamentais para o desempenho deste 

empreendimento vital. O papel desempenhado pelos 

profissionais médicos na identificação das vítimas e sua 

ligação com os recursos da comunidade para acabar com a 

violência, é fundamental. 

 

3 - Devido aos efeitos devastadores e generalizados da 

violência doméstica, a comunidade médica tornou-a num 

dos principais focos do esforço da saúde. Mais 
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notavelmente, a American Medical Association defendeu a 

triagem universal de pacientes do sexo feminino vítima de 

violência doméstica. Uma razão significativa para a triagem 

por profissionais treinados é que alguns sintomas de 

violência doméstica apresentados pelas vítimas podem não 

ser óbvios. É crucial que os profissionais médicos sejam 

treinados nos melhores métodos de identificação de 

vítimas e atendimento imediato das necessidades. A 

formação nesta área deve incluir informação sobre a 

dinâmica e efeitos da violência doméstica; recursos legais 

para as vítimas; letalidade e questões de risco; protocolos 

modelo para abordar a violência doméstica; recursos 

comunitários disponíveis e serviços às vítimas. Salienta-se 

que a triagem e aconselhamento sobre a violência 

doméstica deve ser implementado em todo o sistema de 

prestação de cuidados. 

 

4 - Como barreiras à triagem da violência doméstica 

identificou-se: falta de privacidade, limitação do tempo, a 

ausência de continuidade da educação e formação dos 

profissionais do Sistema do Serviço de Emergência Médica. 

A educação e a formação permanente promove uma 

comunicação eficaz entre o profissional de saúde e a 

vítima de violência doméstica. 

 

Principais conclusões: 

- Os profissionais de saúde médicos devem 

desenvolver conhecimentos que facilitem a 

identificação e redução da incidência da violência 

doméstica em ambos os sexos. 

- A ligação estabelecidas entre o Serviço de Saúde de 

Emergência e os recursos da comunidade assume-se 

como uma rede de apoio de excelência para 

controlar o ciclo da violência. 

- A educação, formação e treino permanente é fulcral 

para a identificação precoce e atendimento imediato 

das necessidades das vítimas. 

- Promoção de uma comunicação eficaz entre o 

profissional de saúde e a vítima, bem como 

compreensão dos efeitos da violência doméstica nas 

vítimas e no comportamento do perpetrador. 

  

Comentários do 

Revisor 

Apesar de o artigo incidir sobre atuação da equipa médica 

face ao conceito violência doméstica, os conhecimentos 

adquiridos são fulcrais para a promoção do 

desenvolvimento, qualificação, atualização e 

aperfeiçoamento dos conhecimentos dos enfermeiros, 

para prestar cuidados eficazes e adequados a vítimas de 

violência doméstica nos serviços de urgência. 
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Identificação das categorias 

Nome Atuação profissional no atendimento aos de violência 

Descrição 

Ilustrada no 

texto 

Profissionais de saúde treinados 

com regularidade permitem uma 

melhoria na qualidade do  

atendimento às vítimas de violência 

doméstica. 

“(...) emphasis on EMS 

training to recognize and 

assist victims.” (p.189) 

 

“(...) all the professionals 

of the Emergency 

Medical Services should 

have knowledge of abuse 

and neglect, including 

the health impacts these 

have on a patient.” 

(p.190) 

 

“(...) currently provides 

explicit mandates for 

EMS personnel to have 

such training Tennessee 

law provides under the 

Emergency Medical 

Services Act that the 

state´s Department of 

Health must approve and 

coordinate the use of 

materials concerning 

domestic violence as part 

of its training for EMS 

providers.” (p.192) 

 

“(...) nurses, and EMS 

personnel to take a 

three-hour course on 

domestic violence for 

continued and initial 

licensure or 

certification.” (p.192)  

 

“We need our medical 

personnel to find out 

how the patient was 

injured. We need them to 

help prevent it from 

happening over and over. 

And we need medical 

workers to learn 

guidelines for treating 

abuse and learn where 

they can send victims for 

help.” (p.195) 
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“(...) it is “more important 

than ever to support 

programs that help 

prevent violence and 

save lives.” (p.196) 

 

“Of course, institutional 

restructuring would be 

not a end in itself but 

rather a mens of 

instituting effective EMS 

training on issues related 

to domestic violence. 

First, the complex 

dynamics of domestic 

violence and prevalence 

of the crime are essential 

components of training. 

EMS personnel should 

learn about state laws, 

particularly the scope of 

reporting requirements.” 

(p.197)  

Nome  Barreiras e dificuldades na identificação da violência 

doméstica  

Descrição 

ilustrada no 

texto 

A existência de barreiras à triagem 

da violência doméstica é um 

problema transversal, desde o pré 

hospitalar até aos serviços de 

emergência médica. 

“Although there may 

always be barriers to 

screening for domestic 

violence in prehospital 

setting - including  lack 

of privacy and time 

limitations - the current 

fragmentation and lack 

of accountability of the 

EMS system is a core part 

of the problem.  In 

particular, the absence of 

the universal continuing 

education or training of 

domestic violence for 

EMS staff renders the 

system ill-equipped for 

victims of this pervasive 

crime.” (p.188) 

Nome  Formação e alta de preparação dos profissionais 

Descrição 

ilustrada no 

texto 

O déficit de conhecimento sobre as 

leis estaduais e os padrões 

nacionais de acreditação, dificulta o 

“The manual informs 

emergency health care 
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reconhecimento dos sintomas e 

ajuda às vítimas de violência 

doméstica.  

providers that they are in 

a unique position to 

address domestic 

violence: “While focusing 

on medical needs, you 

need to use your powers 

of observation to be able 

to “read between the 

lines” and be alert to the 

clues of domestic 

violence. Through this 

curriculum, you will 

develop the awareness 

necessary to recognize 

and confront this 

problem.” (p.194) 

 

“Such an office could 

prescribe training that 

would help EMS 

providers better 

recognize symptoms of 

domestic violation and 

assist victims. “(p.194-

195) 

 

 Resultado (s) 

 Categorias: 

●  Atuação profissional no atendimento das vítimas 

●  Barreiras à triagem de violência doméstica 

●  Dificuldade em identificar vítimas de violência doméstica 
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Título: Violência doméstica e sexual no âmbito da Estratégia de Saúde da 

Família: atuação profissional e barreiras para o enfrentamento 
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Autor: Roberta Porto, José Júnior, Elvira Lima                                         Ano 2014 

 

Physis Revista de Saúde Coletiva, Volume 24, pp. 787-807 

 

 QARI     
COMMENTS 

 Criteria Y N unc na 

1) 

There is congruity between the stated 

philosophical perspective and the research 

methodology. 

X     

2) 

There is congruity between the research 

methodology and the research question or 

objectives. 

X     

3) 

There is congruity between the research 

methodology and the methods used to collect 

data. 

X     

4) 

There is congruity between the research 

methodology and the representation and 

analysis of data. 

X     

5) 
There is congruity between the research 

methodology and the interpretation of results. 
X     

6) 
There is a statement locating the researcher 

culturally or theoretically. 
X     

7) 
The influence of the researcher on the 

research, and vice-versa, is addressed. 
X     

8) 
Participants, and their voices, are adequately 

represented. 
X     

9) 

The research is ethical according to current 

criteria or, for recent studies, there is 

evidence of ethical approval by an 

appropriate body. 

X     

10) 

Conclusions drawn in the research report do 

appear to flow from the analysis, or 

interpretation, of the data. 

X     

Absolut Value X       

 

Legend: Y – Yes  |  N – No  |  unc – unclear  |  na – not applicable 

 

DECISÃO: 

 

Inequívoco [ ] Credível [ x ] Indefinido [ ]  

 

Fundamentação: O artigo demonstra ser de relevada importância para o 

tema em estudo. Demonstra o nível de evidência nº 3c segundo Joanna 

Briggs Institute Levels of Evidence -Effectiveness 
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Dimensões Descrição das Caraterísticas  

Método Estudo com abordagem qualitativa do tipo descritivo 

exploratório em que se estuda a complexidade do tema da 

violência e a subjetividade inerente à atuação dos 

profissionais de saúde na abordagem do problema.  

Fenómeno de 

Interesse 

Analisar as percepções dos profissionais de saúde de 

família a respeito do confronto da violência doméstica e 

sexual.  

Contexto de 

Cuidados 

Cuidados de Saúde Primários 

Origem Geográfica Brasil, Vitória da Conquista 

Origem Cultural Ocidental 

Participantes 18 profissionais de saúde (enfermeiros, médicos e 

dentistas) 

Conclusões dos 

Autores 

Os autores caraterizaram a informação recolhida nas 

entrevistas nas seguintes categorias: 

 

1. Atuação profissional no atendimento aos casos de 

violência 

2. Barreiras e dificuldades para lidar com a violência 

doméstica 

3. Modelo de atuação em rede 

 

Principais conclusões: 

 

- Existe necessidade de investir na capacitação e 

sensibilização dos profissionais, de forma a romper 

com as crenças, preconceitos e julgamentos, que 

são fatores que podem interferir no 

desenvolvimento de assistência qualificada às 

vítimas; 

- As limitações dos profissionais para lidarem com o 

problema da violência, acentua as dificuldades das 

vítimas em identificar as unidades de saúde como 

uma unidade apoio e de acompanhamento; 

- Evidencia-se a necessidade de investimento em 

educação permanente como estratégia de 

sensibilização e qualificação dos profissionais da 

ESF para lidar com a violência doméstica; 

- A educação permanente, contribui para melhorar o 
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desempenho profissional, desenvolver novas 

competências  e construir novos conhecimentos; 

- O medo, a insegurança e a sobrecarga de atividades 

são as principais barreiras à atuação integra do 

profissional de saúde; 

- Os problemas sociais e culturais, nomeadamente 

dependência financeira e emocional das vítimas, 

presença de valores, são outras dificuldades que 

caracterizam a atuação dos profissionais; 

- Promover discussões abertas entre a comunidade e 

os serviços de saúde por forma a banalizar esta 

realidade e desenvolver valores sociais de atuação; 

Comentários do 

Revisor 

Apesar de o artigo incidir sobre atuação dos diferentes 

profissionais de saúde face ao conceito violência 

doméstica nos cuidados de saúde primários, os 

conhecimentos adquiridos são fulcrais para a promoção do 

desenvolvimento, qualificação, atualização e 

aperfeiçoamento dos conhecimentos dos enfermeiros, 

para prestar cuidados eficazes e adequados a vítimas de 

violência doméstica nos serviços de urgência. 

 

Identificação das categorias 

Nome Atuação profissional no atendimento dos casos de violência  

Descrição 

Ilustrada no 

texto 

Os profissionais entrevistados 

reconhecem a complexidade da 

violência doméstica e identificam a 

Saúde da Família como uma 

estratégia privilegiada para lidar 

com o problema, pela proximidade 

e pelo vínculo com a comunidade, 

proporcionando a continuidade e 

acompanhamento das ações 

iniciadas. 

“Aqui na unidade de 

família facilita a 

identificação das vítimas. 

Você cria um vínculo 

muito grande, a pessoa 

se abre (...) O local eu 

acho ideal pra você estar 

identificando esses 

casos. Toda a equipe.” 

(p.793)  

Nome  Identificação dos casos 

Descrição 

ilustrada no 

texto 

É a fase primordial da atuação 

profissional, sendo vantajoso pela 

facilidade de acesso e do vínculo 

com as comunidades. Os resultados 

do estudo revelam que existem 

dificuldades para identificar as 

vítimas e que esta não é uma 

prática corrente dos profissionais, 

nunca tendo identificado um caso 

de violência doméstica. 

“Não, sinceramente não, 

nunca suspeitei. (...) Dá 

para a gente mais ou 

menos suspeitar. Mas 

sinceramente eu nunca.” 

(p.793) 

 

“Geralmente as pessoas 

não vêm por causa da 

violência, geralmente 
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elas vêm por outro 

motivo. Uma dor de 

cabeça muito forte, uma 

pressão, sensação de 

batimentos cardíacos 

acelerados, essas 

coisas.” (p.793) 

Nome  Atitudes dos profissionais em relação aos casos  

Descrição 

ilustrada no 

texto 

Os profissionais devem estar 

sensibilizados quanto ao problema 

e atentos aos sinais, sintomas e 

indicativos de agressões para que 

se consiga identificar os casos. 

“(...) os próprios 

profissionais também 

naturalizam as ações de 

violência vivenciada nas 

comunidades.”  (p.794) 

 

“E também na anamnese 

ou na história do 

paciente. Você sente 

quando o paciente tá 

vacilando, tá receoso. Aí 

você já começa suspeitar 

que tem alguma coisa ali 

escondido que ele não 

está querendo revelar. 

(...) A gente pergunta, vai 

perguntando 

devagarzinho de maneira 

que o paciente, ele vai 

adquirindo confiança e 

aos pouco vai se 

soltando mais, né” 

(p.794) 

 

“Não se observou uma 

postura uniforme dos 

profissionais em relação 

a sensibilidade e 

comprometimento dos 

casos. Alguns 

demonstraram comoção 

e se abalaram com 

situações vivenciadas por 

algumas vítimas (...) 

Outros preferem se 

manter distantes e 

consideram que quanto 



A pessoa vítima de violência doméstica: Análise do conceito. Contributos para a Enfermagem Forense. 

 I Verónica Fonseca 

 
135 

menos se envolverem, 

melhor (...) A gente liga o 

automático e segue” 

(p.795)  

 

“Eu direciono através de 

uma conversa. (...) É só 

mesmo uma questão de 

conversar, de orientar, 

de tentar levantar a 

autoestima dessa mulher 

(...) Tentar conversar, 

escutar, levantar a auto 

estima dela.” (p.795) 

Nome  Barreiras e dificuldades 

Descrição 

ilustrada no 

texto 

Os profissionais sentem-se 

expostos e vulneráveis ao lidarem 

com situações de violência. O temor 

às possíveis represálias e 

intimidações de agressores interfere 

no agir dos profissionais.  

 

“(...) a naturalização da 

violência doméstica - 

tanto pelas comunidades 

como pelos profissionais 

- representa um entrave 

importante ao 

enfrentamento dos 

casos.” (p.794) 

Nome  Medo e Insegurança 

Descrição 

ilustrada no 

texto 

Os entrevistados evidenciaram 

mudanças em sua atuação 

profissional, em decorrência do 

medo e da preocupação com a 

própria segurança. 

“A principal dificuldade é 

a insegurança (...) você 

não tem segurança, uma 

confiança na atuação da 

polícia, na atuação da 

justiça (...) É um bairro 

que é violento (...) A 

gente fica preocupado 

em denunciar alguma 

coisa. A gente também 

corre risco nesse bairro, 

porque a gente não sabe 

com quem está lidando.” 

(p.799) 

Nome  Formação e falta de preparação dos profissionais  

Descrição Os profissionais de saúde devem “(...) a violência 
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ilustrada no 

texto 

estar sensibilizados quanto ao 

problema e atentos aos sinais, 

sintomas e indicativos das 

agressões para que se consiga 

identificar os casos. 

Os profissionais referiram a escuta 

e o acolhimento como ações iniciais 

na atenção às vítimas. 

Os profissionais consideram-se 

impotentes para enfrentar o 

problema e reconhecem que a 

abordagem clínico-biológico é 

insuficiente e limitada. Sentem-se 

desesperados e com pouco 

conhecimento para contemplar os 

aspetos sociais e psicológicos que a 

atuação sobre as situações de 

violência exige. 

doméstica é marcada 

pela invisibilidade, 

silêncio e negação. (...) 

restrita atuação do setor 

de saúde, (...) limita-se a 

agir na perspectiva 

queixa/conduta. (...) 

emerge a necessidade de 

ampliar a visão dos 

profissionais sobre os 

problemas de saúde da 

população e estimular a 

execução da clínica 

ampliada.” (p.794) 

 

“(...) pra lidar mesmo 

com a violência em si eu 

não estou capacitada pra 

isso. O que eu lido é 

tentar orientar a paciente 

dentro da minha 

capacidade como 

enfermeira ou como 

pessoa mesmo. Porque 

às vezes nem é como 

profissional, é como 

pessoa. Agora pra lidar 

com isso, com a própria 

violência eu não tô 

capacitada pra isso.” 

(p.799) 

Nome  Dependência financeira e emocional da vítima 

Descrição 

ilustrada no 

texto 

A vulnerabilidade social e 

económica foi sinalizada como 

dificuldade para abordagem ao 

problema da violência e para o 

rompimento do ciclo da violência. A 

situação da dependência financeira 

e emocional da vítima da violência 

doméstica exige do profissional de 

saúde uma atuação abrangente que 

envolva os aspectos culturais e 

sociais do problema. 

“É que essas mulheres 

pra se libertar elas 

precisam de outra coisa. 

Porque não adianta. Tem 

conselho da mulher, 

conselho disso, conselho 

daquilo, mas essa 

mulher vai lá denunciar e 

volta para o mesmo 

lugar. Se ela não tem 

uma estrutura ou um 

emprego que faça ela ter 
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uma independência… 

Porque a mulher sempre 

volta pro mesmo lugar, 

porque depende daquele 

marido (...)”. (p.802) 

Nome  Sobrecarga de atividades 

Descrição 

ilustrada no 

texto 

Os profissionais apontam que a 

sobrecarga de ações e atividade da 

saúde da família constitui um dos 

principais fatores que limitam a sua 

atuação, sobretudo pela elevada 

quantidade de atribuições sob 

responsabilidade dos profissionais, 

pelo elevado número de famílias por 

equipa, pelo processo de avaliação 

de desempenho centrado na 

produtividade e pelo excesso de 

atividades gerenciais e burocráticas. 

“A estratégia da saúde da 

família, ela é meio que 

sobrecarregada. Todas 

as ações da atenção 

básica, elas são 

despojadas no colo da 

saúde da família (...) 

Então tudo isso acaba 

meio que 

sobrecarregando.” 

(p.799) 

 

“Nós somos poucos 

profissionais para uma 

população bem ampla. 

(...) você está 

sobrecarregando o 

profissional e no final de 

contas ele não vai fazer 

nada corretamente. (...) 

Assim, a velocidade com 

que as coisas acontecem, 

não dá tempo pra gente 

se envolver em questões 

como essas.” (p.799) 

 

Resultado (s) 

 Categorias: 

●  Atuação profissional no atendimento aos casos de violência 

●  Barreiras e dificuldades para enfrentar a violência 
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 Subcategorias: 

●  Identificação dos casos 

●  Atitude dos profissionais em relação aos casos 

●  Medo e insegurança 

●  Formação e falta de preparação dos profissionais 

●  Dependência financeira e emocional da vítima 

●  Sobrecarga de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


