
Resumo 

 

A violência contra os profissionais de saúde acarreta importantes 

consequências ao nível individual, institucional e social. As atitudes dos profissionais 

perante a agressão destacam-se como factor determinante da ocorrência de incidentes 

violentos e da forma de controlo exercida.  

A validade e a fidelidade de um instrumento capaz de avaliar as atitudes dos 

enfermeiros perante os comportamentos agressivos em contexto psiquiátrico foram 

avaliadas neste estudo.  

A escala original ATAS (Attitudes Toward Aggression Scale) era composta por 

18 itens, compreendendo cinco dimensões.  

A análise factorial em componentes principais (ACP), com rotação ortogonal 

varimax e a análise de consistência interna foram realizadas com os dados de uma 

amostra não probabilística de 158 enfermeiros a trabalhar em hospitais psiquiátricos ou 

serviços de psiquiatria da região Centro.  

A escala manteve o mesmo número de itens, mas viu alterada a sua estrutura 

factorial. A solução obtida veio mostrar a existência de quatro factores com satisfatórias 

propriedades psicométricas, constituindo cada um, uma subescala capaz de avaliar um 

tipo diferente de atitude perante a violência.  

As quatro atitudes foram designadas por: “Atitude ofensiva”; “Atitude 

destrutiva”; “Atitude comunicativa” e “Atitude de protecção”.  

O formato das correlações existentes entre as dimensões da escala e as atitudes 

subjacentes sugere a existência de dois domínios básicos divergentes: os componentes 

“comunicação/protecção” por um lado, e os componentes “ofensa/destruição”, por 

outro.  

A escala resultante do nosso estudo, que designamos por EAPA (Escala de 

Atitudes Perante a Agressão) é um instrumento válido e fiável que, por um lado, 

habilita os investigadores a realizar estudos comparativos internacionais em atitudes e 

violência e, por outro, permite conhecer os domínios significativos das atitudes dos 

profissionais de saúde perante pacientes agressivos, permitindo o desenvolvimento de 

modelos de controlo da agressão. 



 

 

 

Abstract 

 

Violence toward health professionals causes consequences in the individual, 

institutional and social level. The staff attitudes toward aggression are one of the factors 

known to be associated with the occurrence of violent incidents, as well as their 

management. 

The validity and reliability of an instrument measuring the attitudes of nurses 

toward aggressive behaviours in psychiatry was evaluated in this study. 

The original scale ATAS (Attitudes Toward Aggression Scale) was composed 

by 18 items comprising five dimensions. 

The factor analysis (principal component analysis – PCA – varimax rotated) and 

the reliability coefficient (Cronbach´s alpha) were performed with data from a 

nonprobability sample of 158 nurses working in psychiatric hospitals or psychiatric 

services in the Centre of the country. 

The scale kept the same 18 items but the factor structure was modified. As a 

result of the PCA, four components with satisfactory psychometric properties were 

identified, constituting each one, one subscale capable to evaluate a different type of 

attitude toward aggression. 

The four attitudes were labelled Offensive, Destructive, Communicative and 

Protective.  

The format of the correlations between the four types of attitudes suggested the 

existence of two basic underlying divergent domains in the scale: the 

“communication/protection” scale components in one hand, and the 

“offence/destruction” components on the other. 

The Aggression Scale EAPA (Escala de Atitudes Perante a Agressão) is a 

reliable and valid measure that will enable researchers to perform international 

comparative studies on attitudes and aggression and also, to know the significant 

domains in the attitudes of the health professionals towards aggressive patients, 

allowing the development of models to cope with aggression. 

 

 


