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Contributo OPP 
Plano de Acção para a Prevenção da Violência no Sector da Saúde 

 

O presente documento surge na sequência de colocação em Consulta Pública do Plano de Acção para 

a Prevenção da Violência no Sector da Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Prevenção da 

Violência no Ciclo de Vida. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos profissionais 

de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a Lei nº 57/2008, de 

4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É missão da OPP exercer o 

controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como elaborar as respectivas normas 

técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP 

incluem ainda defender os interesses gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; 

prestar serviços aos membros em relação à informação e formação profissional; colaborar com as 

demais entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público relacionados 

com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos 

oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão.  

 

Neste sentido, e no seguimento de um dos principais eixos estratégicos da sua actuação, a OPP julga 

pertinente oferecer um contributo para a reflexão e o debate sobre as questões relativas à prevenção 

dos riscos psicossociais e promoção da Saúde Psicológica em contexto laboral, nomeadamente no 

que diz respeito à violência laboral em contextos de Saúde. 

 

Os Riscos Psicossocias constituem, actualmente, uma das maiores ameaças à Saúde Física e Mental 

dos trabalhores, ao bom funcionamento e produtividade das organizações (sejam elas públicas ou 

privadas). Correspondem aos aspectos da organização e da gestão do trabalho, dos contextos sociais 

e ambientais relativos ao trabalho que têm potenciais efeitos negativos do ponto de vista psicossocial.  

 

Dentre estes riscos a violência no trabalho ocupa um lugar de destaque, constituindo um problema 

de Saúde Pública, que afecta a integridade física e emocional das vítimas, com consequências nefastas 

não só para a própria vítima, mas também para a sociedade. 

 

A violência no local de trabalho corresponde a um incidente em que alguém é absusado, ameaçado 

ou agredido em circunstâncias relacionadas com o seu trabalho. Este tipo de violência inclui diferentes 

tipos de comportamento que criam riscos para a segurança e a saúde. Por exemplo, morder, arranhar, 

cuspir, bater, esmurrar, empurrar, agarrar ou atirar objectos; qualquer forma de contacto físico 

indecente; ou comportamentos intimidatórios que criam medo de violência. 

 

Embora a violência laboral possa ocorrer em qualquer profissão, nalguns contextos laborais a 

proabilidade da sua ocorrência é maior, como é o caso dos sectores de saúde e assistência social 

(que incluem profissionais como enfermeiros, médicos, paramédicos, psicólogos, assistentes sociais, 

técnicos de saúde e cuidadores formais e locais como hospitais, serviços de saúde ao domicílio ou 

residências de saúde). 
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A violência laboral pode ter impactos significativos a curto e a longo prazo na saúde física (por 

exemplo, fadiga crónica, perturbações do sono, dores de cabeça, hipertensão, problemas 

musculoesquelécticos, abuso de álcool e drogas) e psicológica (trauma psicológico de curta ou longa 

duração, medo de regressar ao trabalho, alterações nas relações interpessoais com colegas de 

trabalho e familiares, sentimentos de culpa e impotência, medo da crítica dos supervisores e gestores, 

diminuição da confiança e da auto-estima, ansiedade e depressão) dos colaboradores. Pode ainda ter 

custos económicos significativos para os colaboradores, a organização e a comunidade 

(nomeadamente no que concerne à perda de produtividade por absentismo e presentismo). É ainda 

de notar que a violência laboral não afecta apenas a vítima, mas também quem testemunha o acto 

de violência.  

 

Especificamente no sector da saúde, a violência no trabalho pode também aumentar o stress laboral 

e reduzir a satisfação com o trabalho, condicionar o desempenho dos profissionais de saúde e 

aumentar os erros médicos e a rotatividade, tal como afectar a qualidade da prestação de cuidados 

de saúde. Os estudos demonstram ainda que a satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde é 

mais elevada se houver menos profissionais insatisfeitos ou em burnout.  

 

Existem vários factores de risco para a violência no trabalho neste sector: 

 

• Factores culturais. A violência laboral tem maior probabilidade de acontecer em culturas que 

resistem à noção de que qualquer tipo de violência é inaceitável. Os profissionais podem 

sentir que a violência e comportamentos agressivos são aceitáveis enquanto riscos que 

“fazem parte do trabalho”.  A própria cultura institucional das organizações de saúde também 

pode não reconhecer ou responder ao risco de violência que recai sobre os profissionais de 

saúde, sendo frequente a inexistência de políticas e procedimentos claros para situações de 

violência em contexto de trabalho. 

 

• Factores de risco organizacionais. A violência laboral pode decorrer de riscos psicossociais 

como as exigências e carga laborais elevadas; a percepção de baixo controlo sobre o próprio 

trabalho; a falta de clareza sobre os papéis a desempenhar; condições ambientais e más 

relações interpessoais/conflitos entre colegas e com superiores hierárquicos; a rotatividade 

elevada de profissionais; o trabalho isolado; comunicação face a face com utilizadores dos 

serviços de saúde; falta de formação para reconhecer e lidar com comportamentos hostis e 

agressivos; condições de segurança inadequadas; número insuficiente de profissionais de 

saúde mental e psicológica. 

 

• Factores de risco relacionados com o contexto de saúde e os seus utilizadores. Por exemplo, 

o trabalho em contexto de saúde passa, frequentemente, por lidar directamente com pessoas 

em sofrimento, em estado confusional ou com uma história de violência, abuso de álcool e 

drogas, assim como com familiares dos utilizadores dos serviços de saúde. É igualmente 

frequente que existam locais onde o campo de visão dos profissionais está condicionado e é 

difícil escapar de um incidente violento, ou que exista falta de meios de comunicação de 
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emergência.  Tempos de espera prolongados e salas de espera desconfortáveis constituem 

outros factores de risco para a escalada de comportamentos agressivos. 

 

 

A violência no trabalho é ainda um factor de risco e promotor do stresse e do burnout. No sector da 

saúde, o stresse e o burnout explicam uma proporção elevada do stresse ocupacional (Martino, 2003). 

Em Portugal, entre 2011 e 2013, 21,6% dos profissionais de saúde apresentaram burnout moderado 

e 47,8% burnout elevado (Marôco, Marôco, Leite, Bastos, Vazão & Campos, 2016). Em 2016, Gomes, 

Faria e Lopes concluíram que um em cada cinco enfermeiros está em exaustão emocional (burnout) e 

86% trabalham em stress elevado ou moderado. Estes números são bastante acima daquela que é a 

média da população em geral. No caso do sector da Saúde os riscos psicossociais têm implicações 

para os próprios profissionais – o burnout representa ainda um risco não só para o próprio 

profissional mas também para os seus colegas uma vez que é “contagioso” – os profissionais de Saúde 

transferem a tensão psicológica para os membros da equipa com que interagem (Westman & Bakker, 

2008) – mas também para os utentes, colocando em risco a própria viabilidade e a qualidade da 

prestação dos cuidados de Saúde (Blewett et al., 2006). 

 

Deste modo, fica claro que os Riscos Psicossociais, nomeadamente a violência laboral, constituem 

um problema de Saúde Pública para o qual é necessária uma estratégia de prevenção e intervenção 

– em toda a administração pública e, particularmente, no Serviço Nacional de Saúde. Neste sentido, 

a OPP louva a criação deste Plano de Acção para a Prevenção da Violência no Sector da Saúde, no 

âmbito do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida. Destacamos a relevância 

do nosso serviço de telecuidados da linha SNS24, no que que diz respeito à aposta nos primeiros 

socorros psicológicos, prestados por Psicólogos. 

 

A investigação demonstra que prevenir e intervir nos Riscos Psicossociais, como a violência no 

trabalho diminui os problemas e custos dos problemas da Saúde Física e Psicológica, os conflitos 

interpessoais e a perda de produtividade. Por outro lado, promover a Saúde Psicológica e o bem-

estar no local de trabalho traduz-se em níveis mais elevados de desempenho e motivação, 

envolvimento e compromisso com os objectivos da organização, clima laboral positivo, saúde e bem-

estar. 

 

Neste sentido, consideramos fundamental a abordagem integrada defendida no Plano apresentado 

e investir nos seguintes aspectos:  

 

• Avaliação obrigatória dos Riscos Psicossociais – violência no trabalho e não só. Todas as 

organizações e serviços do sistema de saúde devem recolher, regularmente e de forma 

sistematizada, utilizando ferramentas de avaliação dos Riscos Psicossociais, informação que 

permita caracterizar o ambiente psicossocial, a Saúde (física e psicológica) e o bem-estar no 

local de trabalho. Este indicadores devem ser partilhados com os colaboradores e utilizados, 

de modo independente e autónomo para, de forma participativa, gerar medidas de promoção 

da segurança, saúde e bem-estar no local de trabalho. 
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• Implementação obrigatória de medidas de prevenção dos Riscos Psicossociais e promoção 

do bem-estar e de factores protectores da violência, em todas as organizações e serviços do 

sistema de saúde. Por exemplo, melhorar processos que reduzam os tempos de espera; 

assegurar que existem rácios adequados e expectativas claras e exequíveis quanto ao 

desempenho dos profissionais de saúde; desenhar áreas de trabalho que não sejam 

facilmente acedidas por pessoas estranhas ao serviço (por exemplo, usando portas de 

segurança, balcões elevados, parques de estacionamento privados); garantir que existe 

supervisão e apoio, sobretudo no caso dos profissionais mais inexperientes; facilitar a 

adopção de estratégias que promovam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 

 

• Elaboração de um Relatório, anual, a partir do qual seja possível analisar dados agregados 

das avaliações de riscos psicossociais e respectivos planos de prevenção e intervenção nos 

riscos psicossociais elaborados pelas organizações e serviços do sistema de saúde, assim como 

a evolução de indicadores como, por exemplo, o absentismo, o presentismo, a violência 

contra profissionais, o clima organizacional ou o turn over. 

 

• Disponibilização de oportunidades de formação sobre Riscos Psicossociais, Saúde e bem-

estar no local de trabalho e promoção da Literacia. No caso da violência laboral estas 

oportunidades devem incluir uma atenção particular a   técnicas que evitem a escalada do 

conflito; estratégias para lidar com pessoas potencialmente agressivas e violentas; 

informação sobre a política de prevenção da violência no local de trabalho; factores de risco 

para as agressões; plano de acção para resposta a situações violentas, incluindo 

procedimentos de emergência; assim como comportamentos de auto-defesa quando 

adequado. 

 

• Alargar o número de Psicólogos do Trabalho a desenvolver a sua prática profissional em 

organizações de saúde. Os Psicólogos do Trabalho actuam em organizações públicas e 

privadas, aplicando o conhecimento psicológico ao contexto laboral, intervindo a quer a nível 

organizacional, quer a nível individual, com o objectivo geral de melhorar o desempenho e a 

satisfação individuais e organizacionais e contribuindo para a construção de Locais de 

Trabalho Saudáveis; que quer no que diz respeito à prevenção e à intervenção nos riscos 

psicossociais, quer no que diz respeito à promoção do bem-estar e da Saúde Psicológica. 

 

 

Um Plano de Acção de sucesso incluirá ainda a criação de políticas e procedimentos internos 

específicos para situações de violência laboral, que sejam participadas pelos profissionais de saúde e 

façam parte da promoção de uma cultura de tolerância zero à violência. Assim, como estratégias de 

(re)avaliação contínua do Plano de Acção. 

 

A OPP sublinha a disponibilidade para funcionar como um parceiro activo do Plano de Acção para a 

Prevenção da Violência no Sector da Saúde, contribuindo com comunicação, consultoria e partilha de 

informação e conhecimento, no sentido de promover a prevenção dos Riscos Psicossociais e a 

promoção de locais de trabalho saudáveis. 
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