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Resumo 
 

O presente estudo contribui para a caracterização do fenómeno da violência dos utentes 
institucionalizados nos lares face aos profissionais que lhes prestam cuidados, tendo por base uma 
amostra constituída maioritariamente por auxiliares de geriatria. O estudo baseou-se numa metodologia 
mista, com a realização de entrevistas com o objectivo de explorar a problemática da violência no 
trabalho neste tipo de contexto laboral, assim como as estratégias de intervenção usadas (ou não) pelas 
organizações na gestão de ocorrências de violência no trabalho. Na fase seguinte foram aplicados 
questionários em 9 lares de idosos, com uma amostra de 156 participantes. Os resultados permitiram 
concluir que nos últimos 12 meses 2/3 dos funcionários inquiridos (n=101) sofreu de algum tipo de 
violência, quer física quer psicológica. 
A falta de recursos humanos e consequente elevada carga de trabalho, falta de comunicação horizontal 
entre funcionários, reacção inapropriada de alguns funcionários aos comportamentos violentos, alguma 
falta de formação para algumas especificidades da população idosa são identificados como factores que 
causam e prepetuam comportamentos violentos. 
As instituições avaliadas apresentam poucas estratégias de prevenção primária e terciária, e algumas de 
prevenção secundária. Parte desta lacuna de actuação perante os dados avaliados neste estudo, deve-se 
à subnotificação do fenómeno por parte dos funcionários. Estes, caracterizam os episódios vividos com 
baixa gravidade e tendem a normalizar o fenómeno. 
 
Palavras chave: Violência no Trabalho tipo II; lares de idosos; caracterização; factores de risco; 
intervenção 
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Abstract 
 

This study contributes the characterization of the phenomenon of violence at work, analyzing the violence 
of nursing homes residents against nursing assistants by considering a sample consisting mainly of 
geriatric assistants. The study was based on a mixed methodology, with interviews with the aim of 
exploring the issue of violence at work in this type of working environment, as well as the intervention 
strategies used (or not) by organizations in managing incidents of violence at work. In the next phase 
questionnaires were applied in 9 nursing homes, with a sample of 156 participants. The results showed 
that over the last 12 months, 2/3 of employees surveyed (n = 101) experienced some kind of violence, 
both physical and psychological.  
The lack of human resources and the consequent high workload, lack of horizontal communication 
between employees, inappropriate reaction to violent behavior by the employees, a lack of training at 
some elderly characteristic are identified as factors that can cause violent behavior, as well as 
perpetuating them.  
The evaluated institutions have few strategies for primary and tertiary prevention, some secondary 
prevention strategies were also identified. Part of this previous gap in performance is due to the 
underreporting phenomenon. The employees evaluating the violence episodes as not serious and tend to 
normalize the phenomenon. 
 
Keywords: Violence in type II Work; nursing homes ; characterization; risk factors ; intervention 
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 1. Introdução 

 

No decorrer da pós graduação,  primeiro ano de mestrado, a questão dos riscos psicossocias suscitou 
sempre um interesse particular por parte da mestranda. Talvez pela ainda jovem experiência como 
profissional de saúde, em que, em contextos distintos, experienciou e testemunhou situações que 
colocam o trabalhador em prejuízo. Esses episódios, que tanto se caracterizavam por violência fisica 
como psicológica, condicionam o equilíbrio profissional e pessoal do trabalhador. No decorrer da unidade 
curricular de Psicologia Ocupacional e Psicossociologia, a mestranda verificou que estes episódios 
assumem uma designação: Violência no Trabalho. Para a mestranda, a maior vantagem da 
especialização em Higiene Saúde e Segurança no Trabalho é a prevenção.  No entanto, para que seja 
possível a implementação de estratégias de prevenção quer primária, secundária ou terciária,  é 
indispensável caracterizar o fenómeno a estudar. 

A falta de unanimidade na conceptualização ou a prevalência subestimada, são exemplos que dificultam 
a investigação do tema da violência no trabalho, logo dificultam também a prevenção. Tanto quanto se 
sabe a evidência científica disponível não contempla estudos realizados em Portugal,  no que respeita à 
violência prepetuada pelos idosos institucionalizados aos profissionais prestadores de cuidados. Di 
Martino publicou em 2002 um relatório sobre a violência no local de trabalho na área da saúde. O 
relatório é resultante do estudo de 7 países (incluíndo Portugal) de vários continentes. O estudo é relativo 
ao tema da saúde em geral, não da geriatria, mas contempla dados da população portuguesa (Chappell & 
Di Martino, 2006). 

Um estudo pioneiro conduzido por Sampaio (2012) analisou os episódios de violência a que os 
profissionais de atendimento dos serviços sociais portugueses são sujeitos por parte dos utentes. 
Identificou quais as estratégias utilizadas para prevenir e gerir as situações de violência. A metodologia 
adoptada no estudo de Sampaio (2012) foi usada como base de trabalho para a actual tese, 
complementando-a com outros estudos da área da geriatria a nível internacional.  

A nível internacional, a violência dos idosos institucionalizados perante os profissionais da área da saúde, 
é um tema que tem obtido cada vez mais destaque. Em concreto, países do Norte da Europa têm 
publicações relativamente recentes (Akerstrom, 2002; Astrom et al., 2004; Banerjee et al., 2012; 
Menckel & Viitasara, 2002; Nienhaus et al., 2012b; Sharipova et al., 2008). 

Profissionais de saúde com formação académica, como médicos e enfermeiros, são a categoria 
profissional mais estudada neste tema,  e estão expostos a violência por parte dos utentes. Estes 
profissionais conhecem como ninguém as patologias, o fenómeno da dor, a medicação, a comunicação 
interpessoal e, mesmo assim, são vítimas de consequências sérias da violência (ex. Burnout, abandono 
da profissão, baixa médica devido a agressões físicas). Será que, os auxiliares de geriatria/enfermagem, 
ajudantes de lares e categorias profissionais similares, alguns sem qualquer formação técnica, outros 
com formações modulares relativamente curtas, com contacto directo frequente, são sujeitos ao mesmo 
tipo de violência por parte dos utentes institucionalizados? Esta foi a questão impulsionadora deste 
projecto. 

 



2. Revisão bibliográfica 
 

2.1 Violência no Trabalho: Conceptualização e Definição 
Descrever e conceptualizar o fenómeno da violência no trabalho é um desafio significativo: pela 
diversidade de comportamentos que nele se enquadram, pela borderline que limita os comportamentos 
aceitáveis e permite encapsulá-los no tema que é tão vago, e, não menos importante, pela percepção de 
cada cultura e contexto sobre o que é a violência (Di Martino, Hoel & Cooper, 2003). 

A terminologia, definições e operacionalizações variam muito e há inclusive casos em que os termos 
violência no trabalho e agressão no trabalho são usados indistintamente (Schat & Kelloway, 2005). No 
entanto, Schat e Kelloway (2005) afirmam que o conceito de agressão no trabalho é mais geral e 
compreende uma série de comportamentos prejudiciais, enquanto a violência no trabalho é um tipo 
específico de agressão no trabalho que contempla comportamentos de natureza física e que causam 
danos físicos. Complementam ainda que, por definição, todos os comportamentos violentos são 
agressivos, mas nem todos os comportamentos agressivos são violentos. 

Independentemente do termo usado e definição associada, é de comum acordo de todos investigadores 
que a inconsistência da definição de violência na literatura impede tanto a investigação como a prevenção 
do fenómeno (Hahn et al., 2013). 

A divulgação da magnitude da violência no trabalho vem crescendo. Ao longo do tempo cresceram 
também novos conceitos e populares definições, o que culminou num esforço de, pelo menos a nível 
Europeu, acordar-se uma definição deste tipo (Di Martino et al., 2003). Em Maio de 1995, a Comissão 
Europeia organizou um encontro de experts onde foi proposta a seguinte definição de violência no 
trabalho: 

“Incidentes em que as pessoas são agredidas, ameaçadas ou agredidas em circunstâncias relativas ao 
seu trabalho, envolvendo um desafio implícito ou explícito da sua segurança, saúde e bem-estar” (Wynne 
et al., 1997, cit por Di Martino et al., 2003). 

Em 2003, foi desenvolvido um código de prática por parte da International Labour Office (ILO) de forma a 
dar resposta ao aumento dos relatórios sobre violência no trabalho (Mayhew & Chappell, 2007). Em 
formato de rascunho foi incorporado o stress no local de trabalho como objecto de revisão, assim como a 
violência no trabalho, culminado na definição: 

“Violência inclui ambos, violência física e não física ou psicológica, na forma de abuso verbal, agressão 
física e até incluir homicídio, bullying, mobbing, perseguição e stress mental. Violência no trabalho pode 
ser interna (na empresa, entre gerentes, supervisores e trabalhadores); mas há também violência externa 
(entre trabalhadores e intrusos, assim como entre o staff, clientes, pacientes, estudantes, fornecedores, e 
o público em geral “ (ILO, Setembro de 2003, p.iii, cit por Mayhew & Chappell, 2007). 

Quando o rascunho supracitado foi discutido no mesmo ano, sofreu grandes alterações que culminaram 
com a retirada do stress no trabalho do documento e foi revisto: 

“Qualquer acção, incidente, ou comportamento que parte de uma conduta razoável em que a pessoa é 
assaltada, agredida, ameaçada, prejudicada ou ferida no curso de, ou como resultado directo do trabalho 
dele ou dela” (ILO, 2004, p.4, cit por Mayhew & Chappell, 2007). 
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Independentemente da heterogeneidade de definições, os actos agressivos que são incluídos nos códigos 
criminais são passíveis de serem tratados de forma séria pela polícia, de serem formalmente relatados e 
de alguma forma conseguir sancionar os seus autores (Mayhew & Chappell, 2007). 

 

2.2 Tipos de Violência no Trabalho 
As situações que originam violência no local de trabalho permitem subdividir o fenómeno em diferentes 
tipos (Wilkinson, 2001). A definições seguintes de violência física e psicológica foram adaptadas da 
definição de violência pela Organização Mundial de Saúde (Di Martino et al, 2003): 

Violência física: o uso de força física contra outra pessoa ou grupo que resulta em dano físico, sexual ou 
psicológico. 

Violência psicológica: uso intencional de poder contra outra pessoa ou grupo que pode resultar em danos 
ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.  

A violência no trabalho pode ainda ser subdividida e classificadada em 4 tipos (Wilkinson, 2001): 

Tipo I: associada com roubos ou outro crime. Esta é a  causa mais comum de homicídio no local de 
trabalho. 

Tipo II: é cometida num funcionário por um cliente, paciente ou internado. A maioria da violência do tipo 
II envolve ameaças verbais ou assaltos não fatais. 

Tipo III: é a violência de funcionário para funcionário e é a mais comum fonte de ameaças ou assaltos no 
contínuo da violência do trabalho. 

Tipo IV: violência doméstica. Decorre do extravasamento de conflitos interpessoais no ambiente de 
trabalho, não estando relacionadas directamente com o trabalho. 

O objecto de estudo deste projecto recai sobre a violência do tipo II. Neste contexto particular pode 
definir-se a violência tipo II como “a que ocorre quando a pessoa que comete o acto de violência no 
trabalho é, ou o destinatário ou objecto de serviço (actual ou anterior cliente, paciente, suspeito criminal, 
prisioneiro , etc.) providenciado no local de trabalho por um profissional de saúde ou vítima“ (IPRC, 2001, 
pág.4; El Ghaziri et al., 2014). 

 

2.3 Prevalência 
A mais séria  consequência da violência de trabalho é quando esta culmina na morte do trabalhador. O 
homicídio no trabalho é uma realidade generalizada no mundo industrializado. Uma vez que constitui um 
acto criminal é rapidamente investigado pelas autoridades competentes (Mayhew & Chappell, 2007) logo, 
é mais fácil obter dados de prevalência. É consensual na literatura que os EUA detém os valores mais 
elevados de prevalência de mortes no tabalho decorrentes da violência. Estes valores elevados podem 
justificar-se em parte pela facilidade de acesso a armas de fogo (Mayhew, 2002, cit por Mayhew & 
Chappell, 2007). 



 Os fenómenos de violência física são sempre reconhecidos, no entanto, qualquer outro fenómeno de 
violência que não seja fatal é substimado e conduz a uma escassez de dados de prevalência (Di Martino 
et al. 2003; Mayhew & Chappell, 2007). 

Para além da escassez de dados, em parte devido à falta de participações concretas/queixas por parte 
das vítimas, as metodologias entre os estudos encontrados não permitem uma comparação directa dos 
dados apresentados. Na tentativa de conseguir comparar dados de violência de diferentes países, 
Chappel & Di Martino (2006) selecionaram cinco estudos (ver Tabela 1) com padrões metodológicos 
rigorosos podendo desta forma estabelecer a diferença entre países.  

Country Sample N Method Risk of Violence Reference 

Denmark 

National representative 
sample of union 

members 
1989 Survey 

7% (within last 12 
months) 

FTF, 2001 

National representative 
sample 

4000 
Household 

survey 
7,5% 

Hogh and Dofradottir, 
2001 

Finland 

National Representative 
Sample 

- Survey 5% of workers Saarela, 2002 

National Representative 
Sample 

2972 Survey 14% or workers 
Haapanlemi and 
Kinnunen, 1997 

Representative sample 
of teachers 

2038 Survey 
9% victims of 

violence by pupils 
Hakanen, 2002 

Sweden 

Random National 
Sample 

14234 Survey 

4% reporting 
violence/threats 
(17% women, 10 

% men) 

Statistiska Centralbyran 
(Statistics Sweden), 

1999 

Random Sample of 
Nurses 

720 
Survey 

(comparative 
Study) 

59% 

60% Several 
Times 

Nolan et al. 2001 

Norway 
Representative sample 

of social workers 
854 Survey 21% 

Skarpaas and Hetle, 
1996 

United 
Kigdom 

National Representative 
Sample 

19411 
Household 

Survey 
2,5% report at 

least one incident 
British Crime Survey, 

2000 

Random sample of 
nurses 

720 
Survey 

(comparative 
study) 

71% 

60% several times 
Nolan et al., 2001 

Retail Outlets 17000 
Member 
survey 

5% of outlets 
British Retail 
Consortium 
1999/2000 

Tabela 1: Estudos Europeus com metodologia semelhante, permitindo a comparação da percentagem de episódios de violência 
física. Fonte: Di Martino, Hoel & Cooper, 2003, p.41, adaptado de Hoel, Rayner & Cooper, 1999 e Zapf et al., 2003  
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Na Suécia e no Reino Unido (n=720 em ambos os países), os estudos com amostras constituídas 
especificamente por enfermeiros (ver Tabela 1), manifestam valores de violência física na ordem dos 59 e 
71%, respectivamente. A amostra dos dois estudos Dinamarqueses apresentados foi recolhida a nível 
nacional, não especificando a área de actividade. Ambos de 2001 apresentam valores inferiores, 
aproximadamente 7%.  

Estudos mais recentes como o de Sharipova et al. (2008) avaliaram especificamente os cuidadores de 
idosos Dinamarqueses (N=9949) e apresentam valores de prevalência superiores aos registados na 
Tabela 1. No ano precedente ao estudo cerca de ¼ (n=1893) do número total dos cuidadores do sector 
geriátrico foi exposto a violência física. Destes, 5,6% (n= 447) foram expostos com uma frequência 
diária/mensal. Os comportamentos identificados com mais frequência foram bater (63%), 
arranhar/beliscar (62%) e também ser agarrado (32%) e pontapeado (27%). Comportamentos de carácter 
mais gravoso como uso de armas, bater ou atirar com um objecto que magoe são mais raros, 
representando apenas 2% dos incidentes (n=30). 

É consensual que o risco de exposição à violência no trabalho não é homogéneo ao longo dos sectores e 
grupos ocupacionais.  

 

2.4 Sector da Saúde e a Violência do Tipo II 
O sector da saúde é um sector  com elevado risco de violência.  Grande parte dos incidentes prepetuados 
contra os profissionais de saúde não são fatais, no entanto, estudos indicam que a prevalência de 
violência nesta área está a aumentar. Ainda assim, não são relatados grande parte dos incidentes 
violentos (Kowalenko et al., 2012; Sharipova et al., 2008; Wilkinson, 2001). Nas conclusões do estudo de 
Sharipova et al (2008) a violência nos lares de idosos dinamarqueses está subnotificada, não apenas 
devido ao tempo que é gasto, mas também pela falta de suporte de supervisão; porque não iria fazer a 
diferença ou porque é entendido como fazendo parte do trabalho e os funcionários têm tendência para 
minimizar a violência. Eis alguns testemunhos dos Focus Group (FG) do estudo de Banerjee et al., (2012) 
que apoiam as conlusões do estudo Dinamarquês supracitado: “Quando sofremos uma lesão no trabalho  
para preencher os formulários da compensação dos trabalhadores são quê? 8 páginas?”. São inclusivé 
culpabilizados pelos incidentes que ocorrem “ Se lhe bateu o que é que fez? É sempre culpa sua.” (FG7), 
inclusivé os de cariz sexual “Temos uma colega de trabalho que quando se dirigiu à gestão para se 
queixar, a gestão respondeu-lhe que se calhar ela não devia ser tão amigável com os senhores 
residentes” (FG2). A subnotificação é uma grande lacuna uma vez que restringe a introdução de medidas 
preventivas apropriadas (Mayhew & Chappell, 2007). 

Por outro lado, quando o fenómeno não é minimizado, por vezes os funcionários não classificam os 
comportamentos violentos/agressivos como violência. Ao investigar a violência no trabalho em lares de 
idosos Suecos, Akerstrom (2002) questionava-se sobre a diferença evidente entre as estatisticas 
nacionais e outros estudos quantitativos da sua autoria. As estatísticas variam excessivamente quando os 
profissionais de saúde eram questionados se sofreram actos de violência, ou se apresentarem uma lista 
de comportamentos (violentos/agressivos). O autor afirma que, obviamente não se referem a esses actos 
como violência. E que a solução parece ser mentir na forma como se formulam as questões (Akerstrom, 
2002). 



Médicos e enfermeiros são os grupos mais estudados, assim como os tripulantes de ambulância. Quando 
os estudos especificam grupos profissionais da área da saúde, encontram-se dados que atribuem o maior 
risco de violência a “enfermeiras sem qualificação“ (auxiliares de enfermagem e cuidadores directos) do 
que enfermeiras com formação académica, especialmente em áreas como psiquiatria, geriatria e 
unidades de cuidados intensivos (Gerberich et al., cit por Behar et al., 2008; Menckel & Viitasara, 2002; 
Viitasara et al., 2003). Serviços com utentes com problemas de desenvolvimento, terceira idade e  
deficiência recebem menos atenção (Wynne et al., 1997; Saveman et al., 1999 cit por Sharipova et al., 
2008; Viitasara et al., 2003). 
 

2.5 Prestadores de Cuidados do Sector Geriátrico 
Trabalhar com utentes com idade superior a 65 anos aumenta o risco de um profissional de saúde 
experienciar violência por parte do próprio idoso, ou de alguém próximo a este (Hahn et al., 2013). 

Características dos idosos institucionalizados como sexo, estados de demência e dor, estão associados 
com a violência destes para com os prestadores de cuidados e, grande parte dos incidentes ocorre 
durante a prestação de cuidados directos (fazer higiene, dar banho, vestir e alimentar) (Banerjee et al., 
2012). 

Banerjee et al. (2012) realizaram uma pesquisa onde foi comparado o fenómeno da Violência Estrutural 
(conceito que se baseia não só nos danos provenientes da violência física e psíquica, mas inclui também 
as acções indirectas) entre países. Compararam funcionários que prestam cuidados de primeira linha em 
unidades de cuidados prolongados e lares de idosos, do Canadá e da Península Escandinava. O tipo de 
metodologia foi semelhante à adoptada no nosso estudo: antes da distribuição do questionário para 
recolha de dados, os autores reuniram 5 a 10 elementos de cada país, tendo realizado alguns FG. Dada a 
pertinência dos dados obtidos nesta investigação, serão apresentados ao longo da revisão da literatura 
excertos dos testemunhos dados pelos FG de forma a ilustrar melhor os aspectos referidos. 

 

2.6 Factores preditivos da Violência no Trabalho 
As características organizacionais associadas a actividades de contacto directo, juntamente com o tempo 
insuficiente, a baixa autonomia e a insuficiência de pessoal estão igualmente associados à violência 
(Shaw, 2004 cit por Banerjee et al. 2012). Foram identificados na literatura alguns desses factores, que 
serão apresentados de seguida e complementados com os testemunhos dos FG do estudo de Banerjee et 
al. (2012). 

O baixo poder de decisão e autonomia identificado nos funcionários que trabalham com idosos, aliado à 
deficiente comunicação horizontal, contribui não só para despoletar violência no local de trabalho mas 
também para perpetuá-la. Por vezes informações vitais como a alteração do estado físico ou emocional 
dos residentes não são transmitidas (Banerjee et al., 2012). O seguinte exemplo retrata a baixa 
autonomia destes funcionários, aliada às directrizes de contenção de custos dos lares (neste caso 
Canadianos) devido à falta de funcionários: “ os residentes – muitos deles não têm família e estão 
sentados numa cadeira de rodas grande parte do dia. Eles estão tristes e solitários. Há muitas coisas que 
podiam ser feitas. Mas mais uma vez não há staff suficiente e não há tempo. Gostaria que lhe dissesse - 
‘não não pode ir à casa de banho porque o seu logotipo diz não há casa de banho. Tem uma fralda 
posta. Faça nas suas calças que nós vamos muda-lo mais logo’? Com isto para lidar com os níveis de 
agitação a subir”. 
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Cada vez mais a realidade dos lares se altera e estes recebem mais idosos com uma diversidade de 
patologias, sobre as quais os funcionários admitem não ter formação adequada às mudanças que 
ocorrem: “Nós temos todos estes novos transtornos mentais. Nenhum de nós tem formação para isso. 
Nenhum de nós. Nenhum de nós teve um curso psicológico [psych course]. Eu não quero saber se é um 
auxiliar de enfermagem, uma dona de casa. Os únicos que devem ter algum treino são os enfermeiros. 
Nós não estamos seguros. Os residentes não estão seguros… está fora de controlo. Está mesmo fora de 
controlo…” (FG9). 

A elevada carga de trabalho, a falta de recursos humanos não permite aos cuidadores tempo suficiente 
para prestar cuidados de qualidade (Banerjee et al., 2012), trabalham “como o Speedy Gonzalez 
disparando por todo o lado” (FG9); “correndo por aí como uma galinha com o pescoço cortado” (FG1), 
ou “conseguir deixar os residentes prontos para o dia – dar banho, alimenta-los todos. Não há tempo 
suficiente no dia! 45 minutos para 12 residentes para o pequeno almoço!!! Como acha que funciona?”. 
Enfatizam ainda a importância dos cuidados a nível social, emocional, psicológico e espiritual, que não 
conseguem corresponder às necessidades dos residentes “nós não trabalhamos com máquinas, nós 
trabalhamos com Humanos e eu acho muito desumano ter assim tantos residentes e apenas 
aproximadamente 10 a 15 minutos para os levantar ou deitá-los a cada dia” (FG1). O mesmo colaborador 
refere que tem que escolher entre o seu próprio bem-estar e o dos residentes:“ Mas para parar realmente 
quando eles pedem para ir lá ou, você sabe, apenas as coisas mais básicas estão em falta agora porque 
toda a gente está a correr. Você sabe. Você fica do género sim, sim, fique apenas quieto. Eu apenas 
quero ir para a minha pausa. Você sabe. Você apenas está a tentar manter-se longe por um pouco”. 

Os factores supracitados para além de serem preditivos de violência no trabalho, podem em paralelo com 
características como a crescente vulnerabilidade dos idosos, a tendência dos funcionários reclamarem 
das condições de trabalho e da insuficiência de recursos, o crescente conflito de papéis, ser preditivos 
também de valores elevados de Burnout nestes funcionários (Nienhaus et al., 2012a).  

 

2.7 Repercussões da Violência 
Nos prestadores de cuidados 

A violência nos profissionais de saúde tem repercussões variadas: abandono precoce da profissão (El 
Ghaziri et al., 2014) entre uma vasta série de comportamentos adaptativos; Burnout (Nienhaus et al., 
2012a), baixos níveis para energia mental, capacidade de trabalho, participação e tomada de decisões e, 
altos níveis de stress (Arnetz & Arnetz, 2001).  
Os funcionários têm que por vezes usufruir de dias de baixa para recuperar dos ataques físicos. É de 
realçar que o impacto psicológico das agressões físicas não está relacionado com a severidade física da 
mesma (Mayhew & Chappell, 2007). 
“Stressante”, “brutal”, “fora de controlo”, “desgastante”, “desmoralizante” são palavras-chave que foram 
referidas pelos participantes nos FG relacionadas com as condições de trabalho (Banerjee et al., 2012), 
sempre moldadas no âmbito da violência. Em relação à componente emocional dos funcionários usam 
adjectivos como “louco”, “stressado”, “triste”, “zangado”, “passado”, “frustrado”. Arnetz (2001) 
acrescenta ainda o sentimento de medo. 

 O sentimento de frustração surge porque estes funcionários sabem que, se não fossem as 
condicionantes supracitadas, conseguiriam prestar mais e melhores cuidados. O simples facto de não se 
poderem sentar junto de um idoso quando este está a chorar ou não os “deixar” mastigar direito a 



refeição, fá-los sentir muito mal: “Realmente faz-me sentir mal pessoalmente quando eu sei no meu 
coração como alguém deve ser cuidado, como você sabe que gostava de ser tratado você próprio, como 
você sabe como os membros da sua família gostariam de ser tratados. E quando está naquela situação 
de prestar cuidados aos residentes e sabe que não há forma de abordar o que está a sentir que devia 
estar a fazer, isso é algo muito insatisfatório. Você sabe que está a deixar os residentes em baixo e a si 
próprio em baixo” (FG1 reproduzido de Banerjee et al., 2012). 

Nos idosos 

A violência tem consequências no bem-estar dos funcionários mas também tem um impacto adverso na 
qualidade de cuidados prestados aos utentes (Zafar et al., 2013).  

Arnetz & Arnetz (2001) investigaram a associação entre as experiências de violência vividas pelo staff  da 
área da saúde e a qualidade dos cuidados prestados aos utentes. Propõe que, “mesmo em cenários não 
psiquiátricos, a violência torna-se o modo de comunicação entre paciente e prestador de cuidados 
quando a comunicação normal é deficitária.“ 
Apresentam um modelo teórico (Figura 1), baseado em seis estudos realizados na Suécia no Hospital 
Regional de Örebro, instituição com um staff de 4500 profissionais. 
 

 

  
 
Na Figura 1 pode verificar-se a violência em círculos/elipses concêntricos, o centro é comum aos 
prestadores de cuidados e os utentes. A interacção entre os dois é definida como o aspecto central no 
desenvolvimento de violência.  
Dos participantes que afirmaram terem sido vítimas de violência nos 12 meses anteriores (n=284), 51% 
reportam ameaças ou agressão verbal, 18% experienciaram formas de violência física (como estalos e 
perfurações),  12% desses ficaram feridos e 1% teve de recorrer a baixa médica como resultado do 
incidente violento. A ajuda e suporte prestada a estes profissionais de saúde depois dos episódios 
violentos  surgiu maioritariamente dos colegas de trabalho (49%), de seguida por pessoas externas ao 
trabalho (18%) e em menor percentagem dos supervisores (14%) (Arnetz & Arnetz, 2001). As reacções 
destes profissionais vítimas de violência no trabalho variam desde raiva (59%), tristeza (47%), decepção 

Figura 1: Modelo proposto da associação entre a violência para com os profissionais de saúde e a qualidade dos cuidados 
classificados pelos utentes (reproduzido de Arnetz & Arnetz, 2001, pág. 418) 
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(43%) até medo (40%). Como resultado dos incidentes violentos, 47% afirma ter mais precaução, 13% 
sentem-se receosos/assustados e 15% sentem-se menos envolvidos/satisfeitos no trabalho com os 
utentes. 

Com objeto de estudo semelhante, Eker et al (2012) avaliaram a frequência de exposição a violência e 
agressão dos profissionais de saúde e suas consequências. O estudo foi conduzido em dois Hospitais 
Turcos, nos quais 283 profissionais de saúde responderam a 20 questões. 

Os autores concluíram que 1/3 dos profissionais de saúde foram expostos a violência pelo menos uma 
vez no último ano e, metade destes, afirma que o seu comportamento perante os utentes foi influenciado 
negativamente. Os efeitos negativos no período pós-agressão são mais frequentes no sexo feminino, nos 
residentes, no staff que sofreu de agressão cinco ou mais vezes no último ano, e, no staff que avaliou a 
segurança no seu respectivo hospital como má ou muito má. A tabela 2 representa algumas das áreas 
onde decorreram efeitos negativos na prestação de serviço aos utentes. 

 

Variáveis 

 Hospital 
Universitário 

n=148 (%) 

 Hospital Estatal 

n=41 (%) 

Total 

n=189 (%) 

Alteração do comportamento em 
relação ao utente no pós-agressão 

 

Negativamente Afectado 87 (58,8) 9 (22,0) 96 (50,8) 

Não Afectado 61 (41,2) 32 (78,0) 93 (49,2) 

Áreas com efeitos negativos  

Redução do tempo gasto com os 
pacientes 

 11 (12,9)  2 (22,2) 13 (13,8) 

Evitar correr riscos médicos 18 (21,2) 3 (33,3) 21 (22,3) 

Redução do cuidado ou interesse 
mostrado aos pacientes 

17 (20,0) 1 (11,1) 18 (19,1) 

Redução da comunicação com os 
pacientes e seus familiares  

39 (45,9) 3 (33,3) 42 (44,7) 

 

Tabela 2: Distribuíção dos efeitos do período pós agressão pelas instituições avaliadas (adaptado de Eker et al, 2012, pág.24, 
parte da tabela 4 do autor). 

 

Os autores concluem neste estudo, que os resultados de todas a variáveis em estudo demonstram uma 
redução séria na produtividade, eficiência e motivação no trabalho por parte dos profissionais de saúde 
após os episódios de agressão (Eker et al., 2012). 

 



2.8 Intervenção 
As consequências negativas resultantes da violência quer para os trabalhadores quer para as 
organizações, justificam a necessidade de novos esforços de intervenção. Primeiramente esses esforços 
devem concentrar-se em prevenir a existência dos comportamentos violentos/agressivos e, de seguida, 
reduzir ao máximo as consequências negativas das agressões que possam ocorrer (Schat & Kelloway, 
2005). 
 
Para que se possa proceder a qualquer avaliação de riscos laborais e posterior prevenção de qualquer 
fenómeno (quer seja primária, secundária ou terciária) é necessário conhecê-lo, avaliar a sua dimensão e 
a que níveis interfere. O presente estudo pretende contribuir para essa avaliação do fenómeno da 
violência no trabalho nesta área, uma vez que na pesquisa de evidência científica apenas foram 
encontrados estudos internacionais publicados. Esses estudos internacionais de carácter exclusivamente 
geriátrico também estão centrados na caracterização e prevalência do fenómeno.  
Embora tanto quanto se sabe, não existem publicadas BP específicas para a Violência no Trabalho na 
área geriátrica, o Relatório Eurofound (Di Martino et al., 2003) apresenta duas sugestões de BP, ambas 
relativas à Violência do tipo II, que albergam também o sector da saúde e que são um ponto de partida 
para se minimizarem alguns factores potenciadores de violência que foram apresentados ao longo da 
revisão da literatura: 

 Safer working practices — Ulster Community and Hospitals, Health and Social Services (HSS) 
Trust (Department of Health, UK, 2000c) 

Enquadra-se no âmbito da prevenção primária. Os trabalhadores que contactam directamente com a 
comunidade em particular, têm que contar com práticas seguras de trabalho mais do que serem 
protegidos por medidas ambientais (Di Martino et al.,2003). A Ulster HSS Trust criou directrizes em que 
os próprios funcionários foram envolvidos na sua elaboração e permitiu apresentar um desses resultados, 
resumidos em quatro áreas-chave: prevenção; lidar com os comportamentos agressivos; medidas de 
esclarecimento e valores corporativos. 

 Simplify Reporting: The Violent Incident Form for Health Sector Workplaces — Karolinska 
Institute, Division for Occupational and Environmental Health, Stockholm, Sweden (Arnetz, 
1998a; Arnetz and Arnetz, 2000; Swedish Council for Work Life Research, 1996) 

 
O Instituto Karolinska na Suécia respondeu ao elevado número de incidentes violentos contra os 
profissionais de saúde, com uma investigação que resultou inclusivé num instrumento que avalia 
qualquer forma de incidente violento contra os profissionais de saúde: Violent Incidente Form. Este 
instrumento utiliza uma definição vasta de violência (inclui abuso verbal e ameaças, cobre incidentes 
menores que resultam em lesões menores). É um complemento das formas oficiais de relatórios de 
acidentes de trabalho, pretendendo simplificar o registo de incidentes violentos. É composto por vinte 
itens de escolha múltipla concebidos para resumir informações sobre o incidente. 
  
É consensual nos autores que estudam a temática da violência do tipo II na área da saúde, que, muitos 
dos profissionais não recebem formação de como lidar com utentes ameaçadores (Wilkinson, 2001; 
Celebioglu et al., 2010; Kowalenko et al., 2012). 

As estratégias de intervenção a nível individual são consensuais na literatura. São sugeridas formações 
para os profissionais que prestem cuidados de saúde (todos eles) onde consigam reconhecer sinais 
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potenciais de violência; respostas breves e apropriadas dadas a utentes e suas visitas que demonstram 
uma agressão ascendente; lidar com a violência; intervenção com aconselhamento para as vítimas das 
crises de violência no trabalho e, não menos importante, como reportar os casos que sucedem (Runyan 
et al., 2000; Kowalenko et al., 2012). Wassel (2009), na sua revisão de literatura sobre este tipo de 
intervenções a nível individual, avaliou que, embora os programas implementados aumentem o 
conhecimento e a confiança dos funcionários, não reduzem necessariamente os ataques e as investidas 
por parte dos utentes. 



3. Objectivos e Desenho de Estudo 
 

Para responder à questão de investigação proposta, “Será que os auxiliares de geriatria/enfermagem e 
ajudantes de lares (e categorias profissionais similares), com contacto directo frequente com os idosos 
são sujeitos a violência por parte destes?“, estabeleceu-se como objectivo geral deste estudo: caracterizar 
o fenómeno da violência dos utentes institucionalizados nos lares face aos profissionais que lhes prestam 
cuidados (amostra constituída maioritariamente por auxiliares de geriatria). 

Para atingir o objectivo geral proposto, foram estabelecidos dois objectivos específicos: identificar a 
frequência de comportamentos violentos e factores desencadeantes, assim como identificar as 
estratégias de prevenção e gestão de situações de violência. 

 

3.1 Tipo e Desenho de Estudo 
O presente estudo tem um desenho misto, envolvendo metodologia qualitaiva, quantitativa, encontrando-
se representado na Figura 2 as principais etapas. A fase qualitativa do estudo permitiu explorar a 
problemática da violência no trabalho neste tipo de contexto laboral, assim como as estratégias as 
estratégias de intervenção usadas (ou não) na organização, na gestão de ocorrências da violência no 
trabalho. Com estes dados qualitativos foi possível proceder à alteração do Questionário utilizado no 
estudo de Sharipova et al. (2008), adaptando-o à realidade Portuguesa. Com o instrumento devidamente 
adaptado, é possivel obter dados quantitativos que permitam caracterizar o fenómeno da violência no 
trabalho  (tipo II) nos lares de idosos. 

Figura 2: Desenho do estudo realizado 
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4. Metodologia 

4.1Procedimentos 
O primeiro passo levado a cabo foi contactar a Segurança Social (SS) com o intuito de tirar algumas 
dúvidas direccionadas ao funcionamento dos lares de idosos. Após o esclarecimento por parte da SS, a 
investigadora contactou seis administrações de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da 
região Norte de Portugal (distrito de Braga e Porto) que têm estabelecido acordo com a SS. Foram 
priorizadas IPSS com mais de 50 idosos institucionalizados. Neste primeiro contacto foi negociado o 
acesso às diferentes instituições, tendo sido solicitanda uma entrevista presencial com os Directores 
Técnicos (DT) de cada uma. 

A administração de cada IPSS pode ter a seu cargo mais do que um lar de idosos (ver tabela 3). No total, 
as seis administrações contactadas de início, geriam 18 instituições (lares de idosos). Uma das 
administrações negou o acesso. Das restantes, foi permitida a entrevista com os seus DT nas instituições 
número 1,2,3,4 e 6 (ver tabela 3). 

 

Administração 11 2 31 41 51 6 

Instituíções  

(Lar de Idosos) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Antiguidade 

(anos) 
35-40 20-25  15-20  25-30  - 15-20  - - - 

Nr de utentes 90-100 70-80 10-15 115-120 - 110-115 - - - 

Nr de 
funcionários2 

60-65 40-45 10-15 20-25 - 130-135 - - - 

Utentes Tipo Independentes Dependentes Misto Misto - Misto - - - 

Taxa de 
resposta dos 
questionários 
entregues3 

83% 50% 100% 45,71% 43,75% 40% 62,5% 8% 36% 

1IPSS com o mesmo tipo de Administração; 2Valor aproximado: apenas alguns dos DT disponibilizaram os valores exactos; 
3Valores aproximados. Não se sabe se todos os questionários entregues foram distribuídos pelos funcionários. 

Tabela 3: Instituições que participaram no projecto de investigação e respectivas administrações 

 

A autorização tardia dada pelas administrações 3 e 5, culminou na não participação de todas as 
instituições que geriam. Este factor associado à baixa taxa de resposta avaliada nas primeiras recolhas 
dos questionários, fez com que fosse pedida a colaboração da administração 6. 

Antes das entrevistas agendadas com os DT foi entregue um consentimento informado (CI) a cada 
entrevistado (ver Anexo 1). Foi utilizado um guia orientador (ver Anexo 2), permitindo caracterizar 
sumariamente o tipo de instituição. Após a gravação, foram transcritas as entrevistas já sem elementos 



de caracterização (nome do lar, nome do DT, localização geográfica) de forma a que a confidencialidade 
dos dados não fosse em momento algum colocada em causa. No final da transcrição foram destruídas as 
as gravações. 

Foi utilizado o mesmo procedimento com as entrevistas feitas a Auxiliares de Acção Directa, apenas com 
algumas questões diferentes do guia orientador da entrevista (ver Anexo 3). Nenhum dos funcionários 
seleccionados para entrevista laboram nos lares onde foram entregues os questionários. Desta forma, 
para além de nos ser retratada uma realidade diferente da apresentada pelos DT de cada lar, todos os 
funcionários inquiridos são “cegos“ relativamente ao estudo, e todos recebem o questionário com a 
mesma informação do estudo.  

Os questionários foram entregues nas 9 instituições apresentadas na tabela 3,  para serem preenchidos 
pelos seus funcionários com os seguintes critérios de exclusão: aliteracia, faixa etária inferior a 18 anos, 
funcionários prestadores de cuidados com formação académica (do quadro técnico, ex: psicólogos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e semelhantes). Como critérios de caracterização temos funcionários sem 
formação académica (do quadro não técnico) que prestem cuidados directos aos idosos 
institucionalizados em lares de idosos. 

Em relação ao procedimentos éticos, o projecto de investigação que suportou a investigação realizada foi 
submetido à Comissão de Ética da Universidade do Minho, mais especificamente à Subcomissão de Ética 
para as Ciências da Vida e da Saúde, tendo esta emitido parecer positivo do estudo (ver Anexo 4). 

Juntamente com o questionário foi elaborado um consentimento informado para a recolha e utilização de 
dados (ver Anexo 5). As questões responsáveis pela caracterização da amostra apenas contemplam 
categoria profissional; período de tempo em que trabalham na área; habilitações literárias e idade por 
grupos. Desta forma, elimina-se a possibilidade de identificação dos participantes. A recolha dos 
questionários  e dos consentimentos foi feita em caixas separadas colocadas nos lares para o efeito. 

Quando o objectivo de estudo não é delineado com intenção de qualquer benefício próprio, a investigação 
levada a cabo não apresenta conflitos de interesse (Fortin, 2000), como o caso presente. 

 

4.2 Amostra  
Foram recolhidos 161 questionários. Destes foram excluídos cinco, uma vez que foram preenchidos por 
enfermeiros. Assim sendo, a amostra final ficou constituída por 156 funcionários. 

O funcionário com maior antiguidade trabalha no sector há 35 anos, e o mais recente há um mês. Os 
funcionários trabalham na área da geriatria em média há 12,67 anos (DP= 8,22 anos). A tabela 4 reúne 
as características dos funcionários que responderam ao questionário. As categorias profissionais (n=134) 
predominantes são os auxiliares de acção directa (20,1%) e os ajudantes de acção directa (20,1%). A 
categoria outros engloba funcionários que estabelecem contacto directo com os idosos institucionalizados 
e lhes prestam outros tipos de cuidados (ex: ajudante de enfermaria, ajudante de refeitório, encarregada 
de sector). A faixa etária predominante (n=123) situa-se entre os 36 e os 45 anos (32,5%). Nas 
habilitações literárias (n=145), a maior parte dos participantes tem o 9º ano de escolaridade (44,1%). 
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4.3 Instrumentos  
Na primeira etapa do estudo, correspondente à componente qualitativa, foram efectuadas entrevistas 
presenciais com os DT dos lares onde foi pedida a colaboração para o estudo. Posteriormente foram 
também entrevistados 3 auxiliares de acção directa. Para agilizar o registo da informação foi solicitada 
autorização para gravar as mesmas, tendo sido usado para o efeito o Gravador de Áudio do computador 
portátil da Investigadora. Para conduzir as entrevistas foram utilizados guias orientadores cujas questões 
estavam divididas em três áreas principais: organização (características e dinâmica); violência na 
instituição (se existe, quais os comportamentos existentes e sua frequência) e estratégias de coping no 
período pós violência (como lidam as vítimas, se reportam os incidentes, se há alterações de 
comportamento após episódios violentos). 

Para a componente quantitativa foi utilizado um questionário, cuja versão original se denomina “Arbejde i 
ældreplejen“. Com origem Dinamarquesa, a versão total deste questionário é constituído por 101 
questões. O conteúdo das suas respostas permitiu ao National  Research Centre for the Working 
Environment em Copenhaga, avaliar as mais vastas áreas de Higiene e Segurança do trabalho dos 
trabalhadores do sector geriátrico. 

Uma das secções do vasto questionário corresponde à área da violência no trabalho, e foram as 
perguntas dessa secção que permititram a elaboração do estudo “Prevalence, seriousness and reporting 
of work-related violnce in the Danish elderly care“ (Sharipova et al., 2008). 

O capítulo do  “Arbejde i ældreplejen“ correspondente à Violência no Trabalho foi entregue a uma pessoa 
cuja língua nativa é o dinamarquês. Uma vez adquirida a versão em Português, esta foi entregue a uma 
outra pessoa, também com língua nativa em dinamarquês que,  sem saber do contexto do questionário, a 
retrotraduzisse.  Ambos os tradutores trabalham em Portugal e falam Português. Após esta etapa foi 
enviado o original disponiblizado pelo responsável pelo questionário e houve oportunidade para serem 
discutidos oralmente os conceitos que suscitaram maior diferença entre tradução e retrotradução. Foi-lhe 

Caracterização dos Funcionários 

Idade 
(n=123) 

n % 
Habilitações 

Literárias (n=145) 
n % 

Categoria Profissional 
(n=134) 

n % 

18 aos 25 9 7,3 4º ano 23 15,9 Auxiliar Acção Directa 27 20,1 

26 aos 35 14 11,4 6º ano 18 12,4 Ajudante Acção Directa 27 20,1 

36 aos 45 40 32,5 9º ano 64 44,1 Auxiliar Serviços Gerais 17 12,7 

46 aos 55 39 31,7 12º ano 38 26,2 Ajudante de Lar 46 34,3 

56 aos 65 21 17,1 Ensino Superior 2 1,4 Outros 17 12,8 

Tabela 4: Caracterização da amostra do estudo 



explicado o contexto do questionário, e discutida juntamente com as três versões anteriores, a versão 
traduzida para inglês fornecida pelo reponsável do questionário. Desta forma, o instrumento foi 
estruturado complementando a informação obtida nas entrevistas e na revisão da literatura. 

De forma a ser avaliada a qualidade de serviços prestados nos lares participantes, foi ainda pedida a 
colaboração ao Dr. Aclan Ozder, que autorizou a utilização de parte do questionário utilizado para o 
estudo de Eker e colaboradores (2012). “Agression and violence towards health care providers, and 
effects thereof“ para além de avaliar a frequência da exposição, avaliou os seus efeitos na saúde dos 
profissionais de saúde. Avaliam também se, após os episódios violentos, há alterações nos 
comportamentos dos prestadores de cuidados para com os utentes. Nesta ordem de ideias foi 
complementado o questionário com a mesma questão, com o objectivo de identificar a repercussão da 
violência no trabalhona qualidade dos serviços prestados. 

O questionário é constituído por 9 questões e apresenta uma introdução simples e breve. Com a primeira 
questão pretende avaliar-se se os funcionários estiveram expostos aos comportamentos 
violentos/agressivos listados. Em caso afirmativo, a tabela que contempla os comportamentos, está 
dividida para que seja identificada a frequência dos mesmos. 

Seguem-se duas questões dicotómicas. Estas pretendem avaliar se existiram lesões corporais decorrentes 
de actos violentos/agressivos, e, se foi necessário faltar ao trabalho pelo mesmo motivo. Em caso 
afirmativo, foi solicitado o número de dias de baixa/seguro médica. 

A gravidade do pior incidente sofrido foi avaliada por uma escala que estabelece o valor mínimo como 0 ( 
= menos grave) e máximo como 10 (= mais grave). Segue-se mais uma questão dicotómica que pretende 
avaliar se existiu alteração de comportamentos dos funcionários após episódios de violência.  Em caso 
afirmativo, na questão de escolha múltipla seguinte podem ser assinaladas as alterações que 
decorreram. Pretendeu avaliar-se se estes comportamentos são reportados à entidade patronal, para isso 
foi formulada uma questão dicotómica. Em caso afirmativo questionou-se de que forma reportou, em 
caso negativo o porquê de não o ter feito. 

A última questão dicotómica avalia a experiência vicariante dos actos violentos e, para fechar o 
questionário, foram pedidos dados para caracterizar o participante (categoria profissional, tempo que 
trabalha na área e habilitações literárias e idade). 

O questionário compilado foi submetido a um pre-teste com  10 funcionárias de um lar de idosos. Este lar 
tem características aproximadas aos lares onde foi aplicado o estudo: é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social com 48 idosos residentes e 40 funcionários no total (corpo técnico e não técnico). 
Oito auxiliares de acção directa, uma educadora social e uma cozinheira avaliaram e preencheram o 
questionário. Apenas lhes foi dito que iria ser levado a cabo um estudo com colegas de trabalho noutros 
lares e que era necessário fazer um pré-teste ao instrumento, e, no final do preenchimento iria ser pedido 
feedback do mesmo. 

Entre as sugestões dadas e perante as dificuldades sentidas foram alterados os seguintes aspectos: no 
consentimento informado, foi retirado o título da tese. Esta alteração foi sugerida pelas funcionárias que, 
ao ler na abertura do consentimento “Violência no Trabalho“, afirmaram que associavam a expressão à 
violência praticada pelos funcionários para com os idosos. Mesmo depois de lerem o restante 
consentimento e perceberem o objectivo de estudo, sugeriram a retirada da expressão. Foram  
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efectuadas alterações gráficas no questionário. Relativamente ao conteúdo foi complementada a opção de 
resposta da questão 7. Nesta questão, uma das funcionárias sugeriu dividir em dois a alteração de 
comportamento “Redução da comunicação com o utente e familiares“. O Anexo 6 apresenta a versão 
final do questionário. 

 

4.4  Análise de Dados 
Terminado o trabalho de campo e a recolha dos dados, foi utilizado o Statistical Program for the Social 
Science (SPSS) versão 22 para processar os dados quantitativos obtidos.  

Para a análise qualitativa dos dados foi utilizado o Template Analysis, uma técnica para a ordenação 
temática e análise de dados qualitativos (Brooks & King, 2012). O processo inicia-se com um template  
inicial, que neste estudo corresponde ao temas representados no guião das entrevistas e, posteriormente 
um template  final, que onde estão compilados os novos temas que surgiram na entrevista e que são 
pertinentes para análise. 

 



5. Apresentação dos Resultados 

5.1 Resultados Qualitativos 
 

Uma vez que os funcionários inquiridos não pertencem a nenhuma das instituíções que participaram 
neste estudo, a análise qualitativa vai ser realizada em duas partes. Inicialmente serão apresentadas as 
informações fornecidas por 5 DT. A cada DT será atribuído um número correspondente à organização a 
que pertence. As tabelas 5 e 6 apresentam os templates resultantes da compilação de todos os novos 
dados fornecidos pelos mesmos.  

Entrevistas com Directores Técnicos (DT) 

Em relação ao ponto 1.1 da tabela 5 que diz respeito à antiguidade, como são instituições antigas (2 com 
idade ≥ a 30 anos; o mais recente tem entre 15 e 20 anos), na impossibilidade de corresponderem aos 
actuais parâmetros legais estruturais para lares de idosos (como a proibição dos quartos quadruplos por 
exemplo), há referências de melhoria das estruturas físicas: DT_1 ”Em termos de espaço físico (…) este 
lar já um lar bastante antigo portanto os quartos deveriam ser mais espaçosos, termos acessos melhores 
para as cadeiras de rodas e andarilho (…). Temos quartos de 4 camas que actualmente já não é 
permitido quando um lar é feito de novo (…) vamos agora reformular o mobiliário de todos os quartos”. 
Noutros locais há relatos de modificações de fundo DT_4 “(…) é um lar com infraestruturas muito 
grandes, e é um lar que não foi construído para pessoas que envelhecem, temos muitas limitações físicas 
que estamos a melhorar agora com obras de requalificação e estamos constantemente a remodelar o 
lar” e DT_6 “A única coisa que foi necessário reestruturar foi o lar X (…) que foi-nos doado por uma 
associação que já cá existia(…) que estava muito sobre a alçada de uma família. (…) Para além de 
termos na altura necessidade de alterar algumas práticas. Que eram executadas… eu lembro-me que a 
família fazia o melhor possível não é, mas por exemplo, a roupa, ainda funcionava assim tipo azilo: A 
roupa era quase comum aos idosos. Pronto havia assim umas certas coisas que quando nós assumimos 
(…) foram alteradas algumas dessas práticas para fugirmos um bocadinho daquela coisa que parecia 
mais instituições totalitárias, e tivemos que intervir fortemente nisso.” 

Dentro do tema do ponto 1.3, foram questionados se seria um objectivo para a instituição a contratação 
de mais recursos humanos, dois directores técnicos responderam prontamente que sim: DT_4 ”Seria A 
prioridade” e DT_6 “Para mim era. Mais funcionários na área do apoio directo. Não é qualquer tipo de 
funcionário. O nosso problema é no apoio directo.”DT_1 “Não é um objectivo. De facto o trabalho tem 
sido muito mas já estivemos no fundo a refletir sobre essa questão (…) quando vão de férias, por 
exemplo, prolongamos o horário de trabalho e pagamos horas extra, para se manter o mesmo núcleo 
porque às vezes vem uma pessoa de fora e é temporária, ela sai, uma pessoa cria laços e depois não 
precisa da pessoa. Assim pagando horas extra acaba por ser, a nosso ver, uma estratégia mais eficaz. 
(…) Temos algumas baixas que parece que não ajudam nada. Porque se estivesse cá o núcleo completo 
era muito mais fácil, não precisávamos tanto desta permuta de sectores, que acaba por existir também 
por causa das baixas. Este director técnico justifica a não contratação de mais recursos humanos devido 
à polivalência implementada no funcionamento do lar: “Em termos de estratégia de intervenção nós antes 
tínhamos estipulado de uma forma mais rígida no fundo os sectores, ou seja as funcionárias da limpeza  
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1. Organização 

 

 

 

Template Inicial Template Final 

1.1. Antiguidade  

1.2. Alterações no decorrer dos anos 

1.2.1 Alterações nas Infraestruturas 

1.2.2 Introdução de estratégias de trabalho polivalente 

1.2.3Implementação de respostas que respondem às necessidades da 
população da área da IPSS 

1.3. Ratio utentes/funcionários  

1.4. Características do Lar 

1.4.1. Utentes tipo 

        1.4.1.1. Utentes Autónomos 

        1.4.1.2. Utentes Dependentes 

        1.4.1.3. Ambos os tipos de utentes 

1.4.2 Recursos Humanos 

          1.4.2.1. Critérios de Contratação de funcionários do quadro não 
técnico 

          1.4.2.2. Formação contínua 

                         1.4.2.2.1. Formação informal in loco 

                         1.4.2.2.2. Formação formal 

         1.4.2.3. Necessidade de contratação de mais recursos humanos 

2. Violência na 
Instituição 

 

 

2.1. Reconhecimento da existência de 
violência 

           (Autor/Vítima) 

2.1.1. Violência Tipo II (utentes para funcionários) 

2.1.2. Violência de idoso para idoso 

2.1.3. Um caso isolado de violência de funcionário para o idoso 

2.2. Tipos de Violência 

2.2.1. Física 

2.2.2. Psicológica 

2.2.3. Assédio Sexual 

2.3. Frequência  

3. Estratégias de 
coping  pós 
violência 

 

3.1. Estratégias da Instituição 

3.1.1 Participação de comportamentos violentos/agressivos por parte 
dos funcionários 

3.1.2 Solução e prevenção dos comportamentos 

3.2. Estratégias dos funcionários 
3.2.1. Como lidam com os episódios 

3.2.2. Como solucionam 

3.3. Alteração da dinâmica da 
instituição 

3.3. Em que medida os comportamentos violentos e agressivos altera, 
a dinâmica da instituição 

 

Tabela 5: Templates resultantes das entrevistas aos Directores Técnicos 

 

 



só faziam trabalho de limpeza, as ajudantes de acção directa só faziam trabalho de ajudantes de acção 
directa (…) mas agora tendo em conta também para uma melhor dinâmica do serviço e também por 
questões financeiras (…) às vezes há uma baixa etc, nós temos que no fundo ser pau para toda a colher 
como se costuma dizer na gíria (…) as funcionárias da limpeza e ajudantes de acção directa estão a 
trabalhar de uma forma multiprofissional, ou seja, se há alguma coisa que está suja no chão chama-se 
uma funcionária. Pode vir uma ajudante de acção directa e não obrigatoriamente uma pessoa da limpeza. 
(…). Pronto está assim um bocado multiprofissional o que eu acho que traz vantagens. Porque falta uma 
funcionária de repente nós temos alguém que possa no fundo preencher essa falha.” DT_1. 

No ponto 1.4.2.1. apenas duas instituições afirmaram ter como critério a formação prévia na área da 
geriatria, para a contratação dos seus funcionários. Uma outra refere ter funcionárias antigas sem 
formação em geriatria mas com experiência em outros lares. As restantes instituíções referem ”Não lhe 
sei dizer (…) é feito pelos recursos humanos. Eu gostaria de intervir até de uma forma mais activa nessa 
contratação, mas isso não acontece” DT_4 e, “Não, não é. (…) Nós recorremos muito ao centro de 
emprego. O nosso quadro está mais ou menos estabilizado e a rotatividade que acontece tem a ver com 
os períodos de férias baixas e tal.” DT_6. 

Quando questionados sobre a formação contínua disponibilizada pela instituição, ponto 1.4.2.2., 
responderam “Têm sempre. Eu sinto necessidade que as funcionárias mais antigas façam reciclagem de 
conhecimentos. O que acontece é que nós estamos a nível de carga horária muito carregados e não 
surge quase oportunidade para a formação. A única formação que eu tenho lutado muito para que agora 
seja dada pelas enfermeiras é a formação no campo de trabalho, ou seja, no terreno.”DT_4. Situação 
semelhante na instituição 5 ”Nós ao longo do ano vamos proporcionando formações (…) algumas são 
modulares (…) outras são formações eu chamar-lhe-ia formação “informal” porque é dada pelo nosso  
próprio pessoal. (…) Por exemplo transferências (…) As nossas enfermeiras por vezes programam quando 
temos assim muita gente nova ao mesmo tempo a trabalhar, (…) uma sessão e em contexto de trabalho 
fazem uma formaçãozita eu chamo-lhe informal” DT_6. 

Relativamente ao ponto 2 da tabela 5, apenas dois DT afirmam sem hesitação a existência de 
comportamentos violentos por parte dos idosos para com os funcionários e exemplificam os episódios 
mais sérios de violência física: ”Temos. Tivemos um caso há pouco tempo o caso de uma idosa que até 
foi comigo que me atirou com uma colher da sopa. (…) O Dr Y estava aqui por acaso, cheguei aqui 
nervosíssima e ele disse vou lá ver a senhora. Ele chega lá e a senhora pega no prato da maçã assada e 
pega nele para lhe dar com o prato da maçã assada“, DT_1; ” (…) numa admissão recente um senhor 
de 98 anos que não toma banho (…) este senhor usa bengala como apoio técnico para andar e já bateu 
com a bengala a uma funcionária”, DT_4. E um episódio de assédio sexual “Tivemos também um caso 
isolado que elas ficaram bastante transtornadas com aquilo, que isso era mais tipo assédio sexual de um 
idoso (com alguma persistência). Mas era um senhor autónomo (…) depois abandonou a instituição (…) 
Mas era um indivíduo que simulava alguma incapacidade (…) e elas tiveram um dia que reagir duramente 
com a pessoa.” DT_6. 

O DT do lar que acolhe sobretudo utentes dependentes e bastantes casos de Alzheimer (excepto utentes 
com este diagnóstico em fase de fuga, porque são um lar de portas abertas), respondeu negativamente à 
existência de comportamentos violentos por parte dos idosos “Não. Há aqueles casos dos doentes 
psíquicos mas nem chega a ser propriamente violência porque eles coitadinhos não conseguem fazer 
nada. Basta uma pessoa desviar-se quando eles levantam uma bengala ou esticam a mão.” DT_2. 
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Já o DT do “mini lar” afirma existirem esses comportamentos mas caracteriza o estado de saúde mental 
dos utentes que praticam tais actos “Nós temos um mini lar, não há muitos casos de violência. Mas há 
sempre um ou outro episódio que é apresentado pelas auxiliares, isto é, os episódios de violência – eu já 
estou a levar para violência física porque verbal às vezes um ou outro utente poderá estar mais agressivo, 
mais agitado e pode-o fazer não é – mas levando para a violência mais física há por vezes um relato ou 
outro de uma auxiliar que nos conta que uma utente deu-lhe uma sapatada no braço a fazer a higiene, 
um movimento mais brusco. Felizmente atá à data essas situações têm-se verificado em utentes que têm 
problemas de demência. (…) A situação seria diferente se estivéssemos a falar de um utente que não 
tivesse nenhum problema a nível neurológico” DT_3. 

No ponto 2.3 é consensual em todas as instituições que os espisódios mais frequentes nesta temática 
são direccionados para a violência psíquica e verbal ”Temos aqui um senhor que é terrível, trata mal toda 
a gente, em termos verbais palavrões (…) em termos verbais um horror, trata muito mal as funcionárias.” 
DT_1; “A questão verbal é mais frequente, algumas auxiliares são mesmo insultadas.” DT_4; “mas eu 
acho que as ferem mesmo é quando temos idosos que são autónomos e fazem mau trato verbal, 
psicológico: a chantagem, as exigências, sei lá.” DT_6. Também é frequente durante a prestação de 
cuidados pequenos gestos como “O mais recorrente (…) é o gesto do braço.” DT_3 e “(…) nos banhos, 
nos posicionamentos, a despir/vestir é mais aí, mas que as funcionárias não valorizam” DT_6. 

No ponto 3.1.1, todos os DT afirmam que os episódios lhes são reportados pelos funcionários. Em alguns 
casos, não como uma queixa formal, mas são conhecedores dos episódios “Elas dizem-me, mas é 
engraçado que elas não vêm como forma de queixa (…) quando temos lá utentes que se queixam para 
nós é muito bom, ou seja, é sinal que têm ainda alguma reacção. Elas vêm às vezes contar no sentido 
de: “olhe nem imagina o que é que ele me disse”, mais como olhe que bom, ele reage ainda. Apesar de 
terem sido muito mal tratadas e o nome com certeza não foi muito simpático (…) 
Quando há agressão física sim. Elas queixam-se “olhe doutora” fizeram-me isto”… vêm participar 
sempre.” DT_4. 
 
Para evitar que estes episódios sucedam, foi identificado estratégias no âmbito da prevenção primária “A 
nível preventivo nós fazemos sempre com que no momento da admissão os utentes saibam quais são as 
rotinas, eu acho que é o único método preventivo que nós temos que é: explicar bem as nossas rotinas, 
fazemos com que eles não se sintam enganados. Nenhum utente é admitido contra vontade (…) DT_4, 
secundária “A directora técnica fala com o utente e com o responsável do utente.” DT_4, “Vamos ver se 
é recorrente se temos que reportar ao médico. Para depois o médico agir de acordo com o grau de 
agressividade. Porque pode ser uma situação esporádica ou temos mesmo que verificar, registar é 
sempre registado para depois termos evidência.(…) o médico da organização encaminha ou não para o 
neurologista por exemplo.” DT_3, “Chamar a família” DT_6, “Direcção Técnica constantemente 
presente: algo de errado que se passe com os funcionários pede aos utentes para que lhe comuniquem 
directamente qualquer problema. Depois juntam-se os 3 e esclarecem em conjunto, explicando sempre a 
história do desagrado. O mesmo em relação aos funcionários: se vir alguém com “cara triste” ou 
“preocupado” pergunta o que foi e incentiva a partilha e se foi algo com os utentes usa-se a mesma 
estratégia.” O mesmo director acrescenta “Recrimino os idosos quando têm atitudes verbais erradas, 
entre eles. Em termos que comunicação interpessoal há indicação para o trato do idoso por Sr. ou Sra e 
nunca por dona. Há também um caderno de ocorrências onde é registado tudo (inclusive se o idoso 
estava mais agitado) portanto se num dos cuidados a direcção técnica não estiver no lar, basta consultar 
o caderno que os funcionários têm como função preencher.” DT_2 e “Perante o caso concreto damos-lhe 



sugestões sobre a forma de actuar. (…) Nós tentamos ir por sequência, primeiro dizemos-lhe olhe você 
vai fazer assim. Porque elas às vezes também têm medo de agir e não sabem e nós dizemos vai fazer 
assim.” DT_6. 
A nível da prevenção terciária, um dos lares entrevistados tem 2 estruturas físicas em espaços 
geográficos separados, e chegaram mesmo a transferir idosos de lar em último recurso “Chamamos a 
família, conversamos com a família no sentido de ver se eles queria no fundo se podiam leva-la para casa 
porque ele estava autónoma (…) não a levaram (…) a solução que nós encontramos foi ser transferida. 
Outro caso de um senhor aqui que foi transferido por mau comportamento, mas entre utentes.” DT_1. 
Foi identificada também no “mini lar” a formação dos funcionários em áreas específicas “agora a área 
que sentimos mais necessidade ultimamente e que temos estado a trabalhar este ano é a área das 
demências: saber o que é a doença mental e o que é a saúde mental (…) e saber como agir com utentes 
com doença mental, porquê, porque não há uma resposta mais adequada. (…) Tivemos já este ano uma 
formação com uma técnica da área, que teve a dar formação a todos os colaboradores, à equipa técnica 
também e também às auxiliares todas (…) elas gostaram muito e é algo que nós vamos continuar a 
trabalhar” DT_3. 

De uma forma transversal os estados de demência/patologias do foro psíquico são um dos factores de 
risco identificados para os comportamentos violentos dos idosos. Dois DT identificaram ainda a atitude 
menos apropriada dos funcionários “Elas tinham um erro nomeadamente com este Sr. que era, quando 
ele estava a ter o comportamento verbal agressivo para com elas, elas respondiam, o que não é bom (…) 
resposta gera resposta e daqui a pouco é o caos” DT_1 e “(…) tendo em conta as características das 
funcionárias que eu tenho, eu sei que nem todas elas se deixam ficar e têm o comportamento 
apaziguador que eu gostaria que elas tivessem (…) depois as grandes diferenças que existem é no trato. 
E outra questão que eu noto é na formação, naquilo que nós corriqueiramente chamamos de berço. (…) 
eu vou dar um exemplo que não é o que se passa lá, mas nós podemos dizer assim – a senhora está a 
ser um bocadinho indelicada – isto soa diferente de dizer – não seja chata – e estas funcionárias falta-
lhes esse Quê, essa maneira de falar, não tem a ver com darmos erros ou não, é a meiguice, a forma 
como nos dirigimos ao outro. Eu sinto que nestas funcionárias falta um bocadinho isso, a educação para 
a sociedade. DT_4.  
A elevada carga de trabalho aliada à falta de infraestruturas apropriadas também foi identificada como 
factor para um desgaste superior das funcionárias, e proporcionarem uma comunicação menos 
apropriada “Elas estão cansadas pelo trabalho delas e porque depois não têm paciência para episódios 
desses. (…) Eu não acho que sejam episódios destes que perpetrados vão fazer com que a pessoa perca 
(…) elas estão influenciadas porque começam o dia às sete da manhã com não sei quantas higienes, o 
lar a nível de infraestruturas não foi criado para pessoas que envelhecem (…) tem que fazer o banho na 
cama. Um banho na cama para uma pessoa sozinha é muito complicado, ou seja, não é só a carga 
horária, é a carga de trabalho, é o tipo de trabalho.” DT_4. Este último relato provém da instituição 4 (ver 
tabela 3) que alberga mais de 100 utentes e tem entre 20 e 25 funcionários (não estão incluídos 
lavandaria e cozinha). 
 
No ponto 3.3, esta foi a única alteração da dinâmica da instituição decorrente de comportamentos de 
violência dos utentes assumida pelo DT_1 “… A situação da senhora da colher alterou um bocado. Os 
idosos ficaram todos revoltados. (…) eu saí logo ignorei. Se ela não tivesse saído daqui ia ser o caos. (…) 
“se ela pode atirar com a colher à directora nós também podemos fazer o que queremos”. (…) criou-se 
um ambiente muito chato porque ela não foi no próprio dia embora, porque não tínhamos essa 
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possibilidade , só foi no dia a seguir, e eles já estavam a dizer ela não foi embora ela tem que ser 
expulsa”. 
 
Entrevistas com Funcionários do Lar 

Na apresentação dos dados qualitativos dos funcionários, estes serão identificados com “F_“ e o número 
correspondente à ordem com que foram entrevistados.  As questões efectuadas aos funcionários são em 
tudo semelhentes às realizadas aos DT, mas com um cunho pessoal superior. Uma vez que são estes 
funcionários que o estudo pretende avaliar. O pontos da tabela 6 serão explorados de seguida, 
juntamente com os testemunhos dos funcionários. 

1. Organização 

 

 

 

Template Inicial Template Final 

1.1. Antiguidade da Instituição  

e do funcionário 

 

1.2. Alterações no decorrer dos anos 
1.2.1 Aumento do número de utentes 

1.2.2 Diminuição das actividades para os idosos 

1.3. Ratio utente/funcionários  

1.4. Formação em Geriatria 1.4.1Detentoras de formação na área 

1.5. Características do Lar 

1.5.1. Utentes tipo 

        1.5.1.3. Ambos os tipos de utentes 

1.5.2 Recursos Humanos 

          1.5.2.1. Formação contínua 

         1.5.2.2. Necessidade de contratação de mais recursos humanos 

2. Violência na 
Instituição 

 

 

2.1. Reconhecimento da existência de 
violência 

           (Autor/Vítima) 

2.1.1. Violência Tipo II (utentes para funcionários) 

2.1.2. Violência de idoso para idoso 

2.1.3. Violência dos idosos para com os colegas de trabalho 

2.2. Tipos de Violência 
2.2.1. Física 

2.2.2. Psicológica 

2.3. Frequência  

3. Estratégias de 
coping  pós 
violência 

 

3.1. Estratégias da Instituição 

3.1.1 Participação de comportamentos violentos/agressivos aos 
responsáveis 

3.1.2 Solução e prevenção dos comportamentos 

3.2. Estratégias dos funcionários 
3.2.1. Como lidam com os episódios 

3.2.2. Como solucionam 

3.3. Alteração da dinâmica da 
instituição 

3.3. Em que medida os comportamentos violentos e agressivos altera, 
a dinâmica da instituição 

Tabela 6: Templates resultantes das entrevistas aos funcionários de lar 



 

Os funcionários  entrevistados são dois Auxiliares de Acção Directa e um Técnico Auxiliar de Saúde. 
Trabalham nestas categorias profissionais em média, há dois anos e meio, todos têm formação em 
geriatria. Os lares são mais recentes do que os supracitados, com uma média de antiguiade de 12,6 
anos. No ponto 1.2, as mudanças que identificam no decorrer do período em que laboram nos  lares, são 
o aumento dos utentes para o dobro num dos casos e também o seu grau de dependência, e no outro 
caso a diminuição das actividades disponibilizadas aos idosos. No ponto 1.3, apenas dois deles referem 
serem necessários mais recursos humanos na instituição “Só trabalham 4 funcionárias para 50 utentes 
(…) nós estamos sempre a pedir mais, mas eles dizem que não podem que não podem. E de há 5 anos 
para cá eles andavam e agora não andam, agora também já mudaram muitos, mas é quase tudo semi 
acamado, que precisam mesmo de mais ajuda do que há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás era só 
basicamente chegar lá ajudar a vestir e eles conseguiam faziam o resto e davam a caminhada até (...) 
agora, é quase tudo cadeira de rodas e temos que lhes fazer tudo dos pés à cabeça mesmo” F_3. 
 
No ponto 1.4, quando questionados se a formação que receberam era suficiente para as tarefas que 
desempenham, os três concordaram que não: “A morte. (…) nem sempre está uma enfermeira, ao fim 
de semana por exemplo não está, se alguém tiver um AVC ou isso nós não temos formação adequada 
para…  Investigadora: Sentiu necessidade de abordar essas áreas no seu curso? O que tivemos foi muito 
substancial, ou seja pouco aprofundado. Se calhar devíamos ter um curso intensivo de primeiros 
socorros. Foi tudo muito superficial” F_1. E uma outra “E mesmo com as mortes e tudo eu também 
nunca pensei que ia conseguir lidar com aquilo. Investigadora: Não estava preparada com o curso? Não 
estava preparada. Investigadora: e estava preparada para a violência? Também não. F_3. 
 
Já no ponto 2 da tabela 6, na temática da violência no trabalho, os três afirmaram lidar com frequência 
com comportamentos violentos por parte dos utentes. Alguns exemplos: “Houve uma situação de um 
senhor que é autónomo, não tem nenhuma patologia, na altura foi lá por causa da esposa (…) Só que 
não concorda com muitas das regras que são impostas e reclama muito a nível da alimentação e esse 
senhor ameaçou o nosso director com uma faca. Foi chamada as autoridades e as coisas resolveram-se. 
Se calhar não houve tempo (…) ele só levantou a faca, eles estavam à mesa, o mais grave penso que 
podia ter desencadeado um outro episódio” F_1;  
“Depois parece que ficamos com medo também de ir outra vez e podemo-nos aleijar mesmo a sério 
porque ele já agrediu uma técnica lá e rebentou-lhe o lábio” e “Assisti hoje por exemplo, um doente com 
Alzheimer pronto não tem noção do que faz e agride mesmo as pessoas, por exemplo hoje estava a 
tentar dar-lhe um comprimido e ele começa a bater mesmo. Investigadora: mas ele bateu-lhe? Sim, 
atirou-me um copo” F_2.“Murros… tipo sei lá! (…) Não o mais agressivo foi apertou o pescoço a uma 
colega minha. Se não chegava outra não sei. (…) Ficou chocada e depois ela andava lá há pouco tempo 
também nem sabia bem o que havia de fazer. E eles também são finos, ele assim ‘esta aqui já não me 
conhece bem’ ela não sabia que ele era assim. Porque ele tem problemas de cabeça, ele é muito novo 
tem 60 anos, ele à nossa beira tem um cabedal bom, ele tem um físico… só que ele tem problemas. (…) 
Entretanto entrou a outra moça, ouviu aquele episódio só trabalhou dois dias e foi embora, não foi mais 
trabalhar. Diz ela ‘fogo, para levar porrada!?’ “ F_3. 
 
No ponto 2.3, os comportamentos que se dão com mais frequência são “no caso dos doentes de 
Alzheimer tratarem-nos mal verbalmente, é isso e é o tentar arranhar e “mechicar” F_1, “é o chamar 
nomes” F_3 e “lá só há um doente que é agressivo (…) é todos os dias (…) Uma pessoa tem que falar 
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com ele direito porque por exemplo, dizemos assim é para tomar o pequeno-almoço, e ele, não vou, 
estamos ali, se insistirmos muito com ele, ele começa mesmo agressivo, a ficar mesmo agressivo” F_2. 
Os 3 já assistiram a comportamentos violentos dos idosos face aos colegas de trabalho. 
 
No ponto 3.1.1, para reportar os casos de violência “Existe um registo de ocorrências diárias, tanto a 
nível dessas situações, que às vezes se passam, como relacionadas com alguém que não quer tomar 
medicação, ou que não quer comer aquilo. Tudo isso é reportado no livro de ocorrências que é visto pela 
direcção e pela enfermeira e depois é-nos dada uma resposta por escrito (…) podemos não só escrever 
no livro. Normalmente o primeiro passo é escrever no livro, depois se for uma coisa mais grave 
comunicamos directamente à direcção” F_1, outra funcionária refere que partilha o que ocorre com as 
colegas de trabalho porque afirma que não recebe o suporte adequado da parte da instituição, em várias 
áreas: “Às vezes falamos (aos responsáveis) só que ela diz ‘ai ela é doente o que é que lhe vamos fazer?’ 
e nós, está bem pronto, se você não pode fazer nada (…) porque às vezes uma pessoa chega a um ponto 
é pessoas com Alzheimer, é pessoas a chamar nomes, é pessoas a bater… e nós assim: afinal estamos 
onde? Estamos num lar ou estamos numa casa de tolos? ‘Ai onde é que os vamos levar? Vamos levá-los 
para casa? Quem é que vai toma conta deles? Temos que os aguentar assim’. Porque não é ela que leva” 
F_3. 
 
Foram identificadas no ponto 3.2 estratégias dos funcionários para lidarem com os episódios violentos, 
como a abordagem do idoso por duas funcionárias em detrimento de uma só. Outro testemunho relata 
sobre as estratégias resultantes da elevada carga de trabalho e falta de recursos humanos:“lá também 
usa-se muito, por exemplo…, as pessoas fogem muito. Querem fugir para a rua (…) temos que pôr cinto. 
Temos lá uma senhora que tem problemas de Alzheimer, às vezes começa a ficar nervosa e que quer ir 
apanhar o autocarro. Começa vir à cabeça a ideia de ir apanhar o autocarro e ela só quer fugir. Muitas 
vezes nós temos muito trabalho, além de ter aquelas pessoas que estão na sala temos os acamados e 
temos outras tarefas para fazer e (…) eles não põe lá ninguém, para eles não estarem presos. Nós temos 
que lhes pôr o cinto e andar naquele cadeirão. Às vezes corres o risco tem que se pôr um cadeirão 
pesado que eles já conseguem virar o cadeirão de pernas para o ar (…) e pronto o sistema lá é prendê-
los. (…) e eles não precisavam de estar presos… e nota-se que eles ficam muito mais agressivos quando 
estão presos.” F_3. Tentar que os utentes tomem a medicação que controla a sintomatologia como a 
agitação, também é uma das estratégias que nem sempre é bem sucedida “para lhe dar a medicação 
ponho açúcar na água para ver se ele toma ou assim. Porque ele parece que sente o cheiro a 
medicamento no leite ou o que for” F_2. 
 

Nos pontos 3.2 e 3.3, a reacção dos funcionários no período pós agressão  e a mudança de 
comportamento para com o utente varia de testemunho para testemunho. 
 “Inicialmente sim (mudança de comportamento). Uma pessoa não compreende, quer dizer estamos aqui 
para trabalhar e ainda por cima estamos a levar e por vezes eles magoam-nos mesmo e se nos conseguir 
apanhar de jeito eles têm muita força, conseguem-nos magoar mesmo” F_1, o mesmo funcionário afirma 
que o seu comportamento melhorou em relação ao início “A questão de ser agredida e de agarrar e parar 
a pessoa, aquele instinto de defesa. Agora não.” 
 
 “Muito (mudança de comportamento). Uma pessoa claro, às vezes perde a paciência, mas uma pessoa 
já sabe como ele é e torna-se mais calmo e assim…” F_2, e, a alteração dos comportamentos não é 
constante “acho que sentimos mais afinidade por uns do que por outros, mas isso passa uma pessoa no 



início fica chateada mas… (…) às vezes até entramos na brincadeira elas querem mordica aqui e nós 
dizemos mordique na sua mão e tal” F_3. 
 
Uma funcionária manifestou uma necessidade urgente de se afastar do local de trabalho, devido ao 
desgaste que todos estes factores lhe provocam “Pedi férias logo no início do ano, numa altura nada 
característica porque não aguentava mais…” F_3. 
 
A insuficiência de recursos humanos em várias áreas e a elevada carga de trabalho é evidente no 
testemunho de dois destes funcionários. Apesar de ter negado a necessidade de contratação de mais 
pessoas, o F_1 após ter sido questionado se depois da agressão, passava menos tempo com os utentes, 
ou lhes falava de forma diferente respondeu “Não. É assim, nós temos muito pouco tempo para eles, é 
muito serviço, é tudo feito quase como se fossemos uma máquina porque há aquela hora em que temos 
que fazer isto, aquela hora em que (…), ou seja, só se for mesmo uma pessoa que esteja mais triste ou 
isso é que uma pessoa perde um bocadinho mais de tempo a conversar porque se não for isso é mesmo 
um corridinho”. 
 Em relação à redução de funcionários existentes “Deixaram de haver poucas actividades para os utentes. 
(…) agora só tem uma animadora. Na altura tinha duas quando eu entrei. Caminhavam mais, andavam 
mais tempo a caminhar, agora estão muito mais debilitados também por falta dessa ajuda” e a 
necessidade sentida pelos funcionários de contratação de mais colegas “4 funcionárias para 50 utentes 
(…) nós estamos sempre a pedir mais, mas eles dizem que não podem que não podem” F_3. Este 
funcionário afirma que por exemplo, a estratégia de prender os idosos no cadeirão surge também devido 
ao risco de fuga. São utentes com patologias neurológicas, o Alzheimer é o mais frequente nos relatos, e 
para agravar a situação de terem poucos auxiliares, o porteiro da instituição apenas existe nos registos do 
quadro dos funcionários. O risco de fuga é elevado. Já aconteceu um idoso conseguir sair do lar. Uma 
outra questão identificada, foi instituírem aos funcionários do turno da noite, a realização da 
higiene/banho aos acamados de madrugada. Este episódio deixou de ser realizado porque foi 
apresentada queixa sobre essas ocorrências. 
 

5.2 Resultados quantitativos 
 

Frequência dos comportamentos violentos/agressivos por parte dos idosos 

Dos 156 participantes, 101 (64,7%) assinalaram sofrer de pelo menos um dos comportamentos violentos 
listados. Os restantes 55 não identificaram nenhum dos comportamentos apresentados. 

Na tabela 7 estão apresentados os valores de frequência dos comportamentos dos idosos. Os mais 
frequentes estão relacionados com a violência psicológica, com especial destaque para ameaça de queixa 
a superiores (46,9%). Comportamento que regista um frequência diária/quase diária superior (n=14), e 
ocasional de cerca de 1/3 dos respondentes (n=51). 

A violência física apresenta genericamente 3 partes: os comportamentos menos identificado (até 20%) 
são o uso de armas (0%), atirar com objecto (5,7%), bater com objecto que magoe (7,3%) e dar dentadas 
(19,6%). Os  que são identificados 20 a 30% dos casos, com dar socos e murros (24,5%), bater (26,8%), 
cuspir (29,6%) e dar pontapés (29,9%). Os mais identificados (mais de 30%) são o ser agarrado (35%) e 
arranhar/beliscar (44,4%). Este último é também o mais frequente neste registo de violência: 8 
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funcionários afirmam ser arranhados/beliscados quase todos os dias, 6 numa frequência semanal e 50 
ocasionalmente. 

 

Experiência Vicariante 

Foi avaliada a violência de uma forma indirecta e, quando questionados se assistiram a algum colega ser 
vítima de agressão/violência (n=125), 24,8% dos funcionários respondeu que sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frequência dos comportamentos violentos/agressivos dos idosos institucionalizados 

 

Nos últimos 12 meses algum 
idoso teve estes 

comportamentos consigo: 

(n válido) 

Não Sim 

Sim, 
todos 

ou 
quase 
todos 

os dias 

Sim, 

todas 

as 

seman

as 

 

Sim, 

todos 

os 

meses 

 

Sim, de 

vez em 

quando 

 

n % n % Frequência dos comportamentos 

Violência Física 

Bater (n= 149) 

 

109 

 

73,2 

 

40 

 

26,8 

 

7 

 

6 

 

0 
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Arranhar, beliscar (n=144) 80 55,6 64 44,4 8 6 0 50 

Cuspir (n=142) 100 70,4 42 29,6 3 4 0 35 

Dar socos/murros (n=147) 111 75,5 36 24,5 7 2 2 25 

Bater com um objecto que 
magoe (n=137) 

127 92,7 10 7,3 0 1 0 9 

Dar pontapés (n=147) 103 70,1 44 29,9 5 3 1 35 

Dar dentadas (n=143) 115 80,4 28 19,6 3 3 0 22 

Ser agarrado (a) (n=140) 91 65 49 35 8 4 0 37 

Atirar com objecto (n=140) 132 94,3 8 5,7 1 0 0 7 

Uso de armas (n=139) 139 100 0 0 - - - - 

Violência Psicológica  

Atenção sexual indesejada 
(n=143) 

 

127 

 

 

88,8 

 

16 

 

11,2 0 1 0 15 

Insultar propositadamente 
(n=142) 

92 64,8 50 35,2 11 2 1 36 

Ameaçar (forma verbal, 
escrita) (n=141) 

88 62,4 53 37,6 6 5 3 39 

Ameaçar fazer queixa a 
superiores (n=147) 

78 53,1 69 46,9 14 2 2 51 

 

Tabela 7: Frequência dos comportamentos violentos dos idosos face aos seus cuidadores. 
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Tabela 7: Frequência dos comportamentos violentos dos idosos face aos seus cuidadores (continuação). 

 

Lesões corporais 

Foi avaliada a percentagem de funcionários que sofreram alguma lesão corporal decorrente dos 
comportamentos supracitados. Das 136 respostas, 12,5% dos funcionários responderam afirmativamente 
à questão (ver tabela 8). Nenhum deles (n=132) faltou ao trabalho por motivo de doença relacionado com 
os comportamentos identificados na questão número 1.  

Lesões corporais 

 
Funcionários que afirmaram sofrer de lesões corporais (n=136) 

n % 
Sim 17 12,5 

Não 119 87,5 

 

Tabela 8: Percentagem de funcionários que tiveram lesões corporais na sequência da exposição a comportamentos violentos. 

Nível de gravidade do acidente pior 

Foi calculado o nível de gravidade do incidente pior, apenas daqueles funcionários que experienciaram no 
último ano algum dos comportamentos apresentados (n=101). Foram identificados valores de gravidade 
(n=68) no mínimo de 0, no máximo de 10. A média de valores é de 2,73 (DP= 2,34). 

A figura 3 apresenta a distribuição da classificação da gravidade do incidente pior. 

Frequência dos comportamentos violentos/agressivos dos idosos institucionalizados 

 

Nos últimos 12 meses algum 
idoso teve estes 

comportamentos consigo: 

(n válido) 

 

Não Sim 

Sim, 
todos 
ou 
quase 
todos 
os dias 

Sim, 

todas 

as 

seman

as 

Sim, 

todos 

os 

meses 

 

Sim, de 

vez em 

quando 

 

n % n % Frequência dos Comportamentos 

Outros: 

Manipulação verbal agressiva 
(n=1) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Inventar que lhe roubam 
(n=1) 

- - 1 0,6 0 0 1 0 

Não valorizar o nosso trabalho 
(n=1) 

- - 1 0,6 1 0 0 0 



 

 

Figura 3:Avaliação do nível de Gravidade do Incidente Pior (n=68) 

 

Alterações de comportamento no perído pós agressão 

Após os episódios ocorridos, dos funcionários que responderam (n=123), 6 funcionários (4,9%) afirmam 
ter alterado o seu comportamento. Na tabela 9  estão identificadas as alterações decorridas. A mais 
frequente é a redução da comunicação com os utentes. 

 Aterações de comportamentos identificadas1 

Evitar intervenções e cuidados 
que tenham elevados riscos de 

complicação 

Redução da comunicação com 
os utentes 

Redução  da comunicação com 
os familiares e visitas dos 

utentes 

n = 1 n = 6 n = 1 

1 Cada participante pode identificar mais do que um comportamento 

Tabela 9: Tipo de alterações decorrentes os episódios de violência 

 

Reportar os incidentes à entidade patronal 

Dos 88 funcionários que responderam, 46,6% afirmam reportar os incidentes à entidade patronal. Fazem-
no sobretudo verbalmente (ver tabela 10). Dos 47 que não reportam os incidentes, 16 justificaram o 
porquê (tabela 10). 
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Percentagem de funcionários que reporta ou não os incidentes (n=88) 

Sim 

n= 41                              46,6% 

Não 

n= 47                         53,4% 

Participantes que identificaram a forma de 
reportar (n=35): 

Verbal (n=25) 

Registo de Ocorrência (n=2) 

Verbal e registo de ocorrência (n=3)  

Reunião (n=1) 

Telemóvel/Telefone (n=3) 

Mostrando o braço magoado (n=1) 

Participantes que justificaram o porquê de não 
reportar (n=16): 

“Seriam ignorados por serem idosos“ 

“Não dei muita importância aos casos sucedidos“ 

“Porque não ocorreu incidentes“ 

“Porque tentei não valorizar“ 

“Porque alguns utentes já não têm capacidade de 
conseguir gerir os seus actos“ 

“Porque foi apenas um beliscão, não havia razão 
para informar os superiores“ 

“Porque quando fazem isso é inconscientemente“ 

“Porque são casos raros, e sem intenção de 
magoar“ 

“Porque nem sempre os utentes têm noção do 
que fazem“ 

“Foram coisas muito mínimas“ 

“Porque a senhora quando olhou para mim e viu 
que era eu pediu-me desculpa e eu perguntei-lhe 
pensava que era outra colega“ 

“Porque de certa forma, acredito que não é com 
intenção que as situações acontecem“ 

“Desvalorizei o acontecimento por não achar 
grave“ 

“Porque não houve necessidade de o fazer, nem 
razão“ 

“Não porque achei pouco relevante“ 

“Casos que se compreendem, derivado da doença 
e da idade“ 

 

Tabela 10: Percentagem de funcionários que reporta os incidentes e de que forma procede 

 

 



 

6. Discussão 
De forma a caracterizar o fenómeno da violência dos utentes institucionalizados nos lares face aos 
profissionais que lhes prestam cuidados (objectivo geral deste estudo), avaliou-se a frequência dos 
comportamentos violentos/agressivos perpetuados pelos idosos.  

Nos últimos 12 meses, 2/3 dos funcionários inquiridos (n=101) sofreu de algum tipo de violência, quer 
física quer psicológica. Este valor elevado certamente resulta do facto de terem sido apresentados aos 
funcionários uma lista de comportamentos, em detrimento da questão “Sofreu de violência…?”. Desta 
forma os resultados apoiam a perspetiva de Akerstrom (2002). O autor afirma que as pessoas não 
calssificam os comportamentos apresentados como violência, logo tem que se formular a questão para 
avaliação do fenómeno. 

Como se pretendeu igualmente avaliar a violência psicológica neste contexto, foi acrescentado ao 
questionário utilizado por Sharipova et al., (2008) comportamentos de violência psicológica. Analisados os 
resultados pode verificar-se que esta é predominante. Estes dados estão de acordo com as conclusões de 
Arnetz & Arnetz (2001), que, apesar do estudo ter sido realizado em ambiente hospitalar e com uma 
dimensão de amostra superior, concluem que metade da amostra (51%) sofre ameaças ou agressão 
verbal. Os dados qualitativos recolhidos das entrevistas apoiam este resultado. 

Os comportamentos de violência de natureza física mais frequentes, são particamente coincidentes com 
os dados do estudo de Sharipova et al., (2008): bater (63%), arranhar/beliscar (62%), ser agarrado (32%) 
e por fim o dar pontapés (27%). Esta proximidade de valores em Países com características culturais 
distintas pode basear-se na junção das características particulares dos idosos nesta situação (estados de 
demência e dor, situações de abandono, entre outros), com a nova realidade dos lares, que cada vez 
recebem mais idosos e, característicamente mais dependentes e com patologias do foro neurológico 
(Banerjee et al, 2012; Nienhaus et al., 2012a). São indicadores que podem contribuir para valores de 
incidência de comportamentos semelhantes em países distintos. 

Na violência física o comportamento com maior destaque é o arranhar/beliscar (44,4%), e também o 
mais frequente neste género de violência: 8 funcionários afirmam ser arranhados/beliscados quase todos 
os dias, 6 numa frequência semanal e 50 ocasionalmente. Os comportamentos mais sérios como o uso 
de armas, atirar e bater com objectos que magoem são relativamente raros. Sharipova e colaboradores 
(2008) partilham as mesmas conclusões. No entanto, os dados qualitativos dão-nos exemplos ocasionais 
de violência física que podem incorrer em consequências mais graves: “rebentou-lhe o lábio“; “apertou o 
pescoço a uma colega minha“ e “ameaçou o nosso director com uma faca“. 

Os dados supracitados são referentes à violência experienciada directamente a cada funcionário. No 
entanto, esta também pode ser experienciada de forma indirecta. A experiência vicariante, no presente 
estudo foi identificada por 24,8% dos participantes (n=125). 

Os factores desencadeantes foram identificados sobretudo através das entrevistas com os DT e 
funcionários: falta de recursos humanos e consequente elevada carga de trabalho, falta de comunicação 
horizontal entre funcionários, reacção inapropriada de alguns funcionários aos comportamentos violentos, 
alguma falta de preparação/formação para algumas especificidades da população idosa, são 
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identificados como factores que podem não só causar comportamentos violentos, como perpetua-los. 
Factores que também foram identificados por outros autores (Banerjee et al., 2012).   

Apesar de ser consensual, a realidade da violência nos lares por parte dos idosos, mais evidente nas 
entrevistas dos funcionários, foram identificadas poucas estratégias de prevenção primária. A 
investigadora crê que essa situação pode resultar do facto do fenómeno estar subnotificado, uma vez que 
53,4% dos funcionários não reporta à entidade patronal. E, quando há um registo dos acontecimentos 
(registo de ocorrências), não é realizado com o intuito exclusivo de identificar este fenómeno, mas apenas 
uma forma de partilhar o estado clínico do utente entre profissionais. Apesar de 12,5% afirmar que sofreu 
de lesões físicas decorrentes desses episódios, o nível de gravidade médio identificado pelos funcionários 
é relativamente baixo (2,73). 

Na prevenção secundária,  apenas foi identicada uma estratégia que prepara activamente o prestador de 
cuidados para lidar com o fenómeno após o primeiro episódio: O DT_2, com um trabalho de 
proximidade, resolve todos os episódios identificados com os intervenientes (idoso/funcionário). Dá 
também sempre estratégias ao funcionário para identificar os factores que poderiam ter levado o idoso a 
ter tal atitude, e reforça as regras da comunicação interpessoal (como o tratar por Sr/Sra). 

No mini lar avaliado, foram identificadas estratégias de prevenção terciária, que, após a análise dos 
dados, deveria ser adoptada como prevenção primária em todas as instituíções semelhantes: a formação 
dos colaboradores na área específica  “das demências: saber o que é a doença mental e o que é a saúde 
mental (…) e saber como agir com utentes com doença mental, porquê, porque não há uma resposta 
mais adequada”. De acordo com os FG Canadianos, e também com o presente estudo, cada vez mais a 
realidade dos lares contempla utentes mais dependentes e com mais patologias do foro 
Neurológico/Psiquiátrico. Logo, é fundamental preparar devidamente os funcionários para a realidade 
vigente.  

Quando os colaboradores justificam o porquê de não reportar os casos de violência, pode observar-se 
uma “normalização“ evidente dos comportamentos identificados. No entanto, os dados quantitativos 
mostram 6 funcionários que mudam o seu comportamento para com o idoso, e, nas entrevistas 
identificamos testemunhos que pelo menos nos primeiros episódios violentos, admitem terem mudado de 
comportamento. Apesar de serem amostras de dimensões e áreas diferentes, o comportamento mais 
frequente foi a redução da comunicação com o utente, como no estudo de Eker et al. (2012).  

Para além dos factores organizacionais, se os funcionários têm esta alteração de conduta profissional, o 
serviço prestado ao idoso vai ficar comprometido, assim como o seu bem-estar laboral. 

7. Conclusão  
O presente estudo permite conhecer uma realidade que, até então, aparentemente não tem dados 
Portugueses publicados. A violência física e psicológica dos idosos para com os prestadores de cuidados 
é uma realidade comum nos lares de idosos da Região Norte de Portugal. A realidade dos lares tem vindo 
a modificar-se e são necessárias intervenções a nível organizacional e individual (funcionários) que 
acompanhem as mesmas.  
À semelhança dos resultados obtidos nos estudos efectuados do Norte da Europa, este fenómeno é 
normalizado e subnotificado pelos funcionários. Desta forma, torna-se dificíl avaliar a real dimensão do 
fenómeno e delinear estratégias de intervenção. Para as instituições avaliadas, ficam as sugestões de BP 
Simplify Reporting e Safer working practices.  



 
 
Este estudo apresenta algumas limitações. A primeira prende-se com a baixa taxa de resposta de 
algumas instituições, que culminou numa amostra reduzida, para o objectivo em estudo. Seria 
interessante obter também testemunhos dos funcionários dos lares onde os DT prestaram informações. 
Preferencialmente, a recolha dos questionários deve dar-se directamente entre o investigador e o 
participante. O facto de se codificarem os dados qualitativos podem acarretar perda de informação para o 
contexto. Devem ser especificados se, nos comportamentos violentos, o autor tem diagnóstico ou 
suspeita de alteração cognitiva. 
Em futuras investigações sugere-se: a remoção da expressão “Violência no Trabalho”, tanto no 
consentimento informado como no questionário. Foram entrevistadas para este estudo três auxiliares de 
acção directa que realizam apoio a idosos no domicílio. Posteriormente foram excluídas devido às 
diferenças do ambiente laboral. Os seus testemunhos indicam que, aparentemente, poderá ser um sector 
laboral em risco. Apesar das situações de violência serem menos frequentes, aparentemente são mais 
sérias. A prestação de cuidados domiciliários, pode ser um tema relevante para uma nova linha de 
investigação nesta temática dos Riscos Psicossociais.  
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Anexo 1 
Consentimento Informado para a Entrevista e Utilização de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

Universidade do Minho            Escola de Engenharia          Departamento de Produção e Sistemas 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA E UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

No âmbito da conclusão do Mestrado em Engenharia Humana, será levada a cabo uma 
investigação dirigida à temática da violência no trabalho. Especificamente, será abordada a violência dos 
utentes institucionalizados nos lares de terceira idade para com os prestadores de cuidados, em especial 
o pessoal auxiliar. O projecto a desenvolver é orientado pela Dra. Isabel Silva do Departamento de 
Psicologia, pelo Dr. Pedro Arezes do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho e levado a cabo pela mestranda Fisioterapeuta Andreia Ribeiro. 

O presente documento formaliza o pedido de colaboração no estudo, solicitando uma entrevista 
com a Investigadora sobre este assunto. 

Procedimentos: de modo a agilizar o processo de armazenamento de informação, solicitamos a 
gravação da entrevista em formato de voz. O conteúdo gravado apenas será utilizado para fins de 
investigação. Será ocultado qualquer dado que identifique quer o entrevistado quer a instituição. Após a 
análise e transcrição do conteúdo (parte) da entrevista, as gravações serão eliminadas. Para tal, a 
entrevista apenas será guardada no período de 15 dias após a presente data. 

A participação neste estudo é voluntária e contribui para o melhor conhecimento de uma área 
pouco estudada em Portugal. Pode desistir a qualquer momento da participação do estudo, sem qualquer 
prejuízo. 

 

Eu, _______________________________________________________________aceito 
participar na entrevista, uma vez que entendi o intuito da mesma e o seu enquadramento no estudo a 
realizar. 

Assinatura do(a) Participante: ____________________________________________________ 

Data: _________________ 

 

 

Grupo de Investigação | 
 Ft. Andreia Ribeiro (pg18694@alunos.uminho.pt)  

Orientadores, Dra. Isabel Silva (isilva@psi.uminho.pt), Dr. Pedro Arezes (parezes@dps.uminho.pt 

mailto:pg18694@alunos.uminho.pt
mailto:isilva@psi.uminho.pt
mailto:parezes@dps.uminho.pt


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
Guia orientador das Entrevistas com os DT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO 

 
Há quantos anos existe esta instituição? 
 
Quais foram as principais mudanças no decorrer dos anos? 
 
Quantos utentes acolhem (idosos institucionalizados)? 
 
Quantos funcionários laboram? 
 
Na admissão dos utentes, há critérios de exclusão (dependentes, patologias 
como Alzeimer)? 
 
Quais são os funcionários que estabelecem contacto directo com os utentes? 
Desses, quais são os que contactam mais horas? 
 
Exceptuando profissionais com formação académica é utilizado algum critério de 
formação profissional/modular certificada, para a contratação de auxiliares de 
acção directa, auxiliares de geriatria? 
 
Os funcionários com maior antiguidade receberam/recebem formação 
profissional direccionada às tarefas que desempenham? 
 
Se fosse possível, a contratação de mais recursos humanos seria um objectivo 
para esta instituição? 
 

VIOLÊNCIA 
NA 

INSTITUIÇÃO 

 
Tem conhecimento de comportamentos violentos/de agressividade dentro da 
instituição? 
 
Qual o agressor? E a vítima? 
 
Qual o episódio mais gravoso de comportamentos violentos/de agressividade? 
 
E o mais frequente? 
 

ESTRATÉGIAS 
DE 

COPING 
PÓS VIOLÊNCIA 

 
É-lhe reportado pelas partes envolvidas, os episódios de violência? 
De que forma actua a organização perante estes episódios? 
Estratégias de solução e prevenção? 
 
Como lidam os “funcionários” com estes episódios? 
Estratégias que eles adoptem que conheça? 
 
De que forma esta temática e os episódios referidos alteram a dinâmica da 
instituição (a que níveis)? 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
Guia orientador das Entrevistas com os Auxiliares de Geriatria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO 

 
Há quantos anos existe a instituição?  
 
Há quanto tempo lá trabalha?  
 
Qual a sua categoria profissional? 
 
Quais foram as principais mudanças no decorrer dos anos? Viu algo mudar? 
 
Quantos utentes acolhem? 
 
Quantos funcionários laboram?  
 
Na admissão dos utentes, há critérios de exclusão (dependentes, patologias como 
Alzheimer)?  
 
Tem formação profissional/modular certificada na área da geriatria?  
 
 A instituição disponibiliza formação profissional direcionada às tarefas que 
desempenha ao longo do ano?  
 
Na sua opinião, a contratação de mais recursos humanos seria um objectivo para 
esta instituição?  
 

VIOLÊNCIA 
NA 

INSTITUIÇÃO 

 
Tem conhecimento de comportamentos violentos/de agressividade dentro da 
instituição?  
 
Qual o agressor? E a vítima?  
 
Qual o episódio mais gravoso de comportamentos violentos/de agressividade? 
 
E o mais frequente? 
 
Já testemunhou algum dos seus colegas serem vítimas de agressão?  
 

ESTRATÉGIAS 
DE 

COPING 
PÓS VIOLÊNCIA 

 
Reporta a alguém os episódios de violência? 
 
De que forma actua a organização perante estes episódios?  
 
Sente que recebe o suporte adequado por parte do responsável da instituição?  
Estratégias de solução e prevenção?  
 
Como lidam os “funcionários” com estes episódios?  
Estratégias que eles adoptam que conheça?  
 
Há alguma mudança no seu comportamento em relação ao utente no pós 
agressão?  
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4  
Parecer positivo da Comissão de Ética da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 
Consentimento informado para a utilização dos dados do Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidade do Minho 

Escola de Engenharia 

Mestrado em Engenharia Humana 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

Objectivo Geral da Investigação: Caracterizar o fenómeno da violência dos utentes institucionalizados nos 
lares face aos profissionais que lhes prestam cuidados. 

Orientadores do Projecto: Dra. Isabel Silva e Dr. Pedro Arezes 

Investigador(a) envolvida: Ft. Andreia Ribeiro 

Procedimentos: Ser-lhe-á disponibilizado um questionário em papel, de preenchimento rápido. Depois de 
preenchido, coloque-o por favor na caixa que diz  “QUESTIONÁRIOS” disponibilizada no Lar para o 
efeito. 

 Deve deixar também este documento assinado na outra caixa que diz “CONSENTIMENTOS”. 

 Todos os dados registados nesse questionário serão tratados de forma confidencial, nunca sendo 
divulgado qualquer dado que permita a identificação dos participantes.  

 A participação neste estudo é totalmente voluntária e contribui para o melhor conhecimento de uma área 
pouco estudada em Portugal. Nesse sentido, solicitamos-lhe que responda o questionário de modo o mais 
honesto possível. 

Pode desistir a qualquer momento da participação do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Eu, abaixo assinado aceito participar na recolha de dados da Dissertação de Mestrado em 
Engenharia Humana da Fisioterapeuta Andreia Ribeiro, uma vez que entendi o contexto no qual vai 
decorrer o estudo. 

Assinatura do(a) Participante: ____________________________________________________ 

Data: ________ 

Grupo de Investigação | 
 Ft. Andreia Ribeiro (pg18694@alunos.uminho.pt)  

Orientadores, Dra. Isabel Silva (isilva@psi.uminho.pt) , Dr. Pedro Arezes (parezes@dps.uminho.pt 

 

 

mailto:pg18694@alunos.uminho.pt
mailto:isilva@psi.uminho.pt
mailto:parezes@dps.uminho.pt


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 
Questionário desenvolvido para o desenvolvimento do presente estudo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Universidade do Minho                   ˙          Escola de Engenharia              ˙    Mestrado em Engenharia Humana 

QUESTIONÁRIO 

 
As questões que se encontram neste questionário procuram compreender melhor alguns dos comportamentos dos utentes 
idosos institucionalizados nos lares para com os funcionários da instituição.  
 
Não há respostas certas ou erradas, o importante é que responda a todas as questões com a maior sinceridade possível. Todas 
as suas respostas são confidenciais e o questionário garante o anonimato de quem o preenche. 
 
Só tem que preencher os quadrados assinalando com uma cruz a opção que melhor corresponde à sua opinião. Nas questões 
que lhe pedem números, por favor escreva-os nas linhas disponibilizadas para esse efeito. 

 

De seguida vai encontrar uma tabela com comportamentos que pode ter estado exposto durante o seu trabalho com os idosos. 

Por favor indique com um X todos os comportamentos que esteve exposto e com que frequência eles aconteceram.  

 
 

1. Nos últimos 12 meses algum 

idoso teve estes 

comportamentos consigo: 

Sim, 

todos, ou quase  

todos os dias 

Sim, 

todas as 

semanas 

Sim, 

todos os 

meses 

Sim, 

de vez em 

quando 

 
 
Não 

Bater      

Arranhar, beliscar      

Cuspir      

Dar socos/murros      

Bater com um objecto que magoe      

Dar pontapés      

Dar dentadas      

Ser agarrado (a)      

Atirar com objectos       

Uso de armas      

Atenção sexual indesejada (assédio)      

Insultar propositadamente      

Ameaçar (forma verbal, escrita)      

Ameaçar fazer queixa a superiores      

Outro (s), descreva-o (s) por favor:      

 



 

 
 

Mais 
Grave 

Menos 
Grave 

 
2. Na sequência da exposição a esses comportamentos, sofreu lesões corporais? 
Sim .................................................................... 
Não .................................................................... 
 
3. Faltou ao trabalho por motivo de doença relacionado com os incidentes que identificou na tabela 
anterior (questão 1)? 
Sim ....................................................................  
Não ....................................................................    Ir para a pergunta 5 
 
4. Quantos dias faltou por motivo de doença relacionado com estes incidentes? 
Número de dias: ____________dias 
 
 
5. Qual o nível de gravidade que atribui ao incidente pior? 
(Marque com X numa escala de 0-10, em que 10 é o mais grave que pode imaginar e 0 é o menos grave) 
 
0           1              2             3            4            5             6            7             8              9                10 
 
 
 
 
6. Ocorreu alguma alteração no seu comportamento com os utentes após o episódio de violência? 
Sim ....................................................................  
Não ....................................................................  
 
7. Se respondeu “Sim” à questão anterior, quais as alterações que ocorreram? 
Redução do tempo gasto com os utentes…………….…………………………………………….…..….. 
Evitar intervenções e cuidados que tenham elevados riscos de complicação…..……………….. 
Redução do cuidado ou interesse mostrado ao paciente………………………………………..…....  
Redução da comunicação com os utentes .…………….......................................................... 
Redução da comunicação com os familiares e visitas dos utentes………………….…….………... 
Outra alteração que tenha 
ocorrido:_______________________________________________________ 
 
8.Deu conhecimento destes incidentes à entidade patronal? 
Sim……………………….….. 
Não……………………….….. 
Se sim, de que 
forma?_______________________________________________________________  
Se não, porque razaõ?____________________________________________________ 
 
9. Assistiu a algum episódio de agressão/violência a colegas de trabalho?  
Sim ....................................................................  
Não ....................................................................  
 
 
 CATEGORIA PROFISSIONAL:_____________________________________________________________ 

HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA ÁREA DA GERIATRIA:_______________ 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:  4ª classe          6º ano          9º ano         12º ano        Ensino Superior  

IDADE:   18-25         26-35                     36-45            46-55                   56-65    Anos 




