
A problemá ca da violência interpessoal e em par cular da violência contra 
as crianças, as mulheres e os idosos, cons tui um problema de direitos 
humanos, mas também de saúde pública, convocando os diferentes sectores 
da sociedade a uma intervenção responsável e complementar. É atualmente, 
consensual que o papel do SNS, enquanto interveniente nas questões de 
violência interpessoal vai para além do mero tratamento de lesões ou 
sequelas. 
 

A violência domés ca é a mais frequente, con nuada no tempo, não visível, 
perpetrada por conhecidos/ín mos e por isso com impacto mais devastador 
ao nível da saúde sica e mental, associada a: aumento da procura de 
cuidados de saúde, maior prevalência de quadros depressivos crónicos, 
consumo de álcool e drogas, bem como maior taxa de suicídio e de 
tenta vas de suicídio. 
 

Ao longo do ciclo de vida, a eficácia da intervenção junto das ví mas de 
violência depende de uma abordagem integrada capaz de ar cular e 
adequar os procedimentos de atuação dos profissionais de saúde 
hospitalares nos diferentes sectores – urgência, internamento e ambulatório 
– cuja implementação passa pela sensibilização e formação dos diferentes 
grupos profissionais envolvidos na prestação direta de cuidados de saúde. 
 

Numa inicia va conjunta da EPVA e do NHACJR do CHULC, no próximo dia 10 
de Dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos) propomos 
organizar um espaço de reflexão, de debate e de troca de experiências no 
que respeita às potencialidades e constrangimentos na abordagem e 
intervenção com vi mas de violência. 

Inscrições 
A inscrição é feita por telefone, para a AGF ‐ HJS: 21 884 14 67. 
Os candidatos serão admi dos por ordem de chegada da inscrição 
até se esgotar a capacidade da sala. 

Secretariado 
Célia Santos, Área de Gestão da Formação, HSJ ‐ CHULC 

Organização 
Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) e Núcleo Hospitalar de 
Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR) do CHULC 

Coordenação Pedagógica 
Rui Pereira, Área de Gestão da Formação ‐ CHULC 



 
10 DE DEZEMBRODE 201910 DE DEZEMBRODE 2019 

09h00 
Abertura do Secretariado 

09h30 
MESA 1 

VIOLÊNCIA SOBRE CRIANÇAS E JOVENS VIOLÊNCIA SOBRE CRIANÇAS E JOVENS ––  A PONTA DO ICEBERGUEA PONTA DO ICEBERGUE  
Moderação: Leonor Sasse   

 Pais Desavindos 
Rita Gameiro  (Pedopsiquiatra/CH Barreiro‐Mon jo) 

 Ví mas das Redes Sociais 
Palestrantre a designar ‐ Polícia Judiciária  

 Pode‐se Prevenir a Violência na Escola? 
Isabel Paes (Professora do Ensino Básico) 

 Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco ‐ Funcionamento e 
Intervenção 

Rute Santos (Assistente Social/ CHULC ‐ HDE ‐ NHACJR) 

11h00 às 11h30 – Pausa 

11h30 
SESSÃO DE ABERTURASESSÃO DE ABERTURA  

Secretária de Estado da Igualdade e Cidadania 
Dra. Rosa Monteiro 

Presidente da ARS 
Dr. Luís Pisco 

Presidente do Conselho de Administração do CHULC 
Dra. Rosa Valente de Matos 

Enfermeira Diretora do CHULC 
Enfa. Maria José Costa Dias 

 
12h00 
MESA 2 

”ARMADOS” CONTRA A VIOLÊNCIA”ARMADOS” CONTRA A VIOLÊNCIA 
Moderação: Nélia Rebelo da Silva 

 Tolerância Zero à Violência contra Idosos 
Renata Benavente ACES Almada‐Seixal/OPP) 

 A Violência mata 
Palestrantre a designar (Associação de Mulheres Contra a Violência) 

 “Titulo a designar” 
Inês Carrolo, João Dias (Espaço Júlia) 

 Implementação sistema interno de Registo Clinico da Violência 
EPVA ‐ CHULC 

14h00  – Término 


