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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

N.º 2 /2020, de 9 de dezembro 

Sinalização das vítimas de violência doméstica no SNS 

Destinatários: Serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde ou por este 

tutelados, incluindo as entidades públicas empresariais.  

Enquadramento 

1. O regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à 

assistência das suas vítimas, aprovado pela Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua 

redação atual (a última alteração foi introduzida pelo Decreto-lei n.º 101/2020, de 26 de 

novembro), estabelece no artigo 4.º-A que “os serviços da Administração Pública com 

intervenção na proteção das vítimas de violência doméstica realizam uma análise 

retrospetiva das situações de homicídio ocorridas em contexto de violência doméstica que 

tenham sido já objeto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de 

arquivamento, visando retirar conclusões que permitam a implementação de novas 

metodologias preventivas ao nível dos respetivos procedimentos”, podendo, com este 

objetivo, serem formuladas “recomendações dirigidas às entidades com responsabilidade na 

prevenção, proteção, apoio e repressão da violência doméstica”.  

2. A Portaria n.º 280/2016, de 26 de outubro, regula o procedimento de análise retrospetiva 

de homicídios em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 4.º-A da Lei n.º 

112/2009, de 16 de setembro (na altura com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

129/2015, de 3 de setembro). 

3. A Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD) tem 

como missão proceder à análise retrospetiva das situações de homicídio ocorrido em 

contexto de violência doméstica e que tenham sido já objeto de decisão judicial transitada 

em julgado ou de decisão de arquivamento ou não pronúncia, visando retirar conclusões 

que permitam a implementação de novas metodologias preventivas ao nível dos 

procedimentos e, sempre que se justificar, a produção de recomendações às entidades 

públicas ou privadas com intervenção neste domínio.  

4. Compete ao coordenador da EARHVD, designadamente, submeter as recomendações 

previstas no n.º 6 do artigo 4.º-A da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, às entidades 

públicas ou privadas com responsabilidade na prevenção, proteção, apoio e repressão da 

violência doméstica e publicitar e difundir as recomendações aprovadas, em estreita 

articulação com os serviços da Administração Pública responsáveis pela sua 

implementação, salvaguardando as situações de reserva da vida privada. 
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4. Nos diversos relatórios produzidos pela EARHVD e rececionados na IGAS, conclui-se que 

os serviços de saúde onde as vítimas se deslocam para receber assistência clínica 

raramente as questionam sobre a origem das lesões ou, quando tal acontece, não é 

efetuado o registo condizente.  

5. No desenvolvimento da atividade inspetiva, a IGAS tem, igualmente, verificado que as 

entidades não conhecem as recomendações da EARHVD e não sensibilizam devidamente 

os respetivos profissionais para a obrigatoriedade de adotarem os procedimentos devidos 

para a deteção do risco de violência doméstica, de forma sistemática e eficaz, omissão que 

pode ser geradora de responsabilidade.  

6. As recomendações da EARHVD, assentam no pressuposto de que, face à violência 

doméstica, o papel da saúde não pode restringir-se ao mero tratamento sintomatológico e à 

reparação das lesões físicas e psicológicas que decorrem desse contexto. 

7. A intervenção preventiva não se pode esgotar na atividade das Equipas de Prevenção da 

Violência em Adultos (EPVA), criadas no âmbito da Ação de Saúde sobre Género, Violência 

e Ciclo de Vida (ASGVCV), através do Despacho n.º 6378/2013, de 7 de maio, do Secretário 

de Estado Adjunto do Ministro da Saúde (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, 

de 16 de maio de 2013), posteriormente desenvolvido Despacho n.º 5656/2017, de 21 de 

junho, do  Secretário de Estado Adjunto e da Saúde (publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 123, de 28 de junho de 2017).  

8. Em conformidade com o disposto na alínea m), do n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 

33/2012, de 13 de fevereiro (Lei Orgânica da IGAS), compete ao Inspetor-Geral “emitir 

orientações técnicas e promover ações de sensibilização, informação e formação sobre as 

normas em vigor” no Ministério da Saúde. 

Orientação 

9. Assim, ao abrigo da alínea m), do n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 

de fevereiro, emito a presente orientação em matéria de sinalização dos utentes vítimas de 

violência doméstica, para que os serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados, incluindo as entidades públicas empresariais, cumprirem as 

recomendações emitidas pela EARHVD, procedendo, designadamente, do seguinte modo: 

a) Os prestadores de cuidados de saúde devem, de forma sistemática, proceder à deteção 

de risco de violência doméstica, assegurando que em todos os processos de triagem 

são colocadas questões objetivas sobre a existência de violência no seio da família;  

b) Os registos devem ser realizados em conformidade com todos os referenciais técnicos 

da Direção-Geral de Saúde (DGS) relacionados com a Violência Interpessoal 

Abordagem, Diagnóstico e Intervenção nos Serviços de Saúde, incluindo a consulta do 
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Registo Clínico de Violência em Adultos - Guia Prático (setembro 2020), publicado por 

esta entidade; 

c) Todos os profissionais dos serviços de saúde devem documentar as declarações de 

utentes sobre a violência a que possam estar sujeitos e as ocorrências que, neste 

domínio, detetem no exercício das suas funções; 

d) Sempre que exista a suspeita fundada ou confirmação de violência doméstica, os 

profissionais de saúde devem fornecer a informação existente sobre recursos de apoio à 

vítima (consultar o Guia de Recursos na área da Violência Doméstica) e diligenciar 

pelas medidas de segurança necessárias, bem como relatar as situações às entidades 

judiciárias; 

Carlos Caeiro Carapeto 

Inspetor-Geral 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/registo-clinico-de-violencia-em-adultos-guia-pratico-pdf.aspx
http://www.guiaderecursosvd.cig.gov.pt/#/
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