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Congresso Internacional 

Violência nas relações de intimidade: (O)Usar caminhos em saúde. 

Escola Superior de Enfermagem 

17 a 19 de Maio de 2010 

 

Este evento surge no âmbito das actividades do Projecto (O)Usar & Ser Laço Branco 

dois anos após o seu inicio. 

 

Segundo a OMS (2002), a violência é um défice planetário, com custos incalculáveis e 

cujas consequências na vida humana são difíceis de identificar. Enquanto problema, a 

violência doméstica está identificada como uma prioridade no mundo, na Europa e em 

Portugal. Segundo o Conselho da Europa, a violência contra as mulheres no espaço 

doméstico é a maior causa de morte e invalidez entre as mulheres dos 16 aos 44 anos, 

ultrapassando o cancro, os acidentes de viação e até a guerra (2002). Segundo o 

Conselho da Europa (2006) 12 a 15% das mulheres europeias com mais de 16 anos de 

idade vivem situações de violência numa relação conjugal, e muitas continuam a sofrer 

de violência física e sexual após a ruptura, vindo mesmo a morrer. O Plano Nacional de 

Saúde 2004-2010 refere que uma em cada três mulheres é vítima de violência. 

 

Em todo o mundo têm surgido estudos que demonstram a relevância deste fenómeno 

cujas consequências são traduzidas na precariedade da saúde física, da saúde 

psicológica, da saúde sexual das mulheres, muitas vezes levando à morte e afectando 

ainda a saúde e o desenvolvimento dos filhos (Internacional Council of Nurses (ICN), 

2001). A temática "Violência nas Relações de Intimidade" escolhido para neste evento 

representa hoje uma prioridade em saúde, exigindo que os profissionais de saúde 

desenvolvam e integrem respostas nas suas práticas de cuidados atendendo a que a 

qualidade das relações interpessoais íntimas tem efeitos directos sobre o estado de saúde 

dos indivíduos e o estado de saúde influencia a qualidade das relações de intimidade. 

 

Os enfermeiros têm competências para influenciar as capacidades das pessoas, famílias 

e comunidades de forma a manter e fomentar um funcionamento óptimo e reduzir ao 

mínimo os efeitos negativos das situações de doença ou mal-estar (ICN, 2007). 
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Objectivos: 

- Sensibilizar para o fenómeno da violência nas relações de intimidade como um 

problema de saúde; 

- Conhecer a dimensão do fenómeno da violência em função do género;  

- Reflectir sobre os custos da violência doméstica na saúde das mulheres, das crianças 

da família e da comunidade em geral; 

- Tornar visível a violência doméstica como foco de intervenção em enfermagem;  

- Conhecer boas práticas de intervenção no domínio da violência nas relações de 

intimidade; 

- Abrir espaços de intercâmbio entre investigadores, clínicos e outros profissionais, de 

forma as facilitar acções comuns relevantes na promoção de uma cultura de não-

violência e de equidade de género. 

 

O tema central do congresso é "Violência nas Relações de Intimidade: (O)Usar 

Caminhos em Saúde". Acreditamos que este encontro também proporcione 

oportunidades que se reconverterão num melhor exercício de cidadania - íntima e 

pública - potencializadoras de uma sociedade mais saudável, mais equitativa, mais 

equilibrada e mais justa. Esperamos trabalhar e partilhar com todos dando o melhor de 

nós para que o congresso obtenha o êxito esperado.  

 

 


