RESUMO
Reconhecendo que os enfermeiros são os profissionais de saúde que, para além de
permanecerem junto do doente 24 horas por dia, são aqueles que mais vezes são confrontados,
numa primeira linha, com pessoas vítimas de violência dos mais diversos tipos, tornou-se pertinente
um estudo e reflexão sobre a forma como os enfermeiros portugueses prestam cuidados forenses e a
percepção que têm sobre a Enfermagem Forense. Assim, como parte dos requisitos para a conclusão
do Mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses pela Faculdade de Medicina de Coimbra, foi
elaborada uma Dissertação intitulada “Contributos para a Implementação de Enfermagem Forense
em Portugal.” Para além deste trabalho constituir um momento reflexão e de enriquecimento
individual, constituiu também um ponto de partida para um conhecimento aprofundado da temática
em estudo, constituindo um projecto de grande importância quer no âmbito da Enfermagem em
Portugal, quer no campo forense.
Os enfermeiros que trabalham nos diferentes Serviços de Urgência e INEM têm como
principal objectivo manter a vida e promover a saúde dos pacientes. No entanto, em certas situações
a actuação destes profissionais deve ser um pouco mais abrangente, isto é, deve englobar aspectos
relativos a questões de âmbito forense. Para que assim seja, é necessário que os enfermeiros saibam
conciliar os cuidados de enfermagem com os conhecimentos que detém em Ciências Forenses.
Os principais objectivos deste estudo são compreender de que forma actuam os enfermeiros
dos vários serviços de urgência pertencentes ao distrito de Santarém, e perceber se de facto há
interesse por parte destes profissionais na criação de Enfermeiros Forenses em Portugal.
A amostra é composta por enfermeiros que exercem funções nos serviços de urgências,
incluindo pediátrica e ginecológica, e VMER por serem estes os serviços que recebem as vítimas de
violência, quando estas necessitam de cuidados de saúde. O facto de a amostra ser composta por
profissionais do distrito de Santarém prende-se com o interesse pessoal e profissional, visto exercer
funções num hospital afecto a esta área geográfica aquando da realização do estudo e também, por
uma questão de maior acessibilidade na aplicação dos questionários. A opção da amostra
fundamenta-se ainda pela convicção de que os elementos que responderam aos questionários são
ilustrativos de um universo nacional, na medida em que são várias as instituições de saúde
pertencentes a este distrito. Estruturalmente, este estudo encontra-se dividido em três partes
essenciais.
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Na Parte I da presente dissertação, é feita uma revisão da literatura abordando a temática da
violência, a origem da Enfermagem Forense, a forma como é vivida noutros países e a justificação
da escolha do tema em estudo.
A Parte II diz respeito ao trabalho experimental realizado, na qual são descritos a amostra em
estudo, os resultados obtidos e a análise dos mesmos.
Por fim, a parte III diz refere-se à Discussão dos resultados obtidos e respectivas Conclusões.
Este estudo levanta o véu do longo caminho que os Enfermeiros Portugueses ainda têm de
percorrer, no que concerne a Enfermagem Forense em Portugal.
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ABSTRACT
Recognizing that the nurses are healt professionals who, in addition to remain
with the 12:00 am soc per day, are those who more often are confronted, in the first line,
whit people who are victims of violence of various kinds, became a relevant study and
reflection on how nurses forensic and cares the perception that have about Forensic
Nursing. So, as part of the requirements of the completion of a master’s degree in Legal
Medicine and Forensic Sciences from the Faculty of Medicine of Coimbra, was an
elaborate Dissertation entitled “Contributions to the Implementation of Forensic
Nursing in Portugal”. So, apart from this work constitute a moment of reflection and
individual enrichment, was also a starting point for a thorough understanding of the
subject under study, project of great importance both as part of nursing in Portugal, both
in the forensic field.
Nurses who work in the various emergency services have as main and promote
the health of patients. However, in certain situations the role of these professional
should be a little more comprehensive that is, must cover aspects of the forensic
matters. For this, it is necessary that the nurses know to reconcile the nursing care with
the knowledge it holds in forensic sciences.
The main objectives of this study are to anderstand how operating nurses of the
various emergency services belonging to the district of Santarém, and see if there is
interest on the part of these professionals in the creation of Forensic Nurses in Portugal.
The sample is composed of nurses who exercise functions in emergency services
including pediatric and gynecology, for these are the services that are the victims of
violence when they need health care.
The fact that the sample composed of professionals in the district Santarém is the
personal and professional interest, as work in hospital engaged in this geographical area
at the time of completion of the study and also, for the sake of greater accessibility in
the application of questionnaires. The sample is based on the belief that the elements
that replied to the questionnaires are illustrative of a national universe, as are various
health institutions are belonging to the district. Structurally, this study is divided into
three main parts.
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In part I of this paper, a review of the literature addressing the theme of violence,
the origin of Forensic Nursing the way it is lived in other countries and the reasons for
choosing the theme under study.
Part II concerns the experimental work carried out, in which are described the
sample under study, the results obtained and the analysis of the same.
Finally, part III says refers to the discussion of the results obtained and
conclusions.
This study raises the veil of the long way that nurses have yet to go, the Forensic
Nursing in Portugal.
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