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RESUMO 

 

 

A violência urbana apresenta-se como temática atual nas grandes cidades. O setor saúde 

passou a priorizar o tema a partir da década de 80 devido ao aumento das taxas de 

morbimortalidade da população. As equipes da Estratégia de Saúde da Família convivem 

cotidianamente com essa problemática, pois grande parte das unidades encontram-se localizas 

em territórios caracterizados por problemas como risco social e tráfico de drogas. Sendo 

assim, o estudo tem como questão de pesquisa: qual a repercussão da violência urbana sobre 

as ações de cuidado em saúde de enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS que atuam no 

território da Saúde da Família no município de Niterói? Objetivou-se conhecer a percepção de 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS que atuam nas unidades de saúde da família de 

Nova Brasília e Maruí, no município de Niterói – Rio de Janeiro, em relação à violência 

urbana e sua repercussão nas ações de cuidado; identificar a repercussão da violência urbana 

nas ações de cuidado de enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde que atuam nas áreas de abrangência da Saúde da Família; descrever as consequências 

da violência urbana na saúde de enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS que atuam na 

saúde da família; analisar as estratégias desenvolvidas pelos enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde para o enfrentamento da violência urbana no 

território da Saúde da Família. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso. A coleta de dados foi realizada em duas unidades do Programa Médico de 

Família de Niterói. Foram entrevistados 11 profissionais, sendo 3 enfermeiros, 4 técnicos de 

enfermagem e 4 agentes comunitários de saúde. Após a transcrição das entrevistas, procedeu-

se a análise de conteúdo para o tratamento dos dados, emergindo as seguintes categorias: O 

profissional de enfermagem e o agente comunitário de saúde e sua relação com o trabalho no 

território; Violência urbana versus ações de cuidado em saúde; e Repercussões da violência 

urbana na saúde dos trabalhadores. Os profissionais percebem a violência urbana presente no 

território como algo ruim, negativo e que traz impacto para suas ações de cuidado em saúde. 

Os principais tipos de violência urbana relatados foram tiroteios e confrontos entre policiais e 

traficantes. Esses eventos impactam nas ações de cuidado realizadas por estes profissionais 

através do adiamento de consultas e grupos previamente agendados e suspensão das visitas 

domiciliares. Frente a esses eventos, não foi apontado uma estratégia específica de ação. As 

ações são pontuais, específicas para aquele momento. Desse modo, a violência urbana 

repercute em medo e ansiedade nos profissionais, muitas vezes, trazendo consequências para 

a sua saúde. Portanto, existe a necessidade de discussões sobre a problemática de forma 

intersetorial e interdisciplinar para que as estratégias elaboradas sejam resolutivas.  

 

 

Palavras-chave: Violência; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Urban violence appears as current thematic in big cities. The health sector started to prioritize 

the theme from the 1980s, due to the increased morbidity and mortality rates of population. 

The Family Health Strategy teams coexist with this problem in their daily lives, since a large 

part of the units is located in communities characterized by problems such as social risk and 

drug dealing. Accordingly, this study has as guiding question: what is the repercussion of 

urban violence on the health care actions in professionals who work in the territory of the 

Family Health in the city of Niterói? The objectives were: to know the perception of nurses, 

nursing technicians and community health workers in relation to urban violence and its 

repercussion on care actions in the territory of the Family Health in the city of Niterói/Rio de 

Janeiro; to identify the repercussion of urban violence in the care actions of nurses, nursing 

technicians and community health workers who work in the areas embraced by the Family 

Health in the city of Niterói; to describe the consequences of urban violence on the health of 

nurses, nursing technicians and CHW who work in the Family Health in the city of Niterói; to 

analyze the strategies developed by nurses, nursing technicians and community health 

workers to cope with violence in the territory of the Family Health. This is a research with 

qualitative approach, typified as case study. Data collection was conducted in two units of the 

Family Doctor Program in Niterói. 11 professionals were interviewed, with three nurses, four 

nursing technicians and four community health workers. After transcribing the interviews, 

there was a content analysis, in order to process data, which gave rise to the following 

categories: Nursing professionals and community health workers and their relationship with 

the work in the territory; Urban violence versus care actions in the territory; Consolidation of 

urban violence in the territory and methods of operation of professionals; and Repercussions 

of urban violence on the health of workers. The professionals perceive urban violence present 

in the territory as something bad, negative and that brings impact to their health care actions. 

The main types of urban violence reported were shootings and confrontations between 

policemen and drug dealers. These events produce impacts on the care actions conducted by 

these professionals through the cancellation of previously scheduled consultations and groups 

and suspension of home visits. Against such events, there is not a specific strategy to be 

taken; the actions are eventual, specific to that moment. Thus, urban violence is reflected in 

fear and anxiety among professionals, which often brings consequences for their health 

statuses. Therefore, there is a need to constantly discuss this problem in an intersectoral and 

interdisciplinary way so that the elaborated strategies become effective.  

 

 

Keywords: Violence; Primary Health Care; Health Family.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo as ações de cuidado no contexto de 

violência urbana no território da Saúde da Família, no município de Niterói.  

A violência é um tema que vem se destacando na atualidade e sendo pauta de 

discussão de muitos congressos e debates no campo da saúde pública no Brasil. De acordo 

com Minayo (2006), o setor saúde passou a priorizar esta temática motivado pelo fato de a 

violência ter um forte impacto na morbimortalidade da população, além de acarretar grandes 

gastos para o Sistema Único de Saúde (SUS) com ações de recuperação e reabilitação dos 

indivíduos acometidos pela mesma.   

O interesse pela temática violência no território das unidades de Atenção Básica à 

Saúde1(ABS) surgiu durante o treinamento em serviço no primeiro ano de Residência de 

Enfermagem em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, quando estava alocada 

em uma unidade do Programa Médico de Família (PMF), no município de Niterói-RJ.  

Nesse cenário, tive oportunidade de conviver com a violência no território, ou seja, 

que acometia a comunidade onde estava inserida a unidade e esta refletia no desenvolvimento 

das atividades de saúde ofertadas pela unidade. Assim, quando a comunidade vivia 

determinada situação de conflitos, sejam estes entre traficantes e a instituição polícia ou entre 

traficantes e traficantes, os grupos educativos e as consultas de enfermagem e/ou médica que 

estavam agendadas necessitavam ser remarcadas e quando a unidade mantinha o atendimento 

havia uma redução acentuada na demanda espontânea.  

Por este fato, a temática eleita para a presente pesquisa é um desdobramento de uma 

reflexão também sobre a violência realizada no curso de Residência de Enfermagem em 

                                                           
1 Neste estudo, optou-se por utilizar o termo Atenção Básica à Saúde (ABS) como sinônimo de 
Atenção Primária à Saúde por ser esta a nomenclatura utilizada pelo Ministério da Saúde do Brasil. 
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Saúde Coletiva. Assim, penso que ela deva ser aprofundada e ampliada com o propósito de 

elencar as possíveis limitações e consequências que a mesma impõe ao território e nas ações 

de cuidado de profissionais que atuam na Saúde da Família.  

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

As relações sociais vêm sofrendo transformações provocadas pela massificação, 

seleção e exclusão econômica e social, produzidas nas relações de poder, seja no nível macro, 

do Estado, seja no nível micro, entre os grupos sociais. O crescimento dos índices de 

violência e a preocupação com este fenômeno atingem diversos segmentos da sociedade, não 

sendo, portanto, um problema único do Brasil. Sua diversidade, magnitude, incidência e 

prevalência têm refletido na saúde pública como uma das principais causas de 

comprometimento à saúde e ameaça à vida (TELES, 2013).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) publicou o Relatório Mundial Sobre 

Violência e Saúde, que demonstra que anualmente morrem no mundo mais de um milhão de 

pessoas e muitas outras sofrem lesões não fatais por causas violentas. No ano de 2000 foram 

1,6 milhão de mortes no mundo inteiro, a maioria destas mortes aconteceu em países de baixa 

e média renda, sendo os homens os que mais morrem, e os maiores índices de homicídios 

estão na faixa etária de 15 a 29 anos. 

Nos últimos 20 anos, houve um crescimento de mais de 200% dos homicídios no 

Brasil, passando de 13.601, em 1980, para 45.343, no ano de 2000. Neste mesmo ano, a taxa 

de homicídios correspondeu a 38,3% do total de mortes por causas externas no país, sendo 

70% cometidos por arma de fogo.  A maior parte das vítimas que foi a óbito ou que ficou 

traumatizada é do sexo masculino, com prevalência da faixa etária de 10 a 39 anos de idade 

(BRASIL, 2005). 

A partir da década de 80, as mortes por acidentes e violências passaram a 

corresponder à segunda causa de mortalidade geral, ficando atrás apenas das mortes por 

problemas do aparelho circulatório, promovendo as discussões de que se tratavam de um 

problema grave de saúde pública a ser enfrentado. Nos anos de 1996 e 1997, a violência e os 

acidentes foram responsáveis por 120 mil óbitos anuais no país (BRASIL, 2001). 

A violência urbana, nas suas mais diversas expressões, apresenta-se como temática 

atual na realidade. Como ressalta Baierl (2004), é caracterizada por um conjunto de crimes, 
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dentre eles homicídios, roubos, sequestros e ataques de grupos organizados. Assim, a 

violência urbana sempre atraiu as manchetes dos jornais.  

Corroborando com a temática Teles (2013), afirma-se que nunca se ouviu falar tanto 

em práticas violentas motivadas pela intolerância, pela discriminação e pelo preconceito, ou 

seja, na dificuldade de reconhecer a diferença, através da imposição de formas de dominação, 

violando o direito do outro. 

Nesse sentido, os termos poder e dominação estão relacionados com a violência. É 

corriqueiro o uso destes termos como sinônimos ou como se um fosse resultante do outro, 

porém, na perspectiva de Hanna Arendt, cada um possui um significado conceitual e uma 

forma de manifestação e realidades diferentes.  

O poder é utilizado como uma forma de dominação, enquanto a violência necessita 

de instrumental para acontecer (ARENDT, 1994). Desta maneira, é necessário compreender 

os contextos históricos, políticos, econômicos, sociais, culturais e territoriais em que a 

violência é produzida.  

Para Souza e Lima (2012, p. 1212), “a violência que ocorre no Brasil e se expressa 

nos indicadores epidemiológicos e criminais a partir de eventos letais e não letais tem 

demonstrado uma magnitude e uma intensidade sem precedentes, maiores até que em países 

em situação de guerra”.  

Dados do Ministério da Saúde - DATASUS (Departamento de Informática do SUS, 

2013) - mostram que, no Brasil, em 2011, foram registrados 145.842 óbitos por causas 

externas no país, destes, 56.108 foram na região Sudeste, sendo 13.765 no estado do Rio de 

Janeiro e 24.276 no estado de São Paulo.  Dentre as causas, pode-se incluir as lesões 

autoprovocadas, as agressões, as intervenções legais, as operações de guerra, entre outros. 

Conforme dados estatísticos publicados pelo Instituto de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (ISP), no mês de maio de 2013, foram registrados em todo o estado 

8.619 crimes violentos, dentre eles, homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão 

corporal dolosa. Destes, 212 foram registrados no município de Niterói. Ainda nesse mesmo 

mês, foram registrados no estado 14.242 crimes contra o patrimônio, sendo 664 em Niterói. 

Os crimes contra o patrimônio compreendem roubo a residências, a bancos, a meios de 

transportes coletivos, sequestros relâmpagos etc. 
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Entre tantas notícias publicadas diariamente em jornais de grande circulação que 

apontam os índices de violência urbana no município de Niterói, no dia 12 de agosto de 2013, 

o jornal O Globo publicou a matéria intitulada “Autoridades admitem o aumento na violência 

em Niterói”, a qual diz que o crescimento das taxas de violência urbana no município está 

relacionado à migração de traficantes das áreas que receberam UPPs (Unidades Pacificadoras 

da Polícia) na cidade do Rio de Janeiro. Essas pessoas encontram em Niterói uma área segura 

para continuarem com suas práticas ilícitas e integrando-se ao tráfico das comunidades da 

cidade. Este fato repercutiu no aumento dos confrontos nas comunidades, em especial nas da 

Zona Norte que contemplam os bairros da Engenhoca, do Barreto e do Fonseca.  

Ao relacionar o tema como problema de saúde pública, o setor saúde admite a sua 

participação com os demais setores e com a população na construção da cidadania e da 

qualidade de vida da população executando ações específicas como as estratégias de 

promoção da saúde e de prevenção de doenças e agravos (BRASIL, 2001).   

Nesse contexto, compreende-se atividades de promoção da saúde como estratégias 

que enfatizam a transformação das condições de vida e trabalho que contribuem para 

problemas de saúde através de uma abordagem intersetorial. Já as ações de prevenção de 

doenças e agravos são intervenções orientadas para evitar o surgimento de doenças 

específicas, reduzindo as taxas de incidência e prevalência na população (CZERESNIA, 

2009). 

Para Phebo e Moura (2005), um dos grandes desafios do setor saúde para o 

enfrentamento da violência é manter os profissionais de saúde atentos e com habilidades para 

encarar este fenômeno complexo e pluricausal. É necessário que estes tenham o entendimento 

conceitual sobre o tema e busquem recursos e apoios a fim de lidar com diversas situações. 

O fenômeno da violência e o seu enfrentamento pelos profissionais e serviços de 

saúde são recentes e não estão incorporados nas práticas cotidianas da área. Em muitos 

momentos, ao se depararem com a violência, os profissionais de saúde ainda não sabem como 

lidar e agir. É necessário habilidade para lidar com o complexo, o inesperado e com situações 

que podem lhes trazer indignação.   

 

Os profissionais e os serviços de saúde da ABS confrontam-se cotidianamente com a 

necessidade de atuar diante da violência urbana e social, pois as comunidades caracterizadas 

por problemas como o tráfico de drogas, altos níveis de desemprego ou grande isolamento 
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social possuem maior probabilidade de vivenciar situações de violência por estarem mais 

vulneráveis (RÜCKERT ET AL., 2008).  

A violência se expressa como uma epidemia social e devido a sua complexidade se 

contrapõe ao modelo biomédico cujo modo de intervenção é unicausal, baseado na relação 

queixa-conduta, fato este que representa um importante desafio para os profissionais do setor 

saúde. Essa problemática representa um obstáculo desafiador no cenário da educação médica, 

uma vez que a formação de profissionais de saúde pouco contempla as situações envolvidas 

na questão da violência. A alternativa seria a busca por modelos de ensino que englobem a 

saúde de maneira integral e práticas que atendam às múltiplas dimensões: biológica, social e 

psíquica (OLIVEIRA, ALMEIDA E MORITA, 2011). 

 

 

3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Por ser desenvolvida no maior nível de descentralização e estar mais próxima da vida 

das pessoas, a ABS deve ser preferencialmente a porta de entrada do indivíduo na rede de 

atenção à saúde. Orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção à saúde, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social, esta considera as especificidades de cada 

indivíduo, sua inserção social e cultural, buscando realizar uma atenção integral à população 

adscrita (BRASIL, 2012).  

Assim sendo, na Política Nacional de Atenção Básica a Saúde (PNAB), é definido o 

termo ABS (BRASIL, 2012, p. 19) como: 

 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

 

 

A violência urbana é um fenômeno social que afeta a dinâmica do trabalho das 

equipes de saúde da família por estarem inseridas em sua maioria nas grandes periferias 

urbanas e agirem em um contexto de um contato direto com a problemática em questão. A 
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política pública nacional que orienta e direciona a organização da saúde da Família aponta 

que as equipes devem estar atentas a esse fenômeno e assumi-lo como um dos cenários de 

atuação de trabalho (FIÚZA ET AL., 2011). 

Para Souza, Ferreira e Santos (2009), é necessária uma formação socialmente 

contextualizada, que possa articular ensino, trabalho e realidade, possibilitando, desse modo, 

instrumentalizar os profissionais para o enfrentamento de problemas reais, como a violência.  

Assim, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), como também na Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), com o objetivo de identificar as publicações de artigos com a temática violência e 

suas repercussões na Atenção Básica. No levantamento, utilizamos os descritores Violência, 

Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família, no período de 2004 a 2013, tendo como local 

de assunto o Brasil, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Primeiramente, usando somente o descritor Violência, encontramos 885 artigos nas 

bases de dados da BVS e 1.442 na SCIELO. Ao associar os descritores Violência e Atenção 

Primária à Saúde, foram encontrados nas bases da BVS 32 artigos e na SCIELO 24 

publicações. E associando os descritores Violência, Atenção primária à Saúde e Saúde da 

Família em trio, identificamos na BVS 17 estudos e na SCIELO 6 publicações.  

Das publicações encontradas na BVS, 11 foram na base de dados LILACS, 4 na 

BDENF e 2 na MEDLINE. Foram excluídos 3 dos artigos encontrados na BDENF que 

estavam repetidos na LILACS. Sendo assim, o total de estudos encontrados com os 

descritores associados em trio na BVS foi 14. 

Desse total, 4 falam sobre violência contra a mulher; 3 artigos abordam os riscos aos 

quais os profissionais que atuam nas equipes de Saúde da Família estão expostos, dentre os 

riscos, encontra-se a violência; 3 artigos relatam a violência contra o idoso; 2 artigos retratam 

a violência contra crianças e adolescentes e outros 2 estudos não abordam a temática 

violência.  

Dos 6 artigos encontrados na SCIELO, 1 estava repetido na base de dados LILACS, 

totalizando, assim, 5 publicações nesta base de dados. Desses, 2 estudos abordam a violência 

contra o idoso; 2 a violência contra a mulher e 1 a violência contra crianças.  
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Durante o rastreamento bibliográfico, grande parte das referências encontradas 

aborda a violência direcionada a grupos específicos, como violência contra a mulher, o idoso 

ou a criança, não sendo encontrados estudos que abordaram a violência como fator que 

impacta ou repercute nas ações de cuidado dos diferentes profissionais que atuam na ABS.  

Como podemos constatar no levantamento realizado nas bases de dados, são escassos 

os estudos que analisam as repercussões ou impactos da violência nos serviços de atenção 

básica à saúde. Deste modo, a eleição do tema justifica-se pelo fato de que os profissionais 

deste setor vêm se deparando com ações de violência no território em que atuam e esta tem 

gerado consequências para o desenvolvimento das ações de saúde. 

Portanto, o presente estudo traz para discussão e análise a relação que se efetiva entre 

as ações de cuidar dos profissionais e a violência urbana produzida no território adstrito, 

propondo-se a pensar a produção histórica e social desta temática, posicionando o cuidado 

como meio de prover saúde, e tendo como enfoque a ABS, para enfim indicar que se promova 

a integralidade da assistência à saúde dos sujeitos, resguardando as singularidades e 

especificidades das mesmas.  

 

4. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Qual a repercussão da violência urbana sobre as ações de cuidado em saúde de 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS que atuam no território da Saúde da 

Família, no município de Niterói? 

  

5. OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a percepção de enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS que atuam 

nas unidades de saúde da família de Nova Brasília e Maruí, no município de Niterói-

Rio de Janeiro, em relação à violência urbana e suas repercussões nas ações de 

cuidado. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a repercussão da violência urbana nas ações de cuidado de 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS que atuam nas áreas de 

abrangência da Saúde da Família; 

  

 Analisar as estratégias desenvolvidas pelos enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e ACS para o enfrentamento da violência urbana no território da 

Saúde da Família; 

 

 Descrever as consequências da violência urbana na saúde de enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e ACS que atuam na Saúde da Família. 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.1 SOBRE A VIOLÊNCIA 

 

Atualmente, a violência tem se mostrado umas das grandes preocupações da 

sociedade. Diariamente, ela é apresentada e retratada por meio de notícias nos jornais ou 

assistida em telereportagens. Parecem compor o viver dos grandes centros urbanos as notícias 

de homicídios, conflitos armados, roubos, sequestros, dentre outros tipos de violência. Estes 

são apresentados e vão se naturalizando nas sociedades contemporâneas.  

Devido a sua origem eminentemente social, a violência sempre fez parte da 

sociedade e, conforme o contexto histórico, social e cultural de um determinado local, suas 

formas de expressão e compreensão são distintas (MINAYO, 2006). Portanto, atos e ações 

que em determinada sociedade são caracterizados como violentos, em outras são vistos como 

normais.  

No decorrer da história e da política, a violência sempre desempenhou um papel 

importante nos negócios humanos, fato este que a levou ser banalizada e até desconsiderada 

pela sociedade (ARENDT, 1994, p. 16): 

 

Ninguém que se tenha dedicado a pensar a história e a política pode permanecer 

alheio ao enorme papel que violência sempre desempenhou nos negócios humanos, 

e, à primeira vista, é surpreendente que a violência tenha sido raramente escolhida 

como objeto de consideração especial. [...] Isto indica o quanto a violência e sua 

arbitrariedade foram consideradas corriqueiras e, portanto, desconsideradas; 

ninguém questiona ou examina o que é óbvio para todos. [...] Quem quer que tenha 

procurado alguma forma de sentido nos registros do passado viu-se quase que 

obrigado a enxergar a violência como um fenômeno marginal. 

 

De acordo com Michaud (1989), o termo violência tem sua origem do latim 

“violentia”, que significa caráter violento ou bravio, força. O verbo violare tem como 

significado tratar com violência, transgredir, profanar e a palavra “vis” significa força em 

ação, ou seja, o uso do corpo para exercer sua força.  
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Conceituar violência na contemporaneidade é um desafio devido à complexidade e 

especificidade que este fenômeno representa. Para Brasil (2005, p.14): 

 

 

A maior parte das dificuldades para conceituar a violência vem do fato dela ser um 

fenômeno da ordem do vivido e cujas manifestações provocam ou são provocados 

por uma forte carga emocional de quem a comete, de quem a sofre e de quem a 

presencia.   

 

 

Minayo e Souza (1997) apontam que a violência consiste em atos humanos de 

pessoas, grupos, classes e até mesmo nações que levam à morte outros seres humanos ou 

comprometem sua integridade física, mental, espiritual e moral. Pela definição das autoras, 

pode-se constatar que a violência, além de comprometer a estrutura física do indivíduo, afeta 

também a mente, o estado espiritual e emocional, e este comprometimento muitas vezes não é 

identificado ou percebido pelos outros. 

Para Zaluar (1999), a violência é definida como o exercício de força com carga 

negativa, que tem como finalidade perturbar acordos e regras que moderam as relações da 

sociedade. Nesta definição, é a percepção do indivíduo sobre os limites de força e perturbação 

que caracterizará a ação violenta ou não, e esta percepção está relacionada com o contexto 

sociocultural em que este indivíduo está inserido. 

Já na perspectiva de Chaui (1999, p. 3), a violência é “um ato de brutalidade, sevícia 

e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror”. Assim, ela indica toda ação em 

que é utilizada a força contra a natureza, a vontade e a liberdade de algum indivíduo e que 

transgrida o que a sociedade defina como justo e direito.    

Ainda é salientado por Brasil (2005) que a violência faz parte da sociedade desde os 

tempos bíblicos, quando Caim matou seu irmão Abel por disputa de poder, caracterizando, 

assim, uma violência fratricida. Neste sentido, “quem analisa os eventos violentos descobre 

que eles se referem a conflitos de autoridade, a lutas pelo poder e à vontade de domínio, de 

posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens” (BRASIL, 2005, p.14).   

 Ao longo das épocas suas demonstrações se modificam e também os 

comportamentos perante a ela. Assim, a violência designa, de acordo com épocas, locais e 

circunstâncias, realidades diversas.  
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1.2 CARACTERÍSTICAS DA VIOLÊNCIA URBANA NO BRASIL 

De acordo com Adorno (2002), a sociedade brasileira tem presenciado o crescimento 

de quatro tendências: o aumento da delinquência urbana (roubos, extorsão) e dos homicídios 

dolosos; o surgimento da criminalidade organizada (tráfico internacional de drogas); as 

violações dos direitos humanos; e os conflitos nas relações interpessoais com finais fatais. 

Na atualidade prevalecem no País as seguintes características de violência: o objetivo 

pelo lucro, a relação entre o legal e o ilegal e as organizações associadas, fato este relacionado 

com o crescente número de assassinatos e as altas taxas de criminalidade (MINAYO, 2006). 

Corroborando com a temática, Silva (2010) diz que a violência urbana articula um 

complexo de práticas que compõem grande parte dos conflitos sociais nas grandes cidades. 

Para isto, ela utiliza meios violentos para ameaçar a integridade física e patrimonial das 

pessoas. Desta maneira, ela é uma forma de expressão que produz compreensão prática-moral 

no dia a dia nas cidades do país.    

De acordo com Baierl (2004), a violência urbana tem aumentado o medo social e 

afetando a coletividade. Este medo é utilizado por determinados grupos como meio de 

coerção para submeter pessoas aos seus interesses e tem modificado o território e os locais 

urbanos, assim como a vida diária da população que se sente ameaçada e correndo perigo, isto 

acaba gerando sentimento de insegurança, raiva, ódio, medo e desesperança. 

Ainda para Silva (2010), a expansão da violência urbana no país está fortemente 

relacionada com a economia do tráfico internacional de drogas. A segregação espacial acabou 

favorecendo para que esta parte final do tráfico internacional de drogas relacionada ao 

comercio tivesse como um dos caminhos as favelas e outras periferias, fato este que acabou 

levando a sociedade a redefinir a imagem que tinham desses territórios. 

 De acordo com Morais (2010), as grandes cidades estão tomadas pela necessidade 

comercial, os moradores se rendem à necessidade de consumir e possuir objetos. E esse 

consumismo em excesso pode instaurar a ambição e levar à frustração. Existem pessoas que 

não podem seguir o ritmo do consumo, mas acabam desenvolvendo estratégias para assumir 

as suas impossibilidades. No entanto, tem aquelas que não podem acompanhar o consumismo, 

então, transformam suas frustrações em potencial de agressividade e agredirão para roubar ou 

subjugar por estarem temerosos com as suas fragilidades. 
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Nesse sentido, com a redução de oportunidades de trabalho e perspectivas, 

principalmente no caso dos jovens (estes bombardeados pelos apelos de consumo e pela falta 

de reconhecimento e de chances na sociedade), amplia-se, significativamente, o crescimento 

das taxas de criminalidade e das consequências da violência, particularmente, nas regiões 

metropolitanas (BRASIL, 2005). 

A desigualdade e a exclusão social tornam o mercado do crime atrativo, e é eleito 

como escolha a partir do momento em que faltam oportunidades para exercer a cidadania e as 

dificuldades de acesso a bens materiais devido ao desemprego (MINAYO, 2006). 

Relacionando a questão da falta de oportunidades com o fenômeno da violência, 

Morais (2010, p. 33) ressalta: 

 

O ser humano cheio de aspirações e sem nenhum poder de realizá-las, torna-se, de 

um ou de outra forma, violento. Torna-se hostil. E, quanto mais impotente, maior 

será a brutalidade da sua violência. As autoridades policiais e os jornalistas 

costumam afirmar que nos bairros pobres da periferia é onde a violência é mais crua 

e deflagrada. Isto não quer dizer que os pobres são, naturalmente, mais violentos. 

Quer isto significar que o grau de impotência que lhes foi imposto acua-os de tal 

forma que, em certos momentos, só os atos de violência se apresentaram para eles 
como alternativa de liberação e sobrevivência. 

 

Entretanto, as desigualdades sociais e as diferentes formas de exclusão não podem 

justificar a violência, mas criam um clima propício para a sua expansão.  Para Baierl (2004), 

em uma sociedade onde as diferenças entre ricos e pobres estão cada vez mais acentuadas, o 

acesso a direitos sociais básicos, como moradia, alimentação, saúde, educação, entre outros, é 

muitas vezes negado, o que nos leva a refletir sobre as diversas dimensões que fazem emergir 

as várias formas de violência.  

 

1.3 CORRELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA E SAÚDE 

A violência passou a ser vista como temática obrigatória no setor de saúde pública na 

década de 1980, quando o aumento no número de mortes e traumas começou a chamar 

atenção e o setor passou a dar prioridade a esta temática motivado pelo fato de a violência 

produzir forte impacto na morbidade e mortalidade da população, e também repercutindo nas 
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ações dos profissionais de saúde, além de acarretar grandes gastos para o SUS com ações de 

recuperação e reabilitação dos indivíduos acometidos pela mesma.  

Minayo (2009) destaca alguns itens que levaram a violência a se tornar um problema 

de saúde pública: ela provoca mortes, lesões, traumas físicos, além de agravos mentais e 

emocionais; reduz a qualidade de vida dos indivíduos e da coletividade; retrata a inadequação 

da estrutura de organização dos serviços de atendimento à saúde; traz novos problemas para 

os profissionais terem de lidar; e evidencia a necessidade de atuação interdisciplinar e 

intersetorial visando atender às necessidades dos cidadãos.  

Devido ao alarmante crescimento da violência, a OMS, no ano de 2002, publicou o 

informe mundial denominado Relatório Mundial sobre Violência e Saúde cujos objetivos 

foram descrever a magnitude e o impacto da violência em todo o mundo e os principais 

fatores de risco que causam a violência. Este documento é considerado o primeiro informe 

que aborda a violência como um problema de saúde pública de abrangência mundial e traz a 

seguinte definição para a violência (OMS, 2002, p.5):  

 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. 

 

Trata-se de uma definição ampla, pois não reduz a violência somente a lesões ou 

mortes, limitando, assim, as consequências que esta pode trazer para a sociedade, porém 

abrange danos, como deficiência, privação e danos psicológicos, que também trazem grandes 

consequências para a vida do indivíduo e para a coletividade. 

Minayo (2005, p.56) delineia o papel que teve o setor saúde durante alguns anos 

diante do problema social da violência:  

 

[...] O setor saúde olhou para o fenômeno da violência como um espectador, um 

contador de eventos, um reparador de estragos provocados pelos conflitos sociais, 

(considerados externos a ele), tanto nas situações cotidianas como nas emergenciais, 

provocadas por catástrofes, guerras, genocídios e terror político. 
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Ao relacionar o tema como um dos principais problemas de saúde pública, o setor 

saúde admite a sua participação com os demais setores e com a população na construção da 

cidadania e da qualidade de vida da população e executando ações específicas como as 

estratégias de promoção da saúde e de prevenção de doenças e agravos (BRASIL, 2001). 

De acordo com a OMS (2002), as intervenções que a saúde pública pode executar 

variam conforme os níveis de prevenção: a prevenção primária visa elaborar estratégias antes 

que a violência tenha ocorrido; a prevenção secundária são as abordagens que são respostas 

imediatas à violência como o atendimento pré-hospitalar e a prevenção a nível terciário são as 

ações que visam uma assistência em longo prazo, como a reabilitação e reintegração com 

vistas a reduzir o trauma e a invalidez.  

Minayo e Souza (1997) enfatizam que a violência por ser um processo social, não é 

um objeto único e exclusivo do setor saúde.  Deste modo, a OMS (2002) afirma que, diante 

do fenômeno da violência, setores como a saúde, educação, serviços sociais, justiça e política 

devem estar articulados e trabalhando coletivamente para que a abordagem seguida por cada 

um deles tenha potencialidade para reduzir e prevenir a violência.  

Ainda neste mesmo informe publicado pela OMS (2002), foram elaborados três tipos 

de violência que podem acometer um indivíduo ou uma sociedade:  

A primeira categoria é a violência autoinfligida, que se manifesta por comportamento 

suicida e de autoabuso. 

A segunda categoria criada é a violência interpessoal, que se subdivide em duas 

categorias: violência praticada por membros da família ou por parceiros íntimos, incluindo-se 

abuso infantil, violência praticada pelo parceiro íntimo e abusos contra idosos; e violência 

comunitária, que é cometida por pessoas sem parentescos que podem ser conhecidos ou não e 

manifesta-se por estupros, violência na escola, em asilos etc. 

Por fim, a última categoria é a violência coletiva que é subdividida em social que 

inclui os atos terroristas, crimes cometidos por grupos organizados e multidões; política que 

abrange as guerras e violências cometidas pelo Estado e econômica que inclui ataques de 

grandes grupos com objetivo de ganho econômico, recusa de serviços considerados essenciais 

ou fragmentação econômica. 
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Além dos tipos, foi criada também a natureza dos atos violentos que podem ser de 

origem física, sexual, psicológica e privação ou negligência.  

Portanto, a violência é um fenômeno complexo e pluricausal, que se difere nas suas 

formas de apresentações e afeta diferentes grupos da população, como ressalta BRASIL 

(2001, p. 3): 

 

Um episódio representado por ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, 

nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e ou espirituais a si 

próprio ou a outros. [...] Há diversas formas de expressão da violência: agressão 

física, abuso sexual, violência psicológica e violência institucional. Os diversos 

grupos populacionais são atingidos por diferentes tipos de violência com 

consequências distintas. 

 

1.4 TERRITÓRIO, SAÚDE, VIOLÊNCIA E SUAS INTERCESSÕES 

Para abordarmos a violência no território da saúde da família, antes é necessário 

compreender o conceito de território e qual a sua relação com a saúde. 

Pereira e Barcellos (2006, p.48-49) assim se expressam em relação ao território: 

 

O termo território pode ser associado a pelo menos duas origens: a primeira significa 

“terra pertencente a”, ou seja, terri (terra) e torium (pertence a), de origem latina; a 

segunda, associada à primeira, terreo-territor (aterrorizar- aquele que aterroriza) 

designou a concepção política de quem aterroriza para dominar e de quem é 

aterrorizado pelo domínio de uma determinada porção do espaço. 

 

Para Miranda et al. (2008), os espaços são conjuntos de territórios e lugares onde 

fatos acontecem ao mesmo tempo, e suas repercussões são sentidas de maneiras diferentes. 

Cada acontecimento tem maior ou menor significado de acordo com a organização 

socioespacial, cultural, político e econômica de cada população que reside e produz cada um 

desses lugares. Essa diversidade de territórios e lugares transforma a percepção das pessoas 

sobre riscos distribuídos pelo espaço. Sendo assim, uma mesma cidade pode produzir o lugar 

dos ricos e dos pobres, das indústrias e do comércio, bem como produzir riscos diferenciados 

para cada indivíduo ou grupos sociais. Esses espaços produzidos socialmente se configuram 

em um território, que influenciam a economia e a política de uma sociedade.  
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O território não deixa de ser um espaço, porém é um espaço com as seguintes 

especificidades: limites que podem ser político-administrativos ou de um determinado grupo 

de atores sociais, uma identidade que vai depender da sua história de construção, e o 

principal, o território é portador de poder. No território se praticam e constroem os poderes 

onde atuam o Estado e seus cidadãos (MIRANDA ET AL., 2008). 

Um dado território pode ser estudado por diversas disciplinas, como enfatiza 

Haesbaert2 (2006, apud Santos e Rigotto, 2010, p. 390): 

 

Apesar de ser um conceito central para a geografia, território e territorialidade, por 

dizerem respeito à espacialidade humana, tem certa tradição também em outras 

áreas, cada uma com um enfoque centrado em uma determinada perspectiva. 

Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 

múltiplas dimensões (que deveria incluir a interação sociedade-natureza), a ciência 

política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na maioria das vezes, 

ligada à concepção de Estado); a economia, que prefere a noção de espaço à de 

território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou como uma das bases 

da produção (enquanto 'força produtiva'); a antropologia destaca sua dimensão 

simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas tradicionais; a sociologia o 

enfoca a partir de sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo; e a 

psicologia, finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou 

da identidade pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo. 

  

O termo território passou a ser amplamente utilizado pelo setor saúde após a 

implantação da ESF, como ressalta Santos (2009, p.162): 

 

Um dos conceitos mais utilizados no processo de reorientação do modelo 

assistencial da saúde pública brasileira advindo da Constituição Federal de 1988 foi 

o de território. O conceito de território é estruturante do denominado Programa ou 

Estratégia de Saúde da Família, estruturado da atenção primária em saúde no Brasil, 

e foi necessário porque buscou responsabilizar sanitariamente as equipes de saúde 

pelo acesso, como porta de entrada principal, a rede serviços públicos de saúde, de 

um conjunto de pessoas vinculados a um determinado território. 

 

Assim, é proposto em uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica à 

Saúde (Brasil, 2012, p. 20): 

                                                           
2  HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do ‘fim dos territórios’ à multiterritorialidade. 

2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
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Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a 

programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais 

com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 

coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o 

princípio da equidade. 

 

Durante todo o século XX nas metrópoles brasileiras, o capitalismo globalizado e as 

políticas neoliberais acabaram marginalizando um grupo de pessoas excluídas do trabalho, 

renda e seguridade social. Fato este relacionado com a deficiência de políticas públicas de 

moradia para as classes menos favorecidas, acarretando as ocupações irregulares que formam 

os territórios que são caracterizados como periferias ou favelas. Em termos de saúde pública, 

dentre eles, pode-se citar: problemas de saneamento básico, o consumo de drogas e o 

crescente número de mortes por acidentes e violência urbana, além de outros problemas que 

fazem parte de todas as regiões urbanas do país, sendo as populações mais vulneráveis dos 

territórios periféricos as mais acometidas (CZERESNIA E FREITAS, 2009). 

Nesse sentido, para Porto (2007, p. 154), o termo vulnerabilidade “visa caracterizar 

grupos populacionais específicos mais atingidos ou fragilizados por aspectos sociais – como a 

pobreza – ou genéticos, diante de fatores de risco e do surgimento ou agravamento de certos 

problemas de saúde”. Diz ainda o autor que esses grupos populacionais considerados 

vulneráveis podem ser assim denominados a partir de alguns critérios, sendo um destes a 

região que habitam.  

De acordo com Porto e Pivetta (2009, p. 216-217), o termo vulnerabilidade “articula 

duas dimensões simultaneamente, a social e a ambiental, sendo, portanto, um conceito 

dinâmico e contextual”. 

Em contextos vulneráveis são as vulnerabilidades presentes na sociedade que 

representam uma ameaça maior à saúde, tanto individual quanto coletiva. As 

vulnerabilidades socioambientais resultam em gradientes ou diferenciais de 

exposição a condições insalubres e múltiplas situações de risco presentes sobre os 

grupos e territórios que vivem mais à periferia social e econômica do 

desenvolvimento, e decorrem de processos econômicos, sociais, políticos e culturais 

que produzem diferentes formas de discriminação, injustiças e desigualdades sociais 

[...]. Promover a saúde no âmbito comunitário e territorial significa, em boa parte, 

entender e interferir nos processos que geram vulnerabilidades socioambientais, pois 

são eles que permitem compreender os processos saúde-doença em articulação com 

os determinantes sociais da saúde, um objeto central da saúde coletiva. 
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Em uma perspectiva social e ambiental, Alves (2006, p. 43) define vulnerabilidade 

socioambiental como “a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais 

muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação 

ambiental (vulnerabilidade ambiental)”. A combinação dessas duas dimensões é denominada 

pelo referido autor como uma situação de vulnerabilidade socioambiental. 

Por isso, o entendimento de que vulnerabilidade socioambiental envolve a 

sobreposição de diversos fatores relacionados, desde a precariedade da infraestrutura básica, 

alcançando questões ligadas às catástrofes ambientais, como enchentes, por exemplo, com 

reflexos importantes no processo saúde-doença da população de um modo geral e por que não 

dizer dos trabalhadores da saúde inseridos nesses contextos. 

Existe, assim, uma conjunção de fatores que determinam a vulnerabilidade do 

território: as populações mais vulneráveis, isto é, sem acesso à moradia adequada, à educação, 

aos bens de consumo, ao emprego formal, que caracterizam a condição social e o próprio 

ambiente, ambos determinando, em um movimento de mão dupla, a violência e o 

comprometimento das diferentes ações. Deste modo, a violência no território produz 

vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que as vulnerabilidades sociais e ambientais também 

produzem violência.  

Assim, para a efetivação das ações de saúde como promoção da saúde e prevenção 

de doenças e agravos, é necessário compreender que o território é resultado de situações 

históricas, econômicas e socioambientais, por isso, deve ser visto de modo interdisciplinar. 

Além do setor saúde, outros equipamentos sociais, como escolas, associação de moradores e 

ONGs (Organizações Não Governamentais), podem fazer produzir coletivamente ações que 

visam transformar a situação social e epidemiológica vigentes neste território. 

 

 

1.5 SAÚDE DA FAMÍLIA: DESAFIO DE REORIENTAÇÃO DAS PRÁTICAS 

EM SAÚDE 

 

Em 1991, o Ministério da Saúde criou o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) com a finalidade de contribuir para a redução da mortalidade infantil e materna 

através da ampliação da cobertura de serviços de saúde para áreas mais pobres. Deste modo, o 
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Ministério da Saúde passa a perceber a importância dos agentes nos serviços básicos de saúde 

e começou a enfocar a família e não somente o indivíduo como unidade de ação dos 

programas de saúde (ROSA E LABATE, 2005).  

Anteriormente à criação do PACS, já existiam experiências com agentes de saúde no 

estado do Ceará como descreve Ávila (2011). Oficialmente, o trabalho desses agentes iniciou 

em 1987, sendo parte do Programa de Emergência criado em decorrência da seca. Foram 

selecionadas seis mil mulheres do sertão cearense, os critérios para escolha eram ser mulheres 

pobres, pois a ideia era garantir um salário mensal no período da seca, capazes de fazer o 

trabalho, conhecidas e respeitadas pela comunidade, independente da escolaridade. Além de 

garantir a sobrevivência de muitas famílias, a origem de ações capazes de ajudar a melhorar 

as taxas alarmantes de saúde infantil mostrou que ações pontuais eram capazes através de 

estratégias simples. 

Com a repercussão do trabalho realizado pelas agentes de saúde, em 1989, o estado 

do Ceará decidiu institucionalizar o Programa de Agentes de Saúde (PAS). A experiência do 

estado cearense mostrou-se pioneira, por mais que já existisse trabalho com agentes de saúde 

fora do país e até mesmo em estados brasileiros, porém não institucionalizados e 

universalizados (ÁVILA, 2011). 

Assim, em março de 1994, foi criado o Programa de Saúde da Família (PSF) em 

conformidade com os princípios do SUS como uma estratégia do Ministério da Saúde para 

reorientar o modelo biomédico assistencial vigente.  

O PSF nasceu de um acúmulo de experiências distribuídas por todo país, desde o 

PACS até a proposta do Médico de Família do município de Niterói-RJ. Apesar da 

nomenclatura de “Programa”, em 1998, o Saúde da Família ganhou o status de “Estratégia” 

do SUS para reorientar a atual forma de prestação da assistência à saúde.  

Conforme salienta Sousa (2001), a criação da ESF não levou à extinção do PACS, ao 

contrário, houve uma união, pois os dois possuem a mesma base, mesmo tendo sido criados 

em tempos e lugares diferentes. O ACS foi a inovação dessa estratégia, ele faz o elo entre 

famílias/comunidades e unidades locais de saúde fortalecendo esse encontro/relação.  

Além de tentar buscar a reorientação do modelo assistencial, a ESF é 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas 

de saúde. Estas equipes são responsáveis por acompanhar um quantitativo definido de 

famílias, em uma área geográfica delimitada, em um dado território. 

 As ações desenvolvidas são de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos e manutenção da saúde da comunidade (BRASIL, 2013).  
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Nessa fase de transição para ESF, Sousa (2001) sinaliza alguns pontos e/ou desafios. 

Primeiro, o modelo médico centrado tem como base que saúde é a ausência de doenç, e a ESF 

assume o conceito de saúde como qualidade de vida e, para tanto, precisa ser historicamente 

construído. Segundo, é necessário romper com o clientelismo, baseado no favor, e não da 

saúde como um direito do cidadão. Terceiro, o modelo de saúde vigente ainda é centrado no 

indivíduo, e a ESF vem para inverter essa lógica de indivíduo x coletividade. Quarto, o 

modelo curativista tem sua prática voltada para indivíduos doentes, e a ESF tem como eixo a 

atenção a pessoas saudáveis indo de encontro com o conceito assumido de saúde como 

qualidade de vida. Quinto, o médico não é o único responsável pelas intervenções de saúde, 

na ESF cada membro da equipe possui suas competências e responsabilidades. Sexto, no 

modelo clássico, o hospital é o principal local de prestação de serviços à saúde reforçando o 

atendimento individual e centrado na doença; já na ESF, as unidades de saúde locais e o 

domicílio são espaços necessários e seguros para o desenvolvimento das ações de saúde. Por 

fim, em sétimo, no modelo clássico, o atendimento é baseado na demanda espontânea, quando 

o indivíduo tem algum comprometimento da sua saúde; na perspectiva da ESF, os 

profissionais irão ao encontro das pessoas/famílias/comunidades para ouvir suas necessidades 

e potencialidades. 

Nessa perspectiva, a família passa a ser objeto principal de atenção, compreendida a 

partir do ambiente onde vive. Além da delimitação geográfica, as relações são construídas 

intra e extrafamiliares em que o objetivo é a melhoria das condições de saúde com uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença (BRASIL, 1997). 

Conforme ressalta Brasil (1998), seus princípios organizativos seguem os seguintes 

objetivos: 

 Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, resolutiva, 

contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população 

adscrita;  

 Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta;  

 Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no 

atendimento à saúde;  

  Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo 

entre os profissionais de saúde e a população;  

 Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de 

ações intersetoriais;  
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 Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, 

da organização dos serviços e da produção social da saúde; fazer com que a saúde 

seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão da qualidade 

de vida.  

 

Desse modo, a ESF partiu de dois locais do país, Quixadá, no interior do Ceará, e 

Niterói, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro (proposta do Médico de Família) 

em função de suas experiências anteriores, e a partir daí, país afora. Sousa (2001, p. 50) 

ressalta os primeiros resultados alcançados com a implantação da ESF: 

 

 

A vitrine comum eram os resultados, seus impactos, representados em síntese por: 

alto nível de satisfação da população com atendimento das equipes; melhoria da 

vigilância à saúde da população; utilização adequada dos serviços de maior 

complexidade com redução das internações hospitalares desnecessárias; maior 

qualidade, cuidado com a atenção prestada; elevação da resolutividade das redes 

assistenciais básicas (que passou a girar em torno de 90%); aumento das coberturas 

vacinais, do pré-natal e de portadores de agravos específicos como hipertensos e 

diabéticos; aumento do porcentual de aleitamento materno; aumento de porcentual 

do S.R.O e controle das doenças diarreicas da infância, o que provocou redução 

importante, em alguns municípios, da mortalidade infantil. 

 

 

1.5.1 ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

No ano de 2012, foi publicado pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de 

Atenção Básica. Trata-se do documento mais atual que estabelece e revisa as diretrizes e 

normas para a organização da atenção básica para a ESF e o PACS.  

Quanto às especificidades de cada equipe de saúde da família: 

 

 Existência de uma equipe multiprofissional, composto por, no mínimo, um 

médico generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, auxiliar ou técnico 

de enfermagem e ACS; 

 Cada ACS deve ter cadastrado, no máximo, 750 pessoas e 12 ACS por equipe; 

 Cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas; 
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 Cada profissional deve estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da 

Família, com exceção do médico; 

 Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais, com exceção 

do médico.  

 

Nesse mesmo documento, são definidas as atribuições comuns de todos os 

profissionais da equipe e as atribuições específicas de cada profissional. 

Dentre algumas atribuições comuns a todos os profissionais, ressalta-se: 

I. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

II. Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 

informação indicado pelo gestor municipal e utilizar de forma sistemática os dados 

para a análise da situação de saúde; 

III. Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 

unidade de saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações, entre outros); 

IV. Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia 

de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, 

coletivas e de vigilância à saúde; 

V. Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado 

mesmo quando necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de 

saúde; 

VI. Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 

profissionais de diferentes formações; 

VII. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 

equipe. 

 

Quanto às atribuições desenvolvidas por cada membro, serão descritas as ações que 

competem ao enfermeiro, ao técnico e/ou auxiliar de enfermagem e ao ACS que são as 

categorias participantes da pesquisa. 

 

DO ENFERMEIRO: 
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I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade; 

II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, 

solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando 

necessário, usuários a outros serviços; 

III.  Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

IV. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 

outros membros da equipe; 

V. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de 

enfermagem e outros membros da equipe;  

VI. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da UBS. 

VII.  

DO AUXILIAR E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

I. Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no 

exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); 

II. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

III. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 

equipe; 

IV. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da UBS;  

V. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. 

 

DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

I. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 

II. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 

III. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

IV. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
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V. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade; 

VI. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

VII. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e 

de vigilância à saúde por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 

individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade; 

VIII. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas que 

visem à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das 

pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar 

de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 

governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. 

 

 

1.5.2 DESAFIOS ENCONTRADOS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Em 2014, ano em que completou 20 anos de início de implantação, a ESF tornou-se 

uma política prioritária do governo federal. Dados do Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (DAB, 2014) mostram que, em agosto de 2014, 5.423 municípios 

possuem equipes de Saúde da Família. O total de equipes implantadas nesse mesmo mês era 

de 38.151, com uma estiva de cobertura populacional de 118.348.067 pessoas, o que 

representa 61,01% da população brasileira.  

Desde a criação do PSF até os dias atuais, o principal desafio da ESF é a 

transformação do modelo centrado na doença para uma nova forma de pensar/fazer saúde, 

uma estratégia centrada no indivíduo, na família e na coletividade.  

As principais dificuldades encontradas para ESF se concretizar como uma estratégia 

de reorientação do modelo de saúde foram a falta de estrutura ambiental e pessoal, 

precariedade nas unidades, prioridade de grupos específicos e predomínio de práticas 

curativistas. Foram apontadas dificuldades, como excesso de demanda, sobrecarga de trabalho 

e práticas limitadas de promoção da saúde. Dentre as experiências inovadoras, que deram 
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certo, destacaram-se práticas de fitoterapia, atividade educativa de prevenção de cárie dentária 

e espaço de práticas corporais em praças públicas (ROCHA ET AL., 2008). 

Já na revisão de literatura realizada por Costa et al. (2009) foram apontados alguns 

desafios da Saúde da Família: o perfil dos médicos que trabalham na Saúde da Família são 

recém-formados que veem a Saúde da Família como alternativa para o mercado de trabalho e 

os profissionais de longa trajetória aposentados ou prestes a se aposentar; a instabilidade do 

vínculo leva à alta rotatividade dos profissionais, prejudicando a continuidade e efetividade 

das ações; necessidade de mudanças no currículo dos profissionais de saúde visando 

transformar a visão curativista, médico-centrado, entre outros nomes que se pode atribui a 

esse modelo de assistência para uma visão em que a promoção, prevenção e reabilitação 

caminham juntas; limitações do trabalho em equipe; as práticas de educação em saúde estão 

baseadas no modelo tradicional transmitidas de maneira vertical. 

A expansão da Saúde da Família para as grandes cidades, capitais, regiões 

metropolitanas requer novos olhares e ações para o trabalho, visto que as necessidades dos 

indivíduos/família/comunidade variam de acordo com os cenários podendo tornar-se mais 

complexas. 

Assim, para Rocha et al. (2008), um dos principais desafios enfrentados pela ESF é a 

sua reorganização para os grandes centros urbanos, onde se concentra a maior parte da 

população do país e apresenta um cenário com todos os tipos de problemas característicos de 

cidades urbanas, como pobreza, exclusão social, violência, drogas ilícitas, entre outros. 

Gomes e Pinheiro (2005, p. 288-89) também apontam os desafios da ESF nos grandes 

centros urbanos:  

[...] alguns fatores que dificultam sua implantação nas áreas metropolitanas, como 

por exemplo: falta de financiamento, despreparo e qualificação insuficiente dos 

profissionais para atuar no PSF, formato padrão/rígido para composição das equipes 

sem respeitar as particularidades locais, insuficiência de mecanismos de relação do 

PSF com outros serviços, precariedades das redes ambulatoriais e hospitalares, 

dinâmica urbana complexa, violência urbana, tráfico de drogas e armas e dificuldade 

da interação de novos saberes e de novas práticas para ações coletivas e sociais no 

âmbito do PSF. 

 

Andrade, Barreto e Bezerra (2012) afirmam que para a ESF superar os atuais 

desafios, são necessárias as seguintes medidas: capacitação dos gestores para exercer uma 

gestão focada nas famílias e comunidade; capacitação dos profissionais de saúde com base 

nas filosofias de atuação dos profissionais na atenção básica; mudanças nos cursos de 

graduação para formar profissionais comprometidos com os princípios do SUS; adequação da 
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formação de profissionais de saúde às necessidades da saúde da população; investimento da 

interdisciplinaridade para garantia de uma assistência mais resolutiva; buscas de medidas de 

qualidade para avaliação e monitoramento dos programas no nível local; estabilidade dos 

profissionais nos locais de trabalho; garantias de mecanismos de participação popular; e 

implementação de medidas para dar conhecimento à população das virtudes do SUS. 

Portanto, os desafios encontrados pela Saúde da Família possuem dimensão de 

acordo com a heterogeneidade do país conforme as suas diferentes realidades, que vão desde a 

força de trabalho, a exigência sobre esses profissionais, até a efetivação da integralidade e 

universalização do acesso.  

 

 

1.6 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ: 

DESTAQUE PARA O PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA  

 

O município de Niterói integra a Região Metropolitana II do estado do Rio de 

Janeiro. Apresenta uma população de aproximadamente 441.078 habitantes de acordo com o 

censo 2010 (IBGE, 2011).    

Como ressalta Mascarenhas e Almeida (2002), o Programa Médico de Família 

(PMF), no momento da sua criação, teve como proposta a superação do modelo assistencial 

hegemônico que era centrado na assistência médica, fragmentada e especializada, na qual o 

hospital era o principal local de assistência à saúde. Esta superação facilitaria o acesso aos 

serviços de saúde com atendimento acolhedor, personalizado e individualizado a cada 

indivíduo, a manutenção do vínculo direto entre equipe e clientes, além da responsabilização 

com a saúde da comunidade.  

A equipe profissional do PMF na sua atuação procuraria observar os problemas de 

saúde trazidos pela população ou buscá-los ativamente na comunidade, procurando resolvê-

los de modo que fossem vistos além dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais também 

envolvidos, utilizando-se da clínica, da epidemiologia e também das ciências sociais 

(MASCARENHAS E ALMEIDA, 2002). 

Pautado no princípio da equidade, a proposta de saúde da família foi implantada em 

áreas consideradas de risco social e ambiental do município, privilegiando a população que 

vive com renda mensal inferior a cinco salários mínimos (HÜBNER E FRANCO, 2007). 
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Portanto, como enfatizam Senna e Cohen (2002), trata-se de um programa destinado 

aos segmentos da população que estão mais vulneráveis e com história de dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, o que constitui uma estratégia de discriminação dentro da 

universalização do SUS. 

 

1.6.1 SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA 

Desde o final da década de 1970, o município de Niterói, no Rio de Janeiro, passou a 

desenvolver propostas de mudanças no modelo assistencial à saúde em nível local, a partir de 

várias iniciativas, como pontua Mascarenhas e Almeida (2002) e Hübner e Franco (2007): 

 Constituição da rede municipal de saúde inspirada na atenção primária 

preconizada pela OMS; 

 A implementação do projeto das Ações Integradas de Saúde (Projeto Niterói), 

no período 1982 a 1987, que tinha como proposta articular várias instituições 

prestadoras de serviços em uma rede hierarquizada de atenção em nível local; 

 Implementação do processo de municipalização e criação dos distritos 

sanitários;  

 Implantação do PMF desde 1992. 

 

A Secretaria de Municipal de Saúde e Promoção Social de Niterói elaborou um plano 

de Ação municipal (1977-80) que teve como proposta a extensão de cobertura em bairros da 

periferia que não eram cobertos por serviços de saúde, a partir da implantação de uma rede 

básica de serviços e utilização de agentes de saúde, priorizando a atenção primária 

(MASCARENHAS E ALMEIDA, 2002).  

Em 1989, o novo prefeito eleito convidou para o cargo de Secretário de Saúde o até 

então Secretário Executivo do Projeto Niterói que era um profissional que participava 

ativamente dos movimentos sanitários da época. Assim como ele, outros profissionais que 

faziam parte do Projeto assumiram cargos na Secretaria de Saúde provendo o 

encaminhamento do processo de municipalização da saúde e a reorganização do sistema local, 

como recomendou a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e a Constituição Federal de 

1988. Neste mesmo ano, foi criada a Fundação Municipal de Saúde de Niterói em uma 

tentativa de acelerar o processo de restruturação do sistema de saúde local (MASCARENHAS 

E ALMEIDA, 2002).  
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O processo de municipalização da saúde, com inclusão de novas unidades de saúde, 

trouxe para discussão a necessidade de rever as bases do modelo assistencial vigente na 

época. Essa perspectiva foi reforçada quando, nos anos de 89 e 90, o município passou por 

duas epidemias de dengue hemorrágica e aumento na incidência de casos de meningite 

meningocócica. Neste momento, houve uma aproximação com Cuba devido à alta tecnologia 

desenvolvida por este país, principalmente, na área de imunização, especialmente contra 

meningite (SENNA E COHEN, 2002). 

Em 1991, o prefeito de Niterói juntamente com o secretário de saúde do município 

visitou Cuba com o objetivo de conhecer o modelo de medicina familiar e, neste momento, 

foram assinados convênios de colaboração técnico-científica entre os dois países. Um técnico 

escolhido pelo Ministério da Saúde de Cuba passou a assessorar uma equipe multiprofissional 

designada pelo secretário de saúde a fim de adaptar uma proposta de saúde da família à 

realidade do município a partir da análise de indicadores operacionais e epidemiológicos. Esta 

equipe visitou Cuba e, após um ano de trabalho, elaborou um documento que passaria a 

nortear o PMF (HÜBNER E FRANCO, 2007).  

O primeiro módulo do PMF do município de Niterói-RJ foi implantado em setembro 

1992, na comunidade do Preventório, e no mesmo ano foram inaugurados mais dois módulos, 

o da comunidade do Viradouro, em outubro, e o do Morro do Cavalão, em novembro 

(SENNA E COHEN, 2002).  

 

1.6.2 BASES METODOLÓGICAS DO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA 

Como visto anteriormente, o PMF é um programa estruturado a partir de princípios 

da medicina familiar, tendo o modelo cubano como referência. Faz parte de uma das portas de 

entrada do usuário no SUS, no município. De acordo com Sá (2003), os princípios 

fundamentais que norteiam o PMF são: 

 Qualidade da atenção à saúde através da medicina familiar, tendo uma visão 

integral do indivíduo, seja no âmbito familiar, seja coletivo; 

 Equipes de profissionais com responsabilidade social e sanitária; 

 Garantia da longitudinalidade do cuidado ao longo da vida do indivíduo; 

 Capacidade resolutiva através de supervisão de especialistas e educação 

permanente em serviço;  
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 Satisfação do usuário verificada em reuniões comunitárias com participação de 

lideranças locais com o objetivo de buscar uma melhor adaptação do programa 

as necessidades da população. 

Após escolha do local onde será implementado o módulo, dá-se as etapas de 

mapeamento da área, apresentação da metodologia à comunidade, construção do módulo, 

seleção e treinamento das equipes básicas. O universo populacional da comunidade é dividido 

em setores, cada setor abrange de 200 a 250 famílias, cerca de 1000 a 1200 pessoas adscritas 

(TEIXEIRA, MONTEIRO E MIRANDA, 1999).  

Cada equipe básica é composta por um médico generalista e uma auxiliar de 

enfermagem com carga horária integral (40 horas semanais) dividida em atendimento nos 

módulos e atividades de campo, dentre estas visitas domiciliares e atividades de educação em 

saúde na comunidade (SENNA E COHEN, 2002). 

Uma equipe multiprofissional composta por pediatras, gineco-obstetras, clínicos, 

psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e sanitaristas tem função de gerenciar 

os módulos dando suporte através de supervisão periódica, como visitas aos consultórios, 

realização de interconsultas, planejamento das atividades em conjunto com a equipe básica e 

desenvolvimento de educação permanente (SENNA E COHEN, 2002). 

As equipes básicas juntamente com os supervisores são monitoradas por um 

coordenador através de reunião semanal com todos os supervisores e através de visitas 

regulares a cada módulo. Este profissional avalia o desenvolvimento do trabalho, discuti 

problemas identificados e possíveis soluções, bem como articula com os demais gestores da 

rede de saúde maior agilidade e qualidade aos serviços prestados aos usuários (SÁ, 2003). 

Os profissionais do PMF (equipe básica, supervisores e coordenadores) são 

contratados pela Associação de Moradores através do contrato de cogestão que se estabelece 

entre poder público e sociedade civil organizada em regime de 40 horas semanais regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através do repasse integral de recursos financeiros 

do poder público às associações, que precisam estar legalmente constituídas (HÜBNER E 

FRANCO). 

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde (FMS, 2013) o quantitativo total de 

módulos do PMF corresponde a 29 unidades distribuídas em todo o município.  
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Conforme o DAB (2014), em julho de 2014, a população estimada do município de 

Niterói era de 491.807 pessoas, ampliando, desta forma, para 89 equipes, com uma cobertura 

de 307.050 pessoas, o que corresponde a 62,43% da população. O total de ACS é de 175, com 

estimativa de cobertura populacional de 100.625 pessoas, equivalente a 20,46% da população. 

Houve, também, evolução na composição da equipe mínima, que além do médico 

generalista e da auxiliar de enfermagem passa a ter em sua composição o ACS e o enfermeiro, 

este desenvolvendo ações gerenciais. 

Cabe ressaltar que no ano de 2013 é iniciado um movimento pela FMS de Niterói 

para reorientação do modelo de atenção à saúde, buscando instituir o modelo de Saúde da 

Família preconizado pelo Ministério da Saúde.   
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL E TEÓRICA  

 

Para embasar a temática de estudo, utilizaremos reflexões sobre cuidado e 

fundamentos e conceitos sobre violência da filósofa alemã Hannah Arendt.  

Com a proposta de discutir as repercussões da violência urbana sobre as ações de 

cuidado em saúde de profissionais que atuam em unidades de Saúde da Família, vale trazer à 

discussão as concepções de cuidado que orientam as práticas profissionais nesses múltiplos 

contextos. 

 

2.1 SOBRE O CUIDADO E A ENFERMAGEM 

 

2.1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

O cuidado sempre esteve presente na história da sociedade como maneira de viver, 

de se relacionar, de modo leigo ou religioso (WALDOW, 2006).  

Collière (2003, p. 102) ressalta que desde o início da vida o cuidado se faz presente, 

pois é essencial “cuidar da vida para que esta permaneça”. Para garantir a sobrevivência da 

espécie humana, homens e mulheres esforçaram-se para desvendar esse universo que os 

envolve para fazer dele um aliado. Foi a partir das práticas empíricas que os saberes foram se 

configurando, tendo como uma das mais antigas de todas a prática de cuidar. 

Para Boff (1999), nós não temos apenas cuidado. Nós somos cuidado. Isto significa 

que o cuidado possui uma dimensão ontológica, ou seja, faz parte da construção do ser 

humano. É um modo de ser singular do homem e da mulher. Sem cuidado, deixamos de ser 

humanos.   

Ainda para Boff (2005), o cuidado inclui duas significações básicas, profundamente 

ligadas entre si. A primeira indica a atitude de desvelo, de solicitude e atenção para com o 

outro. A segunda tem origem desta primeira: a preocupação e a inquietação pelo outro porque 

nos sentimos envolvidos e afetivamente unidos ao outro. 
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Para Waldow (2001, p. 22), os primeiros indivíduos a praticarem a medicina foram 

as mulheres devido a sua ligação tão próxima com a terra através do desenvolvimento de 

atividades de agricultura. Essa vivência lhes permitiu adquirir conhecimentos das plantas, 

frutos, raízes e sementes, permitindo-as desenvolver a arte da medicina.  

Desde o princípio, foi a mulher quem tratou no sentido de cuidar e medicar. Além de 

desempenhar cuidados associados a práticas reprodutivas, praticavam cuidados a idosos e 

incapacitados, além de se dedicarem a educação dos filhos, aos afazeres do lar, preparos de 

alimentos e, de acordo com a cultura e época, preparo de medicamentos caseiros. Essas 

atividades desempenhadas pelas mulheres as tornam historicamente cuidadoras (WALDOW, 

2001).    

Daher, Santo e Escudeiro (2002, p. 146) ressaltam que o cuidado é historicamente 

feminino, uma vez que a procedência da prática de cuidar mostra que a mesma teve seu início 

restrito ao espaço doméstico, privado, particular. Dessa maneira, é uma prática que teve sua 

origem no interior das famílias e, para sua realização, demandava apenas um saber empírico, 

ou seja, um saber prático adquirido no fazer cotidiano, passando, assim, de geração a geração. 

Boff (2005, p. 2) ressalta o desafio do ser humano em relação ao cuidado. 

 

 
O grande desafio para o ser humano é combinar trabalho com cuidado. Eles não se 

opõem. Mas se compõem. Limitam-se mutuamente e, ao mesmo tempo, 

complementam-se. Juntos constituem a integralidade da experiência humana, por 

um lado ligada à objetividade e por outro à subjetividade. O equívoco consiste em 

opor uma dimensão à outra, e não vê-las como modos-de-ser do único e mesmo ser 

humano. 

 

 Durante milhares de anos, o cuidado não pertencia a uma classe ou muito menos a 

uma profissão. Pertencia a qualquer pessoa que ajudasse a outra a garantir o que era essencial 

para dar continuidade a sua vida (COLLIÈRE, 2003). 

 

 

2.1.2 O CUIDADO EM SAÚDE 

 

O ser humano é um ser de cuidado, o ser nasce com essa potencialidade, portanto, 

todas as pessoas são capazes de cuidar e necessitam, também, de serem cuidadas. Porém, esta 

capacidade será mais ou menos desenvolvida de acordo com as circunstâncias, dependerá da 

forma como as pessoas foram cuidadas durante as etapas da vida. Vários fatores intervêm 



44 
 

neste processo: ambiente, cultura, economia, política, religião, entre outros (WALDOW, 

2001). 

O termo cuidado deriva do latim cogitare que significa imaginar, pensar, meditar, 

julgar, supor, tratar, aplicar, refletir, prevenir e ter-se (PINHEIRO, 2008).  

Nessa perspectiva, Pinheiro (2008, p. 111) salienta que o cuidado é um modo de 

fazer no dia a dia, caracterizado pela atenção, zelo, responsabilidade com pessoas ou coisas 

em diferentes lugares e tempos. Consiste em um modo de agir, imbuído de experiências 

vividas, aspectos políticos, sociais, culturais e históricos, traduzindo-se em práticas e ações de 

um indivíduo sobre o outro. “Cuidar é o cuidado em ato”. 

Desse modo, o cuidado engloba atos, comportamentos e atitudes, que se modificam 

de acordo com as condições em que ocorre, seja o ambiente, a intensidade e o tipo de relação 

entre o ser que cuida com o ser que é cuidado.  

Collière (2003), ao dissertar sobre os fundamentos culturais da prática de cuidar, 

enfatiza que toda experiência vivenciada contribui para a elaboração de saberes. Esses saberes 

podem ser empíricos, quando nascem da própria experiência vivenciada; comunitários, 

originados das experiências do grupo; e através da tradição oral, quando a experiência 

vivenciada é aplicada em outras situações.  

Assim, o objetivo de qualquer programa na área da saúde é o de profissionalizar a 

capacidade do ser humano de cuidar através da aquisição de conhecimentos e habilidades 

necessárias para preencher os papéis profissionais específicos de cada área (WALDOW, 

1998).   

De acordo com Waldow (2006, p.15), “os profissionais da área da saúde não diferem 

quanto ao objeto e sujeito do cuidado mas sim na forma como expressam; o cuidado pode e 

deve ser cultivado”.  

Os profissionais que prestam cuidado assistem o indivíduo nas seguintes fases da 

vida, de acordo com Collière (2003, p. 132): 

 

 

Do nascimento à morte, ser cuidado, cuidar-se, cuidar sucedem-se, não se 

justapondo, mas sobrepondo-se. O contributo dos outros e o que adquirimos ou 

ainda podemos assegurar para nós próprios é de duração e amplitude variável 

segundo os lugares, as épocas, as culturas. 
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Se por um lado existe a preocupação de capacitar o indivíduo com conhecimentos e 

habilidades para cuidar, por outro, existe uma relação em que ambos (o ser que cuida e o ser 

cuidado) crescem através da experiência vivenciada do cuidado.  

Para tanto, quanto mais o cuidado se configura como uma experiência de encontro, 

de diálogos verdadeiros, quanto mais se afasta de uma aplicação mecânica e unidirecional 

com ênfase em saberes instrumentais e técnicos, mais as experiências e ideias ali vivenciadas 

trazem retorno a seus participantes, em forma de práticas e novos saberes (AYRES, 2007).  

Apesar de ser algo que faz parte da essência humana, esse cuidado às vezes pode vir 

a se contrapor, como evidencia WALDOW (2001, p.335):  

 
O ser humano, infelizmente, em sua história apresenta paradoxos e ambiguidades 

entre comportamentos de cuidado e não cuidado: as guerras, os progressivos e cada 

vez mais sofisticados arsenais para uso militar, verdadeira obsessão por parte do ser 

humano e responsável pela dizimação de milhares e milhares de pessoas.  

  

A ciência e a tecnologia evoluem no sentido de beneficiar a sociedade como na 

erradicação de doenças, redução da mortalidade através da descoberta de novos 

medicamentos e meios de diagnósticos e capacitação de seus profissionais, possibilitando, 

assim, o aumento na expectativa de vida da população. Porém, essa evolução trafega com o 

distanciamento do indivíduo e da família a ser cuidada e com a naturalização de ações 

violentas que possibilitam maneiras de matar ou aniquilar o próximo, atitudes estas totalmente 

contraditórias ao que se compreende por cuidado humanizado. 

 

 

2.1.3 A ENFERMAGEM COMO PRECURSORA DO CUIDADO NA SAÚDE 

O cuidar historicamente norteia as ações de enfermagem. E esse processo teve início 

com Florence Nightingale que teve a oportunidade de visitar uma instituição de diaconisas em 

Kaiserwerth (Alemanha). Interessou-se por este lugar e ali recebeu seu primeiro treinamento 

profissional para realizar cuidados na saúde, seguindo as rígidas rotinas da instituição 

(DAHER, 2000). 

A Guerra da Crimeia, travada entre a Inglaterra e a Rússia, aparece como cenário 

para Florence aplicar seus conhecimentos. Assim, aceita o convite para organizar o 

atendimento do hospital militar no “front” de guerra.  Nightingale convoca aproximadamente 
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quarenta moças e treina-as para prestarem assistência aos soldados, Florence deparou-se com 

um cenário de sujeira e maus tratos, com presença de roedores e doenças, indigno de 

sobrevivência e que contribuía para alastrar as doenças e acelerar a morte. Neste contexto, 

Florence se dedicava ininterruptamente a cuidar dos doentes, tentando trazer a cura e ampliar 

a esperança de vida para os soldados (BROWN, 1993). 

Com a repercussão do desempenho do seu trabalho, Florence recebe apoio de 

pessoas para atuar em prol dos doentes e dos pobres. Em função desta atividade, consegue 

recolher recursos para criar uma escola de treinamento para moças que se identificavam com 

o cuidar de doentes. Assim é criada junto ao Hospital St. Thomas, no dia 24 de junho de 1860, 

a primeira Escola de Enfermeiras, fato este que possibilitou a formalização do ensino de 

enfermagem. 

Através da aquisição e do emprego de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

técnicas adequadas, a enfermagem se torna a profissão da capacidade humana de cuidar. 

Devido a esses requisitos e atributos, a enfermagem é caracterizada como uma profissão de 

ajuda. 

Ao discutir sobre o cuidado de enfermagem, Souza, Sartor, Padilha e Prado (2005, p. 

268) salientam que: 

 

 

O cuidado de enfermagem promove e restaura o bem-estar físico, o psíquico e o 

social e amplia as possibilidades de viver e prosperar, bem como as capacidades 

para associar diferentes possibilidades de funcionamento factíveis para a pessoa. 

Nessa perspectiva, o cuidar em enfermagem insere-se no âmbito da 

intergeracionalidade, pois se revela na prática com um conjunto de ações, 

procedimentos, propósitos, eventos e valores que transcendem ao tempo da ação. 

Abraça, pois, diferentes gerações, imprimindo-lhes realização e bem-estar. 

 
 

 

Percebe-se que o cuidado vai configurando a identidade da enfermagem, percorrendo 

desde as ações caritativas realizadas pelas diaconisas até sua afirmação como profissão em 

que se singulariza com a consulta de enfermagem, ação privativa do enfermeiro.  

Com base nas afirmações anteriores, verifica-se que o cuidar do próximo não deve se 

resumir ou se limitar somente ao procedimento técnico. A racionalidade vigente até o início 

do século XXI atrelava o fazer da enfermagem e do enfermeiro, exclusivamente ou 

essencialmente, à técnica, ou melhor, a um trabalho manual. No entanto, observa-se que hoje 

o conhecimento, a tecnologia e a ciência devem vir acompanhados pela construção de 

vínculo, pelo cuidar humanizado, pelo olhar holístico que compreende o indivíduo de forma 

integral, e não somente a patologia que o afeta. O profissional enfermeiro deve estar atento 
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aos determinantes de saúde, ao estilo de vida, às barreiras que modificam sua sobrevivência, 

aos sentimentos que ele expressa, que são muitas vezes desconsiderados na prática do cuidar. 

Desse modo, ao pensar em modos e formas de cuidar em enfermagem, é necessário 

compreender o sentido e o significado desse cuidado, sua dimensão política e social e suas 

repercussões na vida dos indivíduos. Assim, não se trata unicamente de uma questão técnica, 

porém, antes, a importância de sua finalidade para a vida humana. As formas de cuidar não 

são neutras, mas embasadas no arcabouço teórico e filosófico que orientam as escolhas feitas 

por quem o executa (SOUZA, SARTOR, PADILHA E PRADO, 2005). 

No entanto, existem barreiras que limitam a realização do cuidado que acabam por 

torná-lo um processo de cuidar distanciado do que é preconizado.  Waldow (2006, p.127) 

pontua as barreiras que inviabilizam o cuidado da forma pensada e preconizada pelas 

instituições:  

 

 

[...] conflito de valores na profissão; a falta de envolvimento profissional; a falta de 

um forte sentido de self por parte das cuidadoras; a falta de uma ética específica, 

menos dependente da ética e das decisões médicas; a falta de conhecimento; o tempo 

limitado para atualização e reflexão devido ao excesso de responsabilidades e, 

muitas vezes, delegáveis; a gratificação inadequada. [...] falta de apoio para a prática 

do cuidado [...] infelizmente, há uma falta de orgulho naquilo que constitui o fazer e 

sentir mais básico na profissão que é o próprio cuidado. 

 

  

O cuidado sempre foi o arcabouço estruturador da enfermagem. Entretanto, diante 

dos avanços tecnológicos, da sobrecarga de trabalho, do cumprimento de normas e rotinas 

engessadas, do excesso de atividades burocráticas, da delegação/transferência de fazeres a 

outros profissionais, dentre outras questões, este fazer encontra-se limitado, sendo prioridade 

outras atividades como as gerenciais. Sobre este fato, Waldow (2006, p. 64) ressalta que é 

necessário “resgatá-lo (o cuidado) tanto no seu conhecimento, como em sua arte”.   

 

2.1.4 O CUIDADO NA PERSPECTIVA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

A OMS entende o cuidado na ABS como um facilitador de uma integração segura, 

efetiva e socialmente produtiva entre a promoção de saúde, prevenção da doença, cura e 

assistência em saúde em geral. Para alcançar este ponto de união, afirma ser necessário 

priorizar as pessoas, destacando a saúde e o bem-estar, como também os valores e 

capacidades das pessoas em suas comunidades e dos profissionais de saúde que atuam no 
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contexto. Nesta concepção, objetiva-se colocar a pessoa como o centro do cuidado em saúde, 

tornar a assistência mais efetiva, eficiente e equitativa, pois são bem-sucedidos os serviços 

que investem em um bom relacionamento entre comunidades e profissionais de saúde (OMS, 

2008).  

Sendo assim, o cuidado em saúde proposto pela OMS na ABS aponta três premissas 

fundamentais: compreensão, orientação e continuidade. Compreensão, por parte da equipe de 

profissionais, remete ao conhecimento acerca das condições de saúde da comunidade em que 

atuam; a orientação diz respeito a prestar informações acerca dos tratamentos em saúde, 

garantindo a efetividade; e a continuidade trata do acompanhamento de modo a assegurar o 

trabalho desenvolvido (OMS, 2008). Nesta perspectiva, advém do interesse em levantar um 

perfil do território e, assim, agir efetivamente nas necessidades em saúde identificadas a fim 

de apresentar melhores resultados sociais e ganhos em saúde. 

Ainda na perspectiva da OMS, a ABS permite a oferta de cuidado mais próximo dos 

usuários e famílias, pois possui a territorialização como princípio organizacional. O território 

onde está inserida a unidade de saúde é um espaço do vivido no qual acontecem as relações 

sociais dando características específicas a cada local. Assim, a proximidade existente entre 

profissionais de saúde e usuários/famílias permite identificar as reais necessidades em saúde 

da população adscrita e elaborar estratégias para que suas ações as contemplem de maneira 

integral. 

Nessa proposta, a integralidade passa a ser defendida por Pinheiro (2007) como 

efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e instituições, que 

são traduzidas em um tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo.  

Dessa maneira, consta nas diretrizes e fundamentos da PNAB que os profissionais que 

atuam na atenção básica devem desenvolver relações de vínculo e responsabilização à 

população adscrita para que assim possam garantir a continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2012).  

Entende-se por vínculo a construção de uma relação pautada na afetividade e 

confiança entre profissional/equipe de saúde e indivíduo/família/comunidade e um cuidado 

singular. Já a longitudinalidade do cuidado condiz com a continuidade da assistência clínica, 

através da construção de vínculo, permitindo, assim, o acompanhamento das condições de 

saúde e outros elementos na vida do indivíduo, intervindo quando houver necessidade, 
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evitando a perda de referência e reduzindo casos de iatrogenias devido ao desconhecimento da 

história de vida e das condições de saúde e cuidado (BRASIL, 2012). 

Percebe-se que o cuidado desenvolvido na atenção básica deveria ser diferenciado, 

exigindo dos profissionais muito além que o domínio de técnicas e procedimentos. É 

necessário envolvimento do profissional com o ser que está sendo cuidado, construção de 

laços afetivos e, principalmente, o envolvimento do indivíduo/família na construção do 

cuidado para que possa ampliar sua autonomia gerenciando sua saúde e produzindo a 

integralidade preconizada.  

Para tanto, Brasil (2012, p. 19) destaca que a atenção básica: 

 

 

[...] Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no 

manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em 

seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o 

imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem 

ser acolhidos. 

 

Nesse sentido, cabe aos profissionais que atuam nas equipes de saúde da família 

acolherem as demandas que cada indivíduo/família traz e a partir daí elaborarem estratégias e 

ações com objetivo de dar resolutividade às questões identificadas.  

  

 

2.2 SOBRE HANNAH ARENDT E A TEMÁTICA VIOLÊNCIA 

 

Os caminhos percorridos por Hanna Arendt são retratados no estudo realizado por 

Silva (2009). Nele, o autor relata que a filósofa alemã Hannah Arendt nasceu em 1906, em 

Hannover na Alemanhã. Estudou nas Universidades de Marburg e Freiburg e, em 1928, 

obteve o título de doutora em filosofia pela Universidade de Heidelberg, tendo como 

orientador Karl Jaspers, com a tese intitulada O conceito de amor em Santo Agostinho.  

Em 1933, após ser interrogada pela polícia nazista, ela consegue fugir para a França, 

posteriormente para Lisboa e, em 1941, para os Estados Unidos, quando tinha 35 anos de 

idade. Nos Estados Unidos, trabalhou em diversos órgãos e organizações judaicas e passou a 

lecionar em Universidades, até fixar-se como professora na New School, em Nova York. 

Em Nova York, expunha o totalitarismo soviético e tornou-se uma das maiores 

pensadoras do século XX. Autora de diversas obras, seu primeiro livro Origens do 
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Totalitarismo foi publicado em 1951 e subdivido em três capítulos (o antissemitismo, o 

imperialismo e o totalitarismo) discutiu alguns temas fundamentais, entre os quais liberdade e 

poder. 

Em 1958, lançou A Condição Humana, em que procurou tematizar os conceitos de 

trabalho, produção e ação.  

Em 1961, Hannah Arendt propôs à revista New Yorker que a enviassem a Jerusalém 

para que cobrisse o julgamento de Adolf Eichmann, o supervisor das deportações do 

Holocausto. Uma série de cinco artigos com algumas modificações deram origem ao livro 

Eichmann em Jerusalém, no qual surgiu a expressão a “banalização do mal”, ou seja, a forma 

como o mal pode se tornar apenas assunto administrativo em instituições burocráticas. 

Nesse livro, Arendt concluiu, após Adolf Eichmann dizer que cumpria ordens e que 

achava desonesto não cumprir o trabalho que lhe foi dado, que este não se tratava de um 

malvado e nem paranoico, mas, sim, de uma pessoa comum, incapaz de pensar por si próprio, 

assim como grande parte das pessoas. 

No período da publicação de Eichmann em Jerusalém, as ideias de Arendt foram 

criticadas por militantes de organização judaicas, os quais diziam serem falsas as conclusões 

da autora. Porém, para Hannah Arendt, a “banalização do mal” surge na medida em que se 

passa a encarar com naturalidade atrocidades, como a tortura, o sofrimento e a prática do mal.  

Em 1963, foi publicado Sobre a Revolução que representa uma das maiores 

contribuições de Arendt para o pensamento liberal contemporâneo.  

Hannah Arendt faleceu em 1975, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 

 

 

2.2.1 APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS DE VIOLÊNCIA E PODER NA 

PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT 

Em seu ensaio Sobre a Violência, texto originalmente publicado em 1969, Hannah 

Arendt buscou analisar as causas e a natureza da violência e sua permanência na vida do 

século XX. 

Como já visto anteriormente, a violência faz parte da sociedade desde antiguidade até 

a contemporaneidade, entre todas as civilizações e culturas. Caracteriza-se pelo uso da força 

física ou simbólica com objetivo de dominação, exploração e destruição. Com o passar do 

tempo, suas formas e o modo como a sociedade a ver e reage perante a ela foram se 

modificando. 
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No contexto de incertezas provocadas pela Guerra Fria, em 1961, Arendt publicou 

em uma de suas obras, Entre o passado e o futuro, um conjunto de inquietações em que 

sustenta sua reflexão política no século XX. Dentre as tantas questões abordadas por Arendt, 

estão a liberdade, a autoridade, a crise da educação e da cultura. Aborda a antiga confusão de 

poder com violência, critica a tese marxista de que a violência é a parteira da história e 

estabelece a distinção entre autoridade e violência, obediência e coerção (ARENDT, 1997).  

Arendt toma o problema da liberdade como chave hermenêutica de seu pensamento, 

no qual é possível localizar o problema da violência, e desenvolve esse conceito no decorrer 

de sua obra. A revolta estudantil de 1968 e os movimentos de libertação da América e África 

intervieram como elementos provocadores para sua sistematização sobre o tema (ARENDT, 

1997). Sobre violência, publicada em 1969, é por ela definida como uma investigação acerca 

“da natureza e das causas da violência” (ARENDT, 1994). 

Ao retratar a violência sob o aspecto político da sociedade, Arendt (1994, p. 31) 

afirma que “a violência é tão-somente a mais flagrante manifestação do poder”. Então, pode-

se perceber que o termo poder está relacionado com o conceito de violência. O poder permeia 

as relações humanas na sociedade, apontando as interações entre grupos e classes. 

O poder é considerado por Hannah Arendt como uma ferramenta de dominação, e 

para existir dominação tem que haver um instinto dominador por detrás do indivíduo que está 

exercendo o poder. Neste sentido, será imposta a vontade sobre os outros para que estes façam 

o que for desejado e comandado, como ressalta Arendt (1994, p. 32), “se a essência do poder 

é a efetividade do comando, então não há maior poder do que aquele emergente do cano de 

uma arma [...]”. 

Porém, se existe um indivíduo no comando exercendo o poder, também haverá outro 

indivíduo que será obediente. Isto não significa que este indivíduo esteja sendo totalmente 

passivo diante de determinados comandos, mas existem atos de violência que impõem ao 

indivíduo o que Arendt (1994, p. 34) chama de “obediência inquestionável”.  

Quando relacionado a instituições do país ou formas de governo, o poder para ser 

exercido dependerá do apoio do povo, ou seja, não é uma propriedade individual, depende de 

números, do coletivo.  Assim, Arendt (1994, p.35) faz uma de suas principais distinções entre 

poder e violência: 

 

 

De fato, umas das mais óbvias distinções entre poder e violência é a de que o poder 

sempre depende de números, enquanto a violência, até certo ponto, pode operar sem 

eles, porque se assenta em implementos [...] A forma extrema de poder é o Todos 
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contra Um, a forma extrema de violência é o Um contra Todos. E esta última nunca 

é possível sem instrumentos. 

 

 

Ao fazer uma análise do poder em Hannah Arendt, Teles (2013) ressalta o poder 

como uma propriedade dos grupos organizados, da participação coletiva e da relação deste 

com a liberdade política.   

Nos atos violentos, quando há um contra todos, como já visto acima, há a 

necessidade de instrumentos, e os avanços da tecnologia na produção destes têm permitido e 

contribuído para deixar os conflitos cada vez mais armados.  

Arendt ressalta que o termo violência está relacionado com muitas implicações e por 

vezes há confusão na utilização do mesmo: “Penso ser um triste reflexo do atual estado da 

ciência política que nossa terminologia sobre violência não distinga entre palavras-chave, tais 

como ‘poder’ (power), ‘vigor’ (strenght), ‘força’ (force), ‘autoridade’ e, por fim, ‘violência’ – 

as quais se referem a fenômenos distintos e diferentes” (ARENDT, 1994, p. 36).  

Como visto, para Arendt (1994), o poder por não ser individual, e sim coletivo, 

estará em existência enquanto o grupo permanecer unido. Já o vigor é algo individual, é 

intrínseco do indivíduo e faz parte do seu caráter.  

A força, por sua vez, é um termo que deveria indicar forças da natureza ou das 

circunstâncias. Enquanto autoridade condiz com o reconhecimento de pessoas sem que seja 

usada a coerção ou persuasão para isto.  A autoridade pode ser investida em pessoas, condiz 

com o reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que obedeçam, em que nem 

a coerção, nem a persuasão são necessárias para isso. 

Por fim, a violência caracteriza-se pelo uso de ferramentas, e estas aumentam e 

multiplicam o vigor humano (ARENDT, 1994). 

As terminologias poder e violência possuem significados distintos como visto, mas 

apesar disso muitas vezes são equiparadas e associadas. Santos (2013), ao discorrer sobre a 

violência na perspectiva de Arendt, destaca que os termos ‘poder’, ‘vigor’, ‘força’, 

‘autoridade’ e ‘violência’ são tomados como sinônimos porque têm, na compreensão comum, 

a mesma função, isto é, indicar quem domina quem. É necessária uma mudança de percepção, 

deixar de reduzir o público à questão do domínio para que a precisão conceitual se manifeste.  

Porém, do ponto de vista de Hannah Arendt, existe uma relação de proporcionalidade 

entre o poder e a violência, visto que quanto mais poder, menos violência e quanto mais 
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violência, menos poder.  Esta relação de proporcionalidade é esclarecida por Arendt (1994, p. 

44):  

Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente. 

A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, 

ela conduz à desaparição do poder. [...] A violência pode destruir o poder; ela é 

absolutamente incapaz de criá-lo. 

 

 

 

Ainda neste aspecto, a violência funciona como a última saída do poder contra 

indivíduos singulares, e esta violência estará sujeita a orientações e justificativas para atingir o 

que ela deseja. Logo, o poder não necessita de justificativa, porém precisa de legitimidade por 

surgir do coletivo. Assim, a violência pode ter uma justificativa, como o seu uso em defesa 

própria em situação de perigo, mas nunca será legítima (ARENDT, 1994).  

A violência nesta perspectiva é regida por um meio que tem como característica a 

relação com as atividades humanas, por isso os eventos não podem ser previstos com 

segurança e nunca se saberá quais serão suas consequências, pois podem acabar escapando do 

controle dos atores envolvidos. Neste caso, ela permanece racional se aspirar objetivos de 

curto prazo. Como ressalta Arendt (1994, p. 58), “Ela não promove causas, nem a história, 

nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso; mas pode servir para dramatizar queixas 

e trazê-las a atenção pública”. 

Para Minayo (2006), Hannah Arendt não vê positividade na violência e justifica este 

fato reagindo a alguns autores que disseminam uma visão de que a violência pode ser 

justificada desde que tenha como objetivo uma transformação social ou individual.  

Ao fazer uma análise do poder e violência em Hannah Arendt, Magalhães (2008) 

destaca que um fator de grande importância no século XX foi o desenvolvimento tecnológico 

e as descobertas originárias dos testes nucleares, que acabariam por representar o 

desenvolvimento de uma tecnologia voltada para as armas de destruição. A tecnologia 

implicava, deste modo, o aperfeiçoamento e a multiplicação de implementos da violência.  

Assim, o fenômeno da violência é diferente do poder e é propício para ocorrer nos 

momentos em que se constata a diminuição ou eliminação deste último. O poder necessita de 

números e existirá enquanto este quantitativo permanecer unido e mantendo os pressupostos 

que os levaram à criação deste grupo. A violência é algumas vezes o único modo que 

determinadas instituições/grupos/governos encontram para se sobrepor ao poder de muitos. O 

poder tem uma natureza própria enquanto a violência necessita do uso de instrumentos. 

Portanto, a violência destrói o poder, mas o poder nunca surgirá da violência 

(ARENDT, 1994). 
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CAPÍTULO 3 - MÉTODO  

 

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi realizado um estudo com abordagem 

qualitativa. De acordo com Dyniewicz (2009, p. 102), esta abordagem de pesquisa “baseia-se 

na premissa de que o conhecimento sobre as pessoas só é possível a partir da descrição da 

experiência humana tal como é definida pelos seus próprios atores”.  

 A pesquisa qualitativa se ocupa nas ciências sociais, com o universo dos 

significados, dos motivos, das crenças, dos valores e atitudes, buscando explorar a 

complexidade de fenômenos humanos. É um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

nem reduzido a operações de variáveis e dados matemáticos (MINAYO, 2007).  

Já o estudo de caso, segundo Yin (2005), é um tipo de delineamento adequado a 

questões do tipo ‘como’ e ‘porque’, em que o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e o objeto de estudo se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

contextos reais.   

Para Yin (2005, p. 20): 

 

 

[...] a clara necessidade pelos estudos de caso, surge do desejo de se compreender 

fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas da vida 

real – tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a  

maturação de setores econômicos.  

 

 

De forte cunho descritivo, em um primeiro momento, o investigador não modifica a 

situação observada, mas busca compreendê-la tal como é. Para tanto, necessita realizar uma 

descrição profunda – factual sistemática e literal, e o mais fiel possível do seu objeto de 

estudo (YIN, 2005). 
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3.2 CENÁRIOS DE ESTUDO 

Para escolha do cenário da pesquisa, foi realizado primeiramente um levantamento 

de dados que são disponibilizados pelo ISP do Estado do Rio de Janeiro sobre Incidências 

Criminais no Estado. Os relatórios correspondem aos meses de junho, julho e agosto de 2013, 

e nestes constam registros de ocorrências de cada Área Integrada de Segurança Pública 

(AISP) do Estado.  

A AISP que corresponde o município de Niterói é a nº 12, que é composta pelas 

Delegacias de Polícia (DPs): 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 81ª e 82ª, sendo esta última a única que não 

pertence a Niterói, e sim ao município de Maricá. 

Foram analisados, nos três últimos relatórios disponíveis, os Registros de Vítimas de 

Crime Violento (totais de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio 

(roubo seguido de morte), tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa e estupro) e obteve-se 

os seguintes dados: o total de registros pelas DPs do município de Niterói de Crimes 

Violentos foi de 619, sendo a 78ª DP a que mais fez registros neste período, totalizando 189 

casos, o que corresponde a 30,5% das ocorrências.  

A 78ª DP localiza-se no bairro do Fonseca e abrange os registros de ocorrências dos 

seguintes bairros: além do Fonseca, Viçoso Jardim, Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara, 

Tenente Jardim, Engenhoca (onde se encontra a unidade de saúde da família de Nova 

Brasília), Santana e Barreto (onde se encontra a unidade de saúde da família do Maruí).  

A Rede Municipal de Assistência à Saúde de Niterói está subdividida nos bairros 

acima mencionados, 04 (Barreto, Engenhoca, Tenente Jardim e Baldeador) integram a 

Policlínica Regional da Engenhoca, 02 (Caramujo e Viçoso Jardim) a Policlínica Regional do 

Fonseca e 02 bairros (Santana e Santa Bárbara) a Policlínica Regional Carlos Antônio da 

Silva. O bairro do Fonseca, parte dele é coberto pela Policlínica Regional do Fonseca e a 

outra parte pela Policlínica Regional da Engenhoca. 

Ainda em 2013, a Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói 

(COVIG/SINAN/FMS, 2014) recebeu 307 notificações de Violência. Desse total, 61 

notificações foram de residentes dos 4 bairros que são cobertos pela Policlínica Regional da 

Engenhoca.  

Dessas 61 notificações, em 35 casos houve violência física, em 21 

negligência/abandono, em 13 violência psicológica/moral, em outros 13 houve violência 

sexual e em 3 casos, tortura. Lembramos que uma mesma vítima pode sofrer mais de um tipo 
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de violência, por exemplo, a violência sexual geralmente é acompanhada pela violência 

psicológica.  

Quanto ao sexo das vítimas, 35 são do sexo feminino e 26 do sexo masculino. Em 

relação ao local de ocorrência, 22 casos ocorreram em via pública, 21 na própria residência, 2 

casos no bar, 1 caso na escola, 11 em outros lugares e em 4 casos o campo da ficha de 

notificação não foi preenchido. Em relação à faixa etária, 30 vítimas são menores de 14 anos, 

25 estão na faixa entre 15 a 34 anos e 6 pessoas têm mais de 35 anos.  

Mediante os fatos expostos, foram eleitos, a princípio, de modo aleatório, como 

cenário de pesquisa, 03 Módulos do PMF que integram a Policlínica Regional da Engenhoca, 

são eles: Maruí, Nova Brasília e Vila Ipiranga.  

No entanto, o Módulo da Vila Ipiranga foi excluído da pesquisa devido à unidade 

localizar-se em área de difícil acesso e de intensa violência, impossibilitando, assim, as várias 

tentativas da pesquisadora de entrada nesse campo.  

Sendo assim, os módulos do Maruí e Nova Brasília são cenários do estudo. 

 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS 

Figura 1 – Mapa da Rede de Assistência à Saúde do município de Niterói 

  

 

 

 

 

 

 Cenário 1 – PMF MARUÍ 

 Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 2014. Disponível em: Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói,               

2014. Disponível em: 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/images/stories/CARTAZ%20REDE%2040X60%20MUNICIPAL%202013.jpg 

 

Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 2014. Disponível em: 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/images/stories/CARTAZ%20REDE%2040X60%20MUNICIPAL%202013.jpg 

Área de cobertura da Policlínica 

Regional da Engenhoca 
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O município de Niterói está subdividido em 6 regionais de saúde. Em cada regional 

há uma policlínica de referência para as UBSs e PMFs. As unidades de PMFs que compõem 

os cenários do estudo encontram-se localizadas na regional da Policlínica da Engenhoca. 

Figura 2 – Área de cobertura da Policlínica da Engenhoca 

 

 Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 2014. Disponível em: 

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/images/stories/CARTAZ%20REDE%2040X60%20MUNICIPAL%202013.jpg 

         Bairros onde estão as unidades participantes da pesquisa. 

    

 Cenário 1 – PMF MARUÍ 

Figura 3 – Módulo do Programa Médico de Família do Maruí 

 

Fonte: Google maps, 2014. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-22.8661504,-

43.1080469,3a,75y,150.65h,75.54t/data=!3m4!1e1!3m2!1sBPZyQrSY9mUCKuPsR1dzCA!2e0!6m1!1e1 
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A unidade foi inaugurada no ano de 1994 e encontra-se localizada no bairro do 

Barreto, às margens de uma via de intenso movimento de carros, ônibus e outros veículos de 

grande porte oriundos de outros municípios vizinhos. O bairro possui uma população de 

18.133 de acordo com o Censo 2010. A unidade de Saúde da Família é referência em 

atendimento para a comunidade do Buraco do Boi.  Duas equipes atuam nesse cenário e são 

responsáveis pela cobertura da população adscrita.    

A unidade recentemente passou por uma reforma em sua estrutura e atualmente conta 

com 3 consultórios, 1 sala de grupo, 1 sala de curativo, 1 sala onde é realizado o atendimento 

pelo dentista, 1 sala onde ficam armazenadas as medicações, denominada “Farmácia”, 1 sala 

de vacina, 1 sala para coleta de sangue, 1 sala onde fica um computador, 1 recepção, 1 copa, 1 

sala onde ficam armazenados os produtos de limpeza e 2 banheiros, todo o ambiente é 

climatizado com aparelhos de ar condicionado.      

                                          

 Cenário 2 – PMF NOVA BRASÍLIA 

Figura 4 – Módulo do Programa Médico de Família - Nova Brasília 

Fonte: Google maps, 2014. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-22.866492,-
43.0897519,3a,75y,150.91h,89.81t/data=!3m4!1e1!3m2!1sce_wByNtnAyahWduLS13wA!2e0 

 

A unidade foi inaugurada no ano de 2001. Está localizada no bairro da Engenhoca, às 

margens de uma rua principal onde transita carros e ônibus e dá acesso a comunidade da Nova 

Brasília. Também possui duas equipes atuando nesse cenário. 

Quanto à estrutura, possui 2 andares e conta com 3 consultórios, 1 sala de vacina, 1 

sala de curativo, 1 sala de pré-consulta, 1 sala para coleta de sangue, 1 sala de espera, 1 sala 
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de ACS, 1 sala de grupo, 1 sala de arquivo de prontuário, 1 recepção, 1 almoxarifado e 4 

banheiros e 1 copa. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

O primeiro movimento do trabalho de campo foi o contato com a FMS de Niterói 

para, em conjunto com a gestão municipal, eleger os participantes da pesquisa. Após 

apresentação do conjunto de profissionais que atuam nos cenários do estudo, foram eleitos 12 

profissionais, sendo 4 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem e 4 ACS. A justificativa se 

baseia no fato de cada unidade ter duas equipes de saúde, cada uma composta por 1 

enfermeiro, 1 técnico de enfermagem e, em média, 4 ACS. Desta forma, 50% de cada 

categoria profissional está representada no estudo.   

Do total de 12 participantes, uma enfermeira encontrava-se de licença médica, o que 

a impediu de participar do estudo. Assim, 11 profissionais de saúde do PMF constituíram o 

conjunto de participantes.  

Foram traçados os seguintes parâmetros para a inclusão dos participantes: ser 

integrante da equipe de profissionais de saúde do PMF e aceitar participar livremente da 

pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. E como critérios de 

exclusão: participantes que tenham menos de seis meses de atuação na unidade e que por 

algum motivo estejam afastados do serviço no período da coleta de dados.   

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Para realizar a coleta de dados, foi realizado um trabalho de campo de agosto a 

outubro de 2014. De acordo com Gil (2007, p.53), “o pesquisador realiza a maior parte do 

trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o pesquisador ter tido ele mesmo 

uma experiência direta com a situação de estudo”.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, que é aquela em 

que o principal objetivo é dar ao entrevistado a completa sensação de que ele pode falar 

livremente para relatar experiências e apresentar opiniões (LEOPARDI, 2001). O pesquisador 

pode estimulá-lo cautelosamente a fim de evitar influenciá-lo ou induzi-lo a respostas.  
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As entrevistas foram previamente agendadas com os participantes através de contato 

telefônico com as unidades e realizadas na sala onde fica o computador e em um consultório 

que estava disponível no momento da coleta de dados.  

Foram gravadas, no total, 3 horas e 06 minutos de entrevistas. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados no trabalho de campo foram analisados, interpretados e 

categorizados de forma crítica e pontual visando tentar-se modular as respostas de acordo com 

os vieses predominantes nas palavras transcritas, nos sentimentos aflorados presentes nas 

descrições apontadas pelos usuários.  

Optou-se pela análise de conteúdo que, de acordo com Bardin (2011, p.44), “é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.   

Este tipo de análise organiza-se em três etapas (BARDIN, 2011): 

 

1) Pré-análise 

Corresponde à etapa de organização que tem por objetivo tornar operacionais e 

sistematizar as ideias iniciais, de forma a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento 

das operações sucessivas. Nesta etapa é realizada a leitura flutuante, a escolha dos 

documentos, a formulação de hipóteses e objetivos, a referenciação dos índices e a elaboração 

de indicadores e a preparação do material.   

 

2) Exploração do material 

Trata-se de uma fase mais longa, que consiste em operações de codificação 

(tratamento dos dados brutos e categorização a fim de se atingir uma representação do 

conteúdo ou da sua expressão).  

 

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

Os dados são brutos e tratados para que se tornem significativos e válidos. A partir 

daí, pode-se sugerir inferências e adiantar as interpretações de acordo com os objetivos 

previstos.  
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Na pré-análise do material, fez-se a leitura flutuante do conjunto das comunicações 

obtidas dos entrevistados com o objetivo de constituir um corpus e identificar as ideias 

correspondentes às categorias de análise. A exploração do material consistiu em fazer recortes 

de trechos e frases que representassem unidades de registro, posteriormente agrupadas em 

categorias. Com esses elementos foi possível a exploração do material em busca de 

significados e agrupamento de dados importantes no contexto dos objetivos da pesquisa.  

No quadro a seguir são apresentadas as unidades de registros (questões), fragmentos 

dos discursos e categorias produzidas. 

 

  Quadro 1 – Caminho percorrido para chegar às categorias do estudo. 

 

 

 

QUESTÃO 
DIRECIONADORA 

UNIDADES DE RESGISTRO/ 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

FREQUÊNCIA CATEGORIAS 

Violência urbana e 
eleição do cenário 

para o trabalho 

 
- Eu vim transferida para cá... 
- Apareceu a oportunidade... 
- É próximo de casa... 
- Fomos alocados onde tinha vaga... 
 

 
2 
5 
3 
1 

O profissional de enfermagem e 
o ACS e sua relação com o 

trabalho no território 

Violência urbana e 
impossibilidade de 

realização de 
práticas em saúde 

 
- Não pode ir a campo... 
- Fazendo um grupo e ninguém 
descer... 
- VD agendada, curativos [...] não dá 
para ir... 
-  Não pode marcar evento porque o 
público é baixo... 

 

 
6 
1 
 

2 
 

1 
 

 
Violência urbana versus ações 

de cuidado em saúde: 
 

- Percepções em relação à  
 violência urbana no território 

 
- As práticas de cuidado e as 

limitações impostas pela violência 
urbana 

Violência urbana e 
saúde do 

profissional 

 
- Já acordo com taquicardia... 
- Trouxe muito medo... 
- Ansiedade, tristeza, depressão... 
- Já estive doente duas vezes... 
- Na minha saúde não interfere... 

 
1 
1 
4 
1 
4 

Repercussões da violência 
urbana na saúde do profissional 

 

Em uma etapa seguinte, foi realizada a interpretação dos dados obtidos que pudessem 

esclarecer os achados da pesquisa. Durante a interpretação dos dados, é necessário recorrer ao 

referencial teórico, tendo em vista o embasamento e as perspectivas significativas para a 

investigação. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à 

interpretação na finalidade de procurar o que se esconde sob a aparente realidade, o que 

significa realmente o discurso enunciado. A análise de conteúdo possibilita uma leitura 

profunda das comunicações. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) sob o n° 893.308, CAEE 04612912.6.0000.5243 

(ANEXO 1), conforme Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Os participantes foram orientados sobre os objetivos da pesquisa, o anonimato e a 

possibilidade de se retirar a qualquer momento do estudo. Posteriormente, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado. Os dados foram gravados com o 

auxílio de um aparelho do tipo MP4 após autorização do participante. 

Com o objetivo de preservar a identidade dos entrevistados, foi utilizada a letra “E” 

para enfemeiro, “TE” para técnico de enfermagem e “ACS” para agente comunitário de 

saúde, e o número de forma sequencial, de acordo com a categoria profissional entrevistada, 

para cada um dos participantes ao transcrever seus depoimentos. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Quadro 2 – Caracterização dos participantes da pesquisa  

VARIÁVEIS N % MÉDIA 

SEXO 

Feminino 11 100 ----- 

PROFISSÃO 

Enfermeiro 
 

Auxiliar/técnico de 
enfermagem 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
 

3 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

27,4 
 

36,3 
 
 

36,3 
 

 

------ 

IDADE 

25 a 35 anos 
 

35 a 45 anos 
 

45 a 55 anos 

4 
 

5 
 

2 

36,3 
 

45,5 
 

18.2 

38,5 

ESTADO CIVIL 

Casada 
 

Solteira 
 

Separada 

6 
 

4 
 

1 

54,5 
 

36,5 
 

9 

____ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA UNIDADE 

6m a 5 anos 
 

5 a 10 anos 
 

10 a 15 anos 
 

15 a 20 anos 

8 
 

1 
 

0 
 

2 

72,8 
 

9 
 

0 
 

18.2 

5,4 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa/2015. 
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Quanto ao sexo, 100% dos participantes são do sexo feminino. Este fato pode ser 

compreendido pela expansão e aumento nos níveis de escolaridade e instrução, além da 

redução das taxas de fecundidade, fatos estes que impulsionaram as mulheres para o mercado 

de trabalho remunerado (PINTO, MENEZES, VILLA, 2010).  

Ainda para Costa et al. (2013), com relação ao aspecto da feminização encontrado 

entre os profissionais, o resultado é compatível com a literatura, que revelou ser a feminização 

das profissões uma das tendências da área da saúde e, por conseguinte, dos profissionais das 

equipes de saúde da família. 

A média de idade é de 38,5 anos, variando de 27 a 51 anos, o que corresponde à 

idade produtiva. Resultados semelhantes foram encontrados por Zanetti et al. (2010), ao traçar 

o perfil de profissionais que atuam na saúde da família no Rio Grande do Sul, onde encontrou 

uma média de idade de 37,3 anos, bem próxima do que foi encontrado na pesquisa. Santini, 

Jedliczka, Nunes e Bortoletto (2010) mostraram que 75,90% dos profissionais das equipes de 

saúde da família em municípios de pequeno porte no Paraná possuíam até 39 anos.  

Quanto ao estado civil, 54,5% (06) das participantes se declararam casadas, 36,5% 

(04) solteiras e 9% (01) separadas. Este dado pode estar associado à idade dos profissionais 

respondentes, que estão em idade adulta, considerando-se o ciclo do desenvolvimento 

humano, o que, em geral, predispõe à constituição de novos núcleos familiares. Em pesquisa 

realizada por Camelo e Angerami (2008), em um município do interior de São Paulo, 

constatou-se que também mais da metade (66%) dos participantes que atuam na ESF eram 

casados.  

Ao constatarmos que a maior parte das participantes da pesquisa é casada, fica 

configurado um aumento do número de tarefas e responsabilidades. Esta trabalhadora deverá 

conciliar o trabalho e a família, de maneira que nenhuma das partes fique prejudicada. 

O tempo de atuação na unidade em que foi realizada a pesquisa variou de 6 meses a 

19,9 anos, sendo a média 5,4 anos. Em relação a essa variável, podemos inferir que quanto 

maior o tempo de atuação na unidade, maior será o conhecimento do território adstrito, da 

população adscrita, das necessidades em saúde da população e das potencialidades dos 

moradores da comunidade, possibilitando, assim, a formação de vínculo e a longitudinalidade 

do cuidado como preconiza a PNAB (BRASIL, 2012). 
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4.2 CATEGORIAS DO ESTUDO 

 

Após transcrição e análise das entrevistas, emergiram três categorias: O profissional 

de enfermagem e o ACS e a sua relação com o trabalho no território; Violência urbana versus 

ações de cuidado em saúde; e Repercussões da violência urbana na saúde dos profissionais.  

 

4.2.1 O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM E O ACS E SUA RELAÇÃO COM 

O TRABALHO NO TERRITÓRIO 

Os profissionais que atuam na ABS formam um enorme contingente de força de 

trabalho constituindo a base do sistema de saúde. Assim, são protagonistas do 

desenvolvimento e melhoria desse sistema. Seu processo de trabalho é bastante característico, 

no qual integram habilidades técnicas e relações interpessoais (TOMASI ET AL., 2008). 

Na perspectiva de Medeiros et al. (2010), para que se obtenha êxito na Saúde da 

Família, é importante que se tenha profissionais estáveis, visto que a alta rotatividade 

prejudica o conhecimento da comunidade e da população. Porém, essa estabilidade é algo a 

ser conquistado, pois a própria legislação do SUS não prevê meios de estabilidade para os 

profissionais da ESF. A portaria nº 1.886/97 que definiu a organização do ESF deixou a 

critério das prefeituras municipais a contratação dos profissionais, recomendando apenas que 

fosse através de concurso público. No entanto, na prática, não é o que foi constatado. A 

maioria das prefeituras não realiza concurso público, trazendo como consequência uma 

extensa quantidade de vínculos empregatícios precários, com grandes diferenças salariais 

entre os municípios, ocasionando, desse modo, a alta rotatividade dos profissionais.  

Os profissionais de saúde que atuam no PMF passam por um processo seletivo 

realizado pela Fundação Municipal de Saúde. Após a seleção, o profissional é contratado pelo 

regime de CLT, tendo sua Carteira de Trabalho assinada pelo presidente da Associação de 

Moradores da comunidade onde irá atuar, conforme contrato de cogestão estabelecido no 

município.  

Ao serem indagados sobre a escolha ou eleição da unidade de atuação, as 

enfermeiras informaram que a modalidade “transferência” pela gestão foi predominante no 

processo.  
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Eu vim transferida de uma outra unidade, outro módulo. Por questões de 

organização de serviço eu fui transferida pra cá. (E1) 

[...] a orientação foi que eu fosse para outra unidade. Escolhi vim pro Maruí que 

era uma unidade nova, era bom para onde eu moro e fiquei motivada por ser uma 

unidade novinha com espaço para fazer os grupos, para fazer as atividades 

educativas e de promoção. (E2) 

 

Na verdade eu não escolhi, eu vim de outra unidade, eu fui realocada de uma 

unidade para outra. Então assim, quando eu fui ser realocada só existiam áreas de 

risco e eu pesei a que era menos, por receio. (E3) 

 

 

 

Comprovamos pelos depoimentos que estas já atuavam anteriormente em outra 

unidade do PMF, mas por questões de organização do serviço foram transferidas para as 

unidades onde estão atualmente. O fato de serem contratadas e não possuírem estabilidade no 

emprego pode levar a profissional a concordar com a transferência mesmo contra a sua 

vontade, muitas vezes porque sentem prazer de atuar na ESF, outras vezes porque é o único 

vínculo empregatício que possuem. 

Já as técnicas de enfermagem e as ACS associaram a oportunidade da vaga e a 

proximidade do local de trabalho com a residência como determinantes na escolha do cenário, 

como vemos nas falas a seguir. 

 

 

Quando eu comecei realmente foi pela oportunidade. Surgiu uma vaga aqui [...]. 

Por morar perto a técnica tinha que ser da comunidade, então fiz o processo 

seletivo e passei. Foi pela proximidade mesmo de casa. (TE 1) 

 

 

Para ser sincera, é próximo de casa. Eu trabalho na rua de trás (de casa), então é 

muito mais cômodo você trabalhar próximo de casa. (TE 4) 

 

Quando o PMF iniciou em Niterói, no ano de 1992, a auxiliar de enfermagem 

deveria ser residente da área de implantação do Programa, ou seja, residir na comunidade 

onde iria atuar (HUBNER E FRANCO, 2007). Hoje, essa situação já não é mais necessária. A 

auxiliar/técnica de enfermagem não necessita viver no local onde está inserida a unidade em 

que atua.  

Já os ACS possuem como pré-requisito a condição de ser morador da região atendida 

pela equipe de saúde da família, característica singular entre os profissionais da área de saúde 

(SANTOS E DAVID, 2010).  
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Para Souza e Freitas (2011, p. 102): 

 

 

Sendo um integrante da comunidade, o ACS vive situações semelhantes às dos 

usuários do serviço e uma relação de identificação com as condições de vida e saúde 

da população. Essa aproximação identitária de classe social possibilita compreender 

as condições e os valores socioculturais da comunidade, bem como as suas 

necessidades. 

. 

 

 

Quando questionadas se houvesse a possibilidade de mudar de unidade dada a 

violência no território, 8 (73%) das participantes afirmaram que não mudariam e dentre os 

motivos apareceram o prazer pelo trabalho, a formação de vínculo com o usuário e o bom 

relacionamento com a equipe, como podemos ver nos depoimentos abaixo. 

 

Não. Por que eu considero que a gente tem que sentir prazer naquilo que faz e eu 

sinto prazer de vir pra cá. Quando eu trabalhei em hospital eu acordava e não tinha 

motivação para ir trabalhar. Quando eu venho pra cá eu venho motivada. Pra mim 

isso é algo positivo. (TE 2) 

 

Não gostaria. Para fazer o trabalho que a gente faz aqui requer ter um tempo com o 

paciente, conhecer o paciente, criar vínculo com o paciente para você conseguir 

alcançar os objetivos. (TE 3)  

 

 

Não. Porque, assim, aqui a gente é muito unido. Mesmo vendo a violência, nós 

vestimos a camisa da comunidade, temos uma equipe muito boa, a gente se dedica a 

fazer o que é proposto no processo de promoção e prevenção da saúde. (ACS 1) 

 

 

A motivação existente no trabalho manifesta-se pela orientação do profissional para 

realizar com presteza e precisão suas tarefas e persistir na execução até conseguir o resultado 

previsto ou esperado (TAMAYO E PASCHOAL, 2003). Assim, quanto mais satisfeito com a 

função que desempenha, menor vai ser a rotatividade do profissional (CAMPOS E MALIK, 

2008).  

Muitos fatores podem explicar por que os profissionais ficam ou deixam uma 

organização, mas a satisfação no trabalho talvez seja um dos fatores que mais tem sido 

pesquisado em sua correlação com a rotatividade. Na medida em que a proposta da ESF 

pauta-se no vínculo entre profissionais da equipe e a comunidade, a alta rotatividade dos 

profissionais pode comprometer a efetividade do modelo. 
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Para Monteiro, Figueiredo e Machado (2009), a formação de vínculo entre equipe e 

usuário representa uma ferramenta indispensável à Saúde da Família, garantindo laços de 

confiança e corresponsabilidade no trabalho dos profissionais com o usuário. A noção de 

vínculo perpassa pela responsabilidade e compromisso com o próximo, implica em um 

relacionamento próximo e claro, sendo uma maneira de concordância com um dos sentidos da 

integralidade.   

Além da formação de vínculo entre usuários e profissionais, a Saúde da Família 

requer um trabalho em equipe para assim permitir a continuidade do cuidado e maior 

envolvimento com a família e comunidade. Para isso, é preciso que seus componentes tenham 

uma boa interação entre si e trabalhe em conjunto.  

Na percepção de Oliveira e Spiri (2006), o bom relacionamento entre os membros da 

equipe de Saúde da Família facilita o contato com as famílias e comunidade e o 

desenvolvimento de ações de prevenção, como imunização, pré-natal e organização da 

demanda por meio de agendamento prévio. A comunidade reconhece a integração entre os 

membros da equipe e demonstra participando da assistência.  

Do total de participantes, 3 (27%) relataram que caso houvesse a possibilidade de 

trocar de unidade aceitariam e os motivos foram sempre o fenômeno da violência urbana 

presente na comunidade: 

 

Com certeza. Porque na verdade você trabalha muito sob pressão. E hoje em dia 

questão de segurança está muito desorganizado. Entrou polícia vai e saí tiro, se 

você estiver na rua o tiro vai direcionado para quem? E aí você fica vulnerável 

também ao tráfico, se alguém for baleado eles sempre solicitam alguma coisa. 

Então o funcionário ele está em constante risco, eu me sinto totalmente 

desprotegida, é até um desabafo... muito insegura. (E 3) 

 

 

Com certeza. Acho que seria o pensamento geral da equipe, porque a violência 

prejudica nossa ação, nosso trabalho, delimita. Teve época de ter conflito com a 

comunidade vizinha e a gente não poder atender o paciente do outro lado da rua, 

então dificulta mesmo o trabalho. (TE 3) 

 

Para Silva (2010), a violência urbana é capaz de gerar sentimentos difusos de 

insegurança que influenciam as expectativas de prosseguimento normal das rotinas diárias. 

Nesse sentido, os profissionais se sentem em constante vulnerabilidade no trabalho 

pelo fato de não saberem o que pode acontecer a qualquer momento do dia.    
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 No entanto, apenas 3 entrevistados informaram que têm o desejo de trocar de unidade 

caso houvesse a possibilidade. Fato este contraditório, pois ao mesmo tempo em que a 

violência é algo ruim e que impacta nas ações desenvolvidas, o vínculo com a comunidade e a 

proximidade de casa fazem com que estes profissionais optem por permanecer no mesmo 

cenário.  

   

4.2.2 VIOLÊNCIA URBANA VERSUS AÇÕES DE CUIDADO EM SAÚDE 

- Percepções dos profissionais em relação à violência urbana no território 

Foi marcante a relação da violência urbana com a criminalidade nos territórios 

pesquisados, sendo evidenciada em vários momentos a presença da polícia nesses cenários. A 

criminalidade é considerada uma característica nos cenários das comunidades pesquisadas e é 

expressada nas falas dos profissionais.  

Foram relatados tiros e intervenções policiais como os dois tipos predominantes de 

eventos vivenciados de violência urbana que já interferiram e interferem suas ações em saúde 

na comunidade.  

No Brasil, principalmente nas regiões metropolitanas e nos grandes centros urbanos, 

a violência coletiva tende a ganhar força de modo persistente e vigorosamente na sua 

expressão instrumental, como recurso usado por muitas pessoas e grupos para conquistar o 

poder (BRASIL, 2005; MINAYO, 2005).  

Contribuindo com essa premissa, na visão de Hannah Arendt (1994), a violência é 

um meio que indivíduos utilizam para a conquista do poder. Porém, está extremamente 

enganado quem pensa que a violência é uma forma de poder, ao contrário, ela demonstra a 

incapacidade de argumentação e de convencimento desses indivíduos.  

Essa violência vivenciada pelos profissionais está relacionada com o fato de a saúde 

da família no momento da sua implantação ter privilegiado áreas de maior risco social, 

formulou estratégias que possibilitam um contato estreito entre profissionais de saúde e 

famílias/comunidade, seja em atendimentos em ambientes abertos, seja na própria residência 

dos usuários, fatores que aumentam a vulnerabilidade do trabalhador (LANCMAN, 

GHIRARDI, CASTRO E TUACEK, 2009).  

 

Teve algumas situações da gente estar no campo e começar o tiroteio, ou volta 

correndo para o posto ou entra na casa de algum paciente. (ACS 1) 
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Teve um mais grave, que foi o tiro que pegou na sala aqui do lado. Acho que foi 

algo que mais assustou a equipe, que deixou mais temeroso. No mais, a gente tem a 

presença do tráfico aqui na unidade, eles veem na unidade. Algo que querendo ou 

não a gente fico receoso de atender, de lidar, como falar, como receber. Então isso 

tudo são fatores que preocupam. (E 2) 

 

Os serviços de saúde inseridos nas comunidades convivem com situações de 

violência diariamente, sendo informados de conflitos armados entre grupos rivais, ouvindo 

tiroteios e discussões que colocam os profissionais em situações de risco (VELLOSO, 

ARAUJO, ROCHA E ALVES, 2005). 

Na perspectiva de Lancman, Ghirardi, Castro e Tuacek (2009), o profissional está 

exposto no trabalho a dois tipos de violência: a violência externa, que é praticada quando o 

autor não tem relação com o trabalhador ou quando ela é praticada por usuários, existindo 

algum tipo de relação profissional entre o autor do ato violento e o trabalhador; e violência 

interna, quando quem a pratica tem algum tipo de ligação com o local de trabalho, seja ele 

colega, chefe ou subalterno.  

A esses dois tipos de violência, agrega-se a violência indireta, que ocorre quando, no 

exercício de suas funções, o trabalhador convive com situações de miséria intensa, associadas 

à falta de recursos para resolvê-las e à impotência para propor-lhe alternativas. O conceito de 

violência indireta considera também a desqualificação do trabalho realizado, a 

impossibilidade de realizá-lo com qualidade e situações que obrigam os trabalhadores a 

agirem contra a sua vontade, seus valores, em uma violação da integridade psíquica e, 

portanto, da dignidade humana. A violência indireta pode decorrer do convívio, da interação e 

do testemunho de situações de violência externa, o que significa ter contato, presencial ou 

indireto, com vítimas da violência ou com os agressores (LANCMAN, GHIRARDI, 

CASTRO E TUACEK, 2009). 

A polícia também é repetidamente responsabilizada pelos perigos e insegurança que 

vivenciam em seu cotidiano. Os profissionais são críticos em relação às frequentes incursões 

realizadas na comunidade. 

 

 
A gente teve um período no início do ano que a gente fechava com muita frequência. 

Porque é entrada de caveirão, é tiro. Ontem por exemplo teve um tiro de fuzil ali em 

baixo. Teve um caso que entrou o Caveirão e deu tiro de fuzil daqui de baixo. Já 

teve caso de eu estar na casa do paciente colhendo sangue e ter que voltar 

correndo, porque estava todo mundo armado na rua. Então é bem rotineiro aqui 

nesse local. (E 3) 
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Conflitos é o que mais a gente tem. Caveirão entrando dando tiro, policiais aqui na 

porta, antigamente a unidade se fechava. Hoje em dia não estão querendo mais que 

a unidade se feche, então a gente fica no meio. Já fui para rua, de estar saindo da 

comunidade e os policiais estão entrando e de repente uma bala te pega e você nem 

sabe porque morreu, quase que gritei “deixa eu passar moço, pelo amor de Deus, 

deixa eu passar” é horrível. Violência tem, mas a gente não está acostumada a isso. 

(TE 4) 

 

 

A utilização de instrumentais é a principal diferenciação que Hannah Arendt faz em 

relação à violência e ao poder (ARENDT, 1994). A violência para se concretizar necessita de 

instrumentos e, de acordo com as falas das entrevistadas, fica evidenciado o uso destes por 

policiais e traficantes.  

Podemos perceber e comprovar que a presença da polícia no território com o 

chamado ‘Caveirão’ gera muito medo, intimidação, violação de direitos e desespero aos 

profissionais, sendo estes instrumentos geradores de poder. 

O dispositivo é utilizado pelo Batalhão de Operações de Práticas Especiais (BOPE) 

da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, denominado popularmente ‘Caveirão’, devido 

ao emblema do BOPE (caveira empalada em uma espada sobre duas pistolas douradas) que 

simboliza o combate armado, a guerra e a morte. O ‘Caveirão’ começou a ser utilizado pela 

polícia militar no início da década de 2000, trata-se de um blindado adaptado, construído para 

resistir às armas de alta potência e explosivos. Possui capacidade para 12 policiais com 

armamento pesado, é composto ainda por uma torre de tiro capaz de girar 360° e ainda fileiras 

de posições de tiro em ambos os lados. O veículo é usado nas incursões da polícia nas 

comunidades, permitindo a proteção dos policiais em missões perigosas (REBEQUE, JAGEL 

E BICALHO, 2008).  

Ainda para Rebeque, Jagel e Bicalho (2008, p. 418), “o ‘Caveirão’ é um símbolo de 

terror nas comunidades pobres do Rio de Janeiro”. Sua prática considera que todos são 

suspeitos por morarem ou estarem em áreas com domínio ou influência do tráfico.  

Infere-se que a presença da instituição Polícia que representa o Estado na 

comunidade, algumas vezes, não é sinônimo de segurança e proteção aos profissionais, mas, 

sim, de conflitos com traficantes e intensos tiroteios.  

Essa reação da população deve-se à herança do regime militar brasileiro, no qual a 

prática da Polícia era quase que restrito à repressão e da qual ainda não conseguiu se libertar, 

criando inclusive um estereótipo da imagem policial inerente ao senso comum (MELLO, 

TOIGO E FRANÇA, 2004). 
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Bengochea, Guimarães, Gomes e Abreu (2004) afirmam que, no modelo tradicional 

e cultural da polícia, a força tem sido um dos principais meios de intervenção, sendo usada 

quase sempre de uma forma não profissional, irresponsável e imprudente e, muitas das vezes, 

à margem da legalidade, onde em qualquer conflito ou dificuldades a intenção é criminalizar a 

conduta, seja através de desacato ou desrespeito, solucionando o problema com a força ou até 

mesmo prisão.  

Assim, os profissionais vivenciam e sofrem a violência indireta, pois convivem e são 

testemunhas diretas da violência urbana presente na comunidade em que atuam. 

Nesse contexto, Almeida et al. (2014) afirmam que para compreender o fenômeno da 

violência é necessário não somente o conhecimento dos fatos, mas das representações que se 

tem da violência, deve-se considerar como os indivíduos a percebem em suas realidades e 

contextos.  Deste modo, a violência pode ser vivenciada de maneira diferente nas diversas 

classes sociais, idades, gêneros e raças. 

Evidenciou-se por meio das falas dos participantes da pesquisa as percepções em 

relação à violência urbana presente nos territórios onde estão inseridas as unidades. 

 

[...] é muito ruim, porque eu sei que em algumas situações impede que a gente faça 

algumas ações. E que pode vir a impedir algumas situações, por enquanto ainda 

não impediram, mas pode vir a impedir que a gente faça algumas ações de saúde. 

(E 1) 

 

 

A violência é desanimadora. Porque a gente tem que ir na casa do paciente, aí tem 

tiro, tem polícia e a gente não pode ir, a gente não consegue desenvolver o trabalho 

como a gente gostaria. Inclusive a gente teve um paciente que ficou muito ruim, o 

tráfico ficou perto da casa dele e ele surtou, ficou muito louco, passava muito mal 

mesmo. (ACS 1) 

 

A sociedade tem vivido sob pressão e medo. O aumento das taxas de violência, 

principalmente nas grandes cidades, tem contribuído para uma perspectiva social pautada no 

individualismo, na desconfiança e no distanciamento entre as pessoas. Logo, as situações de 

violência urbana nas comunidades podem influenciar o trabalho das equipes da ESF, pois 

estas estão inseridas no ambiente onde atuam, possuem uma ampla participação comunitária e 

conhecem as famílias e os grupos de risco (VELLOSO, ARAUJO, ROCHA E ALVES, 

2005). 
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Através dos depoimentos dos participantes, foi possível constatar que todos eles 

veem a violência como algo ruim, negativo, que desanima, que limita as ações, que traz 

consequência para a saúde dos usuários. Trata-se de uma visão negativa sobre o fenômeno.  

As falas das profissionais corroboram o pensamento de Hannah Arendt que também 

não vê positividade na violência e seus argumentos são expressos de forma incisiva na obra 

em que analisa o nazismo e o estalinismo, evidenciando os tipos de crueldade que 

materializaram nas experiências políticas totalitárias. A filósofa se contrapõe aos autores que 

têm uma visão de que violência pode ser justificada, desde que estivesse a serviço de uma 

transformação social ou individual (MINAYO, 2006).  

 

É uma parte ruim, bem negativa, porque atrapalha as vezes o nosso trabalho. Para 

os pacientes também porque muitos convivem com essa violência na porta de casa. 

Nós também (ACS e técn. de enfermagem) também somos moradoras, então 

passamos isso na parte profissional e pessoal. Assim, tem que dias que são muito 

negativos e vem influenciar na saúde do paciente também. Uma pessoa que é 

hipertensa pode passar mal por causa disso. (ACS 2) 

 

 

Eu acho que isso é falta de organização das autoridades. Na verdade você tem a 

polícia e você tem o poder paralelo, que parece que vivem em simbiose para mim. 

Porque entra, faz barulho, dá tiro, mas nada se resolve continua lá do mesmo jeito... 

a boca de fumo está lá funcionando, a violência está continuando. Então precisa ter 

um olhar diferente das autoridades para essa questão de violência. (E 3) 

 

 

Segundo Lopes et al. (2008), dada a complexidade e multicausalidade da violência, 

existe uma diversidade de representações sobre este fenômeno, dificultando caracterizá-lo sob 

um único ponto de vista. Para compreender a violência nas suas mais diversas expressões de 

uma sociedade contemporânea, antes, é preciso analisar as relações interpessoais que são 

permeadas pelo poder e que vão além das classes sociais, gêneros, etnias e culturas, que são 

eixos estruturantes dos processos sociais.   

Ao relatar que a violência presente neste território é devido à falta de organização 

das autoridades, a instituição “Polícia” surge na fala de uma das entrevistadas com o sentido 

de expressar que a presença dessa organização na comunidade não resolve de maneira 

eficiente o problema. A violência urbana é atualizada cotidianamente nesses cenários.  

Ainda para Minayo (2006, p. 118), “as condições sociais e ambientais organizam o 

caráter eminentemente humano da violência, e, por serem humanas, suas expressões incluem 
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significado e intencionalidade”. Dessa maneira, é coerente o fato de a violência ser 

denominada um fenômeno complexo, pois envolve “fatores históricos, contextuais, 

estruturais, culturais, conjunturais, interpessoais, mentais e biológicos”.  

 

   - As práticas de cuidado e as limitações impostas pela violência urbana  

As atividades realizadas nas unidades de Saúde da família possibilitam aos 

profissionais a realização de diferentes práticas de cuidado, que devem possuir o indivíduo 

como foco de suas ações. Neste sentido, é necessário identificar as reais necessidades e 

demandas das famílias e comunidades para, assim, buscar nestas práticas uma assistência 

resolutiva e integral. 

A PNAB descreve que é atribuição de todos os profissionais realizar o cuidado da 

saúde da população sob sua responsabilidade, prioritariamente na unidade de saúde, e, quando 

houver necessidade, na residência e nos demais espaços da comunidade, como escolas, 

creches, associações, asilos e outros (BRASIL, 2012). 

Deste modo, ao ser questionada sobre as práticas de cuidado realizadas, uma 

enfermeira informou atividades educativas e visitas domiciliares.  

 

A gente faz grupo de idoso, a gente faz trabalho de campo, como você falou da 

questão da violência, a gente tem trabalho da redução de danos, é um grupo de 

pessoas que vai até o local, a gente faz trabalho dentro da cracolândia. Existe um 

grupo específico de redução de danos [...] que junto com os profissionais daqui da 

unidade realizam esse trabalho no território.  (E 3) 

 

As práticas educativas podem ser desenvolvidas como uma estratégia de cuidado 

ampla e integral, desde que não seja a mera transmissão de informações, sem considerar os 

saberes e conhecimentos prévios dos indivíduos, podendo auxiliar, ainda, na construção e 

manutenção de vínculos entre profissionais e indivíduos, famílias e comunidade. 

Para Roecker, Budó e Marcon (2012), as atividades educativas em saúde são ações 

voltadas para a transformação individual e coletiva visando à melhoria da qualidade de vida e 

saúde. Assim, dentre outras ações realizadas pela Saúde da Família, estas atividades são um 

instrumento essencial para estimular o autocuidado e a autoestima de indivíduos, família e 

comunidade através de reflexões que conduzam as modificações nas atitudes e condutas. Para 
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isso, é necessário conhecer a realidade dos indivíduos, suas potencialidades e 

susceptibilidades.  

Educar é uma atribuição de todos os profissionais que integram a equipe, como 

ressalta a PNAB (BRASIL, 2012). Deste modo, o enfermeiro é o um dos profissionais mais 

importantes nesse processo, pelo fato de sua formação estar mais próxima da educação, 

considerando, ainda, que não é possível cuidar sem educar. Trata-se de um papel de educador, 

visto que cuidar e educar são atividades inseparáveis no processo de trabalho da enfermagem 

(MOUTINHO, ALMEIDA, LEITE E VIEIRA, 2014).   

O ato de educar não se restringe somente a atividades desenvolvidas dentro da 

unidade. Trata-se uma ação que pode e deve ser realizada nos mais diversos momentos e 

oportunidades, inclusive durante as visitas domiciliares, através do trabalho de campo. 

 Cunha e Sá (2013) destacam que as visitas domiciliares permitem identificar as 

condições de vida e habitação das famílias, as relações que estabelecem no ambiente 

doméstico, as condições de adoecimento de determinada família e, consequentemente, podem 

facilitar o planejamento e o direcionamento das ações visando à promoção da saúde e ao 

fortalecimento do autocuidado através da educação em saúde. 

Os técnicos de enfermagem relataram suas práticas de cuidado baseadas em 

atendimento e acolhimento à demanda espontânea, realização de procedimentos técnicos, 

busca ativa a grupos específicos, como crianças e pacientes debilitados, e atividades 

burocráticas.  

  

 
Acolhimento a pacientes debilitados, busca ativa de acamados, restritos, cuidados 

com saúde pediátrica que é um setor bem carente. (TE 3) 

 

A gente faz curativo, coleta de sangue, a gente faz verificação de PA, peso, a gente 

ouve muito. Às vezes, o paciente não quer ser atendido ele quer ser só ouvido, chega 

com algum problema, então você fica um tempão dentro da sala [...]. Muita parte 

burocrática. Se nasce uma criança você tem que correr atrás porque a mãe não vem 

aqui, se a pessoa está com uma doença você tem que correr atrás da pessoa porque 

a pessoa não vem. (TE 4) 

 

Acolher e ouvir as demandas dos indivíduos são ações preconizadas pela PNAB. De 

acordo com Carli et al. (2014, p. 627), tais estratégias podem reestruturar o modelo 

assistencial curativo e fragmentado, tornando a assistência mais resolutiva e acolhedora. No 

entanto, acolher não é somente ter uma escuta qualificada, “é um conjunto de atividades que 

envolve a escuta, a identificação do problema e a intervenção resolutiva”.   
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Para tanto, muitas vezes percebemos que o acolhimento acaba tendo como objetivo 

organizar a demanda espontânea da unidade, assim, o profissional escuta a queixa do 

indivíduo e o encaminha para o profissional e/ou serviço que irá dar resolutividade a seus 

problemas.  

Macedo, Teixeira e Daher (2011) ressaltam que o acolhimento para ter seu objetivo 

alcançado precisa da mudança no processo de trabalho das equipes. Estas irão buscar a 

resolução dos problemas apresentados pelos indivíduos, após identificá-los através de uma 

comunicação efetiva entre profissional e usuário.  

Nos relatos da equipe de enfermagem, foi possível identificar que as dimensões das 

práticas de cuidado perpassam por ações educativas, realização de procedimentos técnicos e 

atividades burocráticas.  

O ACS, assim como outros membros da equipe da ESF, também utiliza práticas de 

cuidado no seu dia a dia. Para realizar as atividades de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, este deve manter uma aproximação com as famílias, compreendendo seu contexto de 

vida e suas necessidades e, a partir daí, orientar a adoção de comportamentos coerentes. 

Assim, o cuidado realizado por este profissional representa a atenção e responsabilidade com 

estas famílias e comunidades (KEBIAN E ACIOLI, 2015). 

 

 

Cuidado com os idosos, com as gestantes, com as crianças. Visitas domiciliares, aos 

acamados, dar uma atenção a gestante que não liga para fazer um pré-natal. 

 

 

 Criança... trazendo a caderneta de vacinação para a técnica, para a médica poder 

está auxiliando eles. (ACS 4) 

 

 

Os ACS possuem informações importantes que subsidiam o trabalho do enfermeiro e 

de outros membros da equipe. Um dos principais papéis deste profissional é servir de elo 

entre equipe de saúde e comunidade. Esta integração se concretiza a partir da troca de 

informações que este profissional cria com ambos os lados (COLOMÉ, LIMA E DAVIS, 

2008). 

É no território, através da realização das visitas domiciliares, que os ACS encontram 

maior espaço para o exercício de sua autonomia. Além disso, é também no deslocamento no 

território que seu trabalho ganha visibilidade sobre o trabalho dos demais componentes da 
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equipe, ao contrário do trabalho intramuros, concentrado na atuação do médico. Assim, os 

ACS são os "olhos" da equipe no território (CUNHA E SÁ, 2013). 

Percebemos pelos depoimentos das três categorias profissionais entrevistadas que as 

práticas de cuidado mencionadas vão ao encontro do que a PNAB preconiza, no entanto, estes 

profissionais encontram barreiras para estarem desenvolvendo suas ações, o que pode 

prejudicar a assistência prestada aos indivíduos e comunidade.  

Os profissionais que desenvolvem ações intra e extramuros, cada um com suas 

atribuições, acabam vivenciando/presenciando a violência urbana no território e responderam, 

quando indagados sobre as dificuldades e limitações encontradas para realizarem suas práticas 

de cuidado, que a violência urbana tem sido responsável por limitar suas ações, pois além de 

dificultar as visitas domiciliares, muitas vezes, inviabiliza atividades, como grupos 

educativos, consultas agendadas e outras ações que visam à promoção da saúde, gerando 

sentimento de frustração entre os membros da equipe.  

 

A gente programa uma ação às vezes durante meses, de montar tenda, de fazer um 

evento educativo, levar aparelho de pressão e de glicose e a gente não pode fazer 

devido a violência. Impacta sim, porque dificulta nosso trabalho e tudo aquilo que a 

gente programou frustra a equipe e interfere até no emocional delas, porque elas 

têm família aqui dentro. Então impacta em vários campos do nosso dia a dia. (E 2) 

 

Quando há operação, porque impossibilita a gente ir a campo, fazer as visitas por 

estar expostos à violência e correndo risco de vida. (TE 3) 

 

 

Para Arendt, a violência é um meio para se alcançar algo, mas não é o fim. Portanto, 

se ela é um meio para determinada finalidade, o primeiro questionamento que se deve realizar 

é se as causas da violência se referem a fins justos, pois esses são capazes de legitimarem os 

atos de violência (PASSOS, 2007). 

Polaro, Gonçalves e Alvarez (2013) afirmam que é proposta central da Saúde da 

Família ter o indivíduo como participante do processo saúde-doença, com ações individuais e 

coletivas, em seu ambiente físico e social. Entretanto, tal foco se distorce quando o principal 

desafio da equipe é vencer a violência no território, sério problema social que interfere no 

desenvolvimento das ações por parte dos profissionais da equipe.  

Através das falas, podemos perceber a magnitude dos eventos, a interferência na 

dinâmica de funcionamento da unidade, ocasionando o cancelamento de atividades 
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programadas e o fechamento da unidade até que a situação esteja controlada na comunidade e 

o medo e a tensão dos profissionais voltem ao seu limite tolerável no dia a dia. 

 

 

Dificuldades a gente encontra, são várias. Você tá fazendo um grupo e sabe que 

ninguém vai descer porque chegou gente estranha na comunidade, é consulta que se 

falta. É muita gente estranha na comunidade, uma rotatividade muito grande, não 

fica muito tempo os mesmos na boca. Muitas vezes a gente deixa de fazer um campo 

porque muitos não são da comunidade, porque se fossem a gente conhecia, mas 

hoje em dia não tem muito isso, aí a gente fala: não sobe. Várias vezes já 

atrapalhou, mas não impede. Se for por isso não fazer, a gente não vai fazer nada. 

Se a polícia entra não vamos subir? Tem que mediar isso. Subir eles sempre sobem. 

A pergunta é se já atrapalhou? Já sim. (E 3) 

 

 

A violência que não deixa a gente fazer muita coisa não, se ficar uma semana ruim 

dando tiro com polícia aí dentro, fica uma semana com a gente trabalhando só 

internamente. (ACS 3) 

 

 

 

 

Para Velloso, Araujo, Rocha e Alves (2005), ao sair da unidade para realizar as 

visitas domiciliares, os profissionais ficam mais expostos às rotinas da comunidade.  Essas 

visitas têm sido consideradas pelos profissionais como fator de risco na produção do trabalho, 

uma vez que o sentimento de segurança da estrutura física da unidade é rompido. Na ocasião 

das unidades que são cenários da pesquisa, geralmente as visitas são suspensas quando ocorre 

tiroteio e conflitos entre policiais e traficantes.  

Sobre a questão dos profissionais estarem mais expostos à violência quando estão em 

campo, Polaro, Gonçalves e Alvarez (2013, p. 938) afirmam: 

 

[...] a violência é um entrave para o profissional da saúde que atua na atenção básica, 

principalmente na ESF, dada a característica de ser prestada na comunidade, no 

domicílio, expondo profissionais a ambientes violentos. Essa vulnerabilidade à 

violência gera sentimentos de medo, ansiedade, impotência e frustração, 

comprometendo sua saúde física e mental. A violência faz com que o trabalho na 

ESF se descaracterize, pois ao se limitar a atender mais no interior das unidades de 

saúde, o atendimento da comunidade fica prejudicado. 

 

 

Nesse sentido, vulnerabilidade, segundo Ayres, Júnior, Calazans e Filho (2009, p. 

139), “quer expressar os ‘potenciais’ de adoecimento/não adoecimentos relacionados a ‘todo e 

cada um dos indivíduos’ que viva em um certo conjunto de condições”. Neste estudo, esta 

condição é a violência urbana no território. 

Desse modo, os indivíduos podem estar vulneráveis a alguns agravos/situações e a 

outros não, as condições que podem deixá-los vulneráveis sob um aspecto podem protegê-los 
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sob outro. Além disso, a vulnerabilidade é gradativa, ou seja, um indivíduo pode estar 

vulnerável em diferentes graus. Assim, “as pessoas não ‘são’ vulneráveis, elas ‘estão’ 

vulneráveis sempre a algo, em algum grau e forma e em certo ponto do tempo e do espaço” 

(AYRES, JÚNIOR, CALAZANS E FILHO, p. 138).  

É nítida a vulnerabilidade a que esses profissionais estão expostos no cotidiano de 

trabalho, principalmente em trabalhos extramuros. Diante destas situações, o processo de 

trabalho dessas unidades, em parte, é decidido pelas condições do ambiente. No caso de 

situações extremas de manifestação de violência, como tiroteios, as visitas são suspensas, 

deixando em segundo plano a assistência aos usuários em favor da proteção, segurança e 

sobrevivência do profissional.  

 

Já aconteceu de ter visitas domiciliares agendadas, curativos, injetáveis e não dá 

para ir e graças a Deus o paciente acaba entendendo que não dá para a gente 

subir. (TE 2) 

 

 

Porque desde o momento que dá tiro, nós não temos como andar pela comunidade. 

[...] então fica inviável transitar nos locais para verificar paciente, mesmo se passar 

mal tem que aguardar o movimento melhorar, eles irem embora para poder agir 

alguma coisa. (ACS 3) 

 

 

Os depoimentos acima deixam claro que as atividades no domicílio vêm em um 

crescente de comprometimento devido à redução da frequência de visitação domiciliária, 

concentrando a jornada de trabalho quase sempre no interior da unidade.    

Quanto aos modos de agir diante desses eventos violentos e das limitações, as 

participantes se apropriam de ações buscando formas de enfrentamento, mesmo que sejam 

pontuais.   

 

 

Quando a violência é muito severa mesmo, fecha e a gente fica aqui. Quando 

estamos em uma VD aí é só pedir a Deus. Pede a Deus, fica na casa do paciente, ou 

você se esconde em qualquer buraco e fica até acalmar. (ACS 4) 

 

 

Se recolher e fechar. Ficamos dentro da unidade aguardando se poderia sair, ou se 

de repente viria alguém machucado. Porque você fica sem saber o que fazer, você 

não pode tomar partido nem do lado A, nem do lado B. tem que ficar neutra. Mas se 

entrar alguém machucado você não pode negar um atendimento. (TE 2) 

 

 

Se nós estivermos dentro do posto, não podemos sair, então a gente procura sempre 

está dentro do módulo fazendo alguma coisa. Se nós estivermos na rua, geralmente 

ao primeiro som de estar acontecendo alguma coisa ou está previsto para acontecer 
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alguma coisa (que nós somos até certas vezes alertadas), então nunca vamos ou 

então voltamos diretamente para o posto se estivermos na rua. (ACS 3) 

 

 

Pelas falas das participantes, comprovamos que os modos de agir diante de 

determinado evento de violência são momentâneos, conforme apontado acima, visando com 

isto à proteção naquele momento específico. Os trabalhadores cientes dos riscos ainda contam 

com a fé para trabalharem em um cenário permeado pela violência.  

A questão da segurança é inerente ao indivíduo. Ao nascer, o indivíduo não carrega 

consigo a necessidade biológica de se proteger. Ele é ensinado pelo meio social no qual está 

inserido, principalmente pela instituição família. Este papel cabe também à Igreja, à Escola e 

à própria instituição Polícia, enquanto representante e mantenedora da ordem pública. A 

autodefesa se constrói em um processo diretamente relacionado ao território em que esse 

indivíduo está inserido, ou seja, quanto mais violento o território, mais necessidade há de 

proteção (MELLO, TOIGO E FRANÇA, 2004).  

Nesse contexto, diante dos relatos das participantes sobre as experiências vivenciadas 

no cotidiano com situações de violência urbana presente nos cenários da pesquisa e modos de 

agir diante de tal evento, ficou evidenciado que, ao acessarem o gestor local (Presidente da 

Associação de Moradores), assim como o gestor central (Coordenação dos PMFs) em busca 

de apoio para o direcionamento das ações, a maioria dos profissionais afirma que recebe 

apoio, mesmo que sejam estas ações pontuais, como o fechamento das unidades.  

Assim, 7 (64%) participantes responderam que recebem apoio das gestões na tomada 

de decisões durante momentos de maior violência na comunidade.  

 

Total apoio. Se tá ruim, não dá para ir a um local, não vai não.  (ACS 6) 

 

Recebemos. Nos primeiros anos, você acha que todo mundo pode mandar você 

embora, mas depois de um tempo com os erros e aprendizagens a gente conseguiu... 

hoje em dia é mais fácil. Entra em contato com o Presidente, entra em contato com 

a Gestão e chega em comum acordo e sabe que vai fechar e nós vamos cada um 

para sua casa. (TE 2) 

 

A abertura, o apoio e o respaldo dado pelos gestores permitem o desenvolvimento de 

afinidades que podem estar relacionadas à permanência da equipe da ESF. Assim, o estilo de 

gestão autoritário não deveria ser adotado nos serviços públicos de saúde, pois não reconhece 

o papel central dos profissionais. O respeito às opiniões, sem a imposição de ideias ou 
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objetivos, é um aspecto importante para manter o ambiente de trabalho agradável e a equipe 

coesa (MEDEIROS, 2010). 

Outros 2 (18%) entrevistados informaram receber apoio algumas vezes.  

 

Não na totalidade, a gente tem sentido essa um pouco essa falta. Já existiram até 

algumas situações que ocorreram bastante tiro e a unidade permaneceu aberta. A 

gente se sente vulnerável. Existe uma diferença de quem já mora aí dentro, é uma 

violência que para eles já é uma rotina e para a gente não é rotina. Ouviu um tiro, a 

isso é normal. Não é normal! [...] Mas para eles, da cogestão da Associação de 

Moradores é comum, porque eles moram ali dentro. Então as vezes se entende o 

profissional, mas as vezes não... às vezes acha a quer ir embora, e não é bem 

assim... o funcionário se sente inseguro. (E3) 

 

 

Por fim, outras 2 (18%) profissionais relataram que não recebem apoio das gestões, 

como podemos identificar nas falas abaixo. 

 

Na maioria das vezes eles não atendem nem o telefone quando a enfermeira liga, a 

gente fica mesmo ao Deus dará. (ACS 4) 

 

 
Não apoia. Infelizmente a gente liga e liga para a gestão e eles não estão nem aí 

para a gente. A gente faz contato com a gestão e fica aqui dentro preso. (TE 4) 

 

 

O trabalho em área de violência requer intervenção integradora entre múltiplos 

setores, tanto nos aspectos macroestruturais (as políticas públicas) quanto na articulação 

interna, para mobilização das intervenções. A ação torna-se mais eficaz quando promovida 

por um conjunto de instituições atuando de modo coordenado (BUDÓ ET AL., 2012). 

Na perspectiva de Minayo (2006, p. 118), é preciso investir em conhecimentos 

científicos e empíricos levando em conta o tempo, o espaço, os grupos atingidos, as 

gravidades e representações a fim de poder compreender a violência urbana. Por ser um 

fenômeno de ordem do vivido, histórico, a violência está aí para “dramatizar causas”, 

incomodar, propor e agir mudanças. Portanto, cada parte envolvida e atingida precisa ser 

articulada ao todo.  

Diante das estratégias de abordagem da violência no território, Budó (2007, p. 515) 

ressalta: 

 

[...] é possível reafirmar a importância da construção de propostas que contribuam 

para a diminuição da violência. Para isso, acredita-se ser essencial conhecer as 

representações e práticas populares em relação à violência, pois cada grupo social 

pensa e vivencia a violência dentro de seu quadro particular de realidade material e 

de valores. 
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Também na concepção de Phebo e Moura (2005), a abordagem da violência exige 

uma articulação intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional, com a participação do 

Estado e da sociedade civil organizada. Se a violência é um fenômeno multicausal, as 

possibilidades de enfrentamento devem partir dos diversos setores da sociedade. A entrada do 

campo da saúde nessa abordagem é relativamente recente, mas já está em conformidade com 

a proposta. 

Em relação à participação do setor saúde na questão da violência, Amaro, Andrade e 

Garanhani (2009) destacam que a atuação dos serviços de saúde na problemática da violência 

é um tema ainda muito pouco discutido na literatura. Isso demostra, de algum modo, a pouca 

atuação do setor nessa questão. A atuação desses serviços está quase sempre associada ao 

atendimento das vítimas de violências ou ao combate a doenças, situações passíveis de 

controle com medicalização. 

Na ação intersetorial para o enfrentamento da violência, é fundamental o trabalho em 

rede, através da inclusão dos setores saúde, educação, jurídico, segurança, bem-estar social, 

dentre outros, de forma articulada e comprometida. Diante dos diferentes níveis de 

complexidade e especificidades de cada setor envolvido, essa rede possibilita a agregação de 

propostas e responde melhor às necessidades, na garantia dos direitos e da atenção global das 

pessoas em risco ou em situação de violência. (BUDÓ ET AL.,2012),  

Amaro, Andrade e Garanhani (2009, p. 179) enfatizam que: 

 

Em tempos de acirramento da violência urbana, é necessário que haja uma 

conscientização por parte do segmento da saúde para relevância do tema na 

qualidade de vida da população. Um serviço de saúde que esteja realmente 

empenhado em promover a qualidade de vida, não pode deixar de lado o valor do 

pleno exercício da democracia e a luta por justiça social. Deve articular-se 

intersetorial, multiprofissional e interdisciplinarmente e com organizações da 

sociedade civil e comunitária.  

 

 

 4.2.3 REPERCUSSÕES DA VIOLÊNCIA URBANA NA SAÚDE DOS 

PROFISSIONAIS 

 

O trabalho desempenha um papel fundamental em relação à saúde, pois tanto as 

condições do ambiente físico quanto a própria organização do trabalho podem provocar 

doenças físicas, acidentes e sofrimento psíquico aos trabalhadores. Na relação saúde-trabalho, 

somente a partir das últimas décadas, o trabalho passou a ser compreendido como um fator de 
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possível adoecimento, sendo as condições de trabalho impactantes para o corpo (SOUZA E 

FREITAS, 2011).  

Dessa maneira, 6 (54,5%) participantes, mais da metade, afirmaram que a violência 

no território tem trazido consequências para sua saúde. A violência urbana se reflete em 

adoecimentos, medos, insatisfação e em sentimento de insegurança e desmotivação por parte 

dos profissionais, comprometendo, assim, a saúde do trabalhador: 

 

Eu acho que fiquei mais ansiosa ao longo desses anos, mais apreensiva, mais 

temerosa com algumas coisas. (E 2) 

 

 

 

Baierl (2004, p.20) ressalta: 

 
 

A violência urbana tem ampliado o que denominamos medo social. Medo esse 

construído socialmente e que afeta a coletividade. Trata-se do medo utilizado como 

instrumento de coerção por determinado grupos que submetem pessoas aos 

interesses delas. O medo social vem alterando profundamente o território e o tecido 

urbano e, consequentemente, a vida cotidiana da população. Todos se sentem 

afetados, ameaçados e correndo perigo. Ameaças reais, vindas de sujeitos reais, são 

contra contrapostas a ameaças potenciais típicas do imaginário singular coletivo, 

produzido pelos índices perversos do crescimento da violência nas cidades. [...] Os 

sentimentos generalizados são de insegurança, ameaça, raiva, ódio, medo e 

desesperança. 

 

 

De acordo com Morais (2010), a violência está em tudo que é capaz de trazer 

destruição e sofrimento ao corpo do homem, podendo causar transtornos a sua integridade 

psíquica.  

Para Lancman, Ghirardi, Castro e Tuacek (2009), as consequências da violência na 

saúde do trabalhador incluem sintomas de ordem psicossomática e podem se manifestar sob a 

forma de sensação de desconfiança, desânimo, perda de sentido do trabalho, baixa autoestima, 

entre outros. Esses efeitos podem se agravar com o tempo, podendo ocasionar o rompimento 

de relações interpessoais, absenteísmo, rotatividade, adoecimentos, afastamentos do trabalho e 

até a desestruturação da organização do serviço.  

Portanto, para as instituições há aumento de custos, dificuldade de contratar e/ou 

manter os profissionais, aumentando, assim, a rotatividade, além da possibilidade de 

destruição de patrimônio e acréscimo de gastos com a saúde dos trabalhadores (MOLINOS, 

COELHO, PIRES E LINDNER, 2012). 

 

Já trouxe sim. Ansiedade, tristeza, depressão. Mas, tem que seguir. (TE 2) 
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Com certeza. Tem dias que eu venho para cá, eu acordo cinco horas da manhã e já 

acordo com taquicardia. O funcionário trabalha um pouco sob pressão mesmo e a 

questão da vulnerabilidade é muito grande. (E 3) 

   

 

Quando o indivíduo incorpora inconscientemente sentimentos negativos, ele tem a 

sua saúde comprometida, pois ele passa a somatizar as suas culpas, os seus medos, as suas 

angústias e os seus segredos. Nessa situação, a doença emocional pode ser somatizada através 

de sintomas físicos, como tremores, sudorese, tensões musculares, arritmias cardíacas e por 

meio das alterações psicoemocionais, como depressão, nervosismo, ansiedade e transtornos 

alimentares (VIEIRA ET AL., 2009).  

Para Phebo e Moura (2005), as alterações psicossociais decorrentes da violência 

urbana são mais difíceis de serem identificadas e documentadas e podem, ainda, ser mais 

graves do que as lesões físicas. Os eventos relacionados à violência urbana são, na maioria 

das vezes, tão assustadores, que podem levar ao aparecimento de alterações no funcionamento 

cognitivo, emocional e comportamental das vítimas.   

Por outro lado, outros 5 (45,5%) participantes, em especial os ACS, disseram que a 

violência urbana vivenciada no cotidiano não trouxe consequências para sua saúde. 

 

 

Pra mim não. Porque assim, eu já estava acostumada a ver esses tipos de coisas. 

Uma pessoa de fora fica abalada. (ACS 1) 

 

 

Na minha saúde não. Eu sou criada aqui dentro, desde que eu era pequenininha 

sempre teve essa parte ruim aqui dentro, só que ultimamente está aumentando muita 

coisa, não só aqui como em todos os lugares. (ACS 3) 

  

Quanto aos ACS, por serem moradores da comunidade onde atuam, conhecem os 

problemas sociais enfrentados cotidianamente por esta. Desse modo, a violência vivenciada 

nas situações de trabalho faz parte da sua rotina de vida e já não causam tanto estranhamento 

e, consequentemente, repercussões em sua saúde. Há certa “banalização ou incorporação da 

violência” por parte destes profissionais.  

Nesse sentido, Baierl (2004) sinaliza que, quando as pessoas passam a tratar a 

violência como corriqueira, o risco que se corre é de banalização do cotidiano.  

Assim, Molinos, Coelho, Pires e Lindner (2012, p. 245) ressaltam:  
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As relações entre os indivíduos, em nossa sociedade, têm caracterizações de poder 

tão enraizadas que nem sempre são percebidas como tal pelo agressor nem pela 

vítima. Assim a aceitação ocorre com alguma naturalidade, e as ações violentas são 

percebidas como adequadas e, de alguma forma, até mesmo esperadas.  
 

Esses dois depoimentos nos remetem à ideia de que a violência urbana presente 

nesses cenários já pode estar sendo naturalizada por alguns profissionais, principalmente por 

quem além de trabalhar também reside na comunidade. 
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CONCLUSÃO 

  

A violência urbana é uma realidade concreta no território das comunidades onde 

estão inseridas as unidades do Programa Médico de Família do município de Niterói-RJ, 

cenários da pesquisa. Realidade esta similar aos grandes centros urbanos, como comprovamos 

na literatura acessada para este estudo.  

A violência urbana se concretiza nesses espaços principalmente através de intensos 

tiroteios e conflitos entre policiais e traficantes. Através dos depoimentos das participantes do 

estudo, constatamos que esta violência repercute de diferentes formas nas ações de cuidado, 

de modo que a unidade de saúde oferta as atividades/ações conforme as condições do 

território. Em relação aos usuários, estes vivenciam o bloqueio do acesso ao serviço de saúde 

e o comprometimento da continuidade do cuidado.  

As diferentes atividades como visitas domiciliares, atividades educativas 

programadas e consultas agendadas são, em muitos momentos, interrompidas quando eventos 

violentos tornam-se constantes no território. Assim, o acesso fica condicionado a fatores 

como a violência. 

No entanto, constatamos que apesar de a violência urbana repercutir negativamente 

no serviço e na saúde das participantes do estudo, menos da metade concordou que mudaria 

de cenário de atuação. Dentre as justificativas apontadas, foram relatados o vínculo criado 

com a comunidade, o bom relacionamento com a equipe de trabalho e a proximidade da 

unidade com a residência. Evidencia-se, desta forma, certa naturalização da violência urbana 

por parte dos profissionais e a capacidade de construir propostas de trabalho diante da 

diversidade social.   

Assim, além de trazer consequências para as práticas de cuidado dos profissionais, a 

violência urbana repercute na saúde destes, de modo que mais da metade dos entrevistados 

afirmou que já apresentou ou ainda apresenta sintomas, principalmente psíquicos, como 

medo, ansiedade e nervosismo decorrentes da violência vivenciada diariamente.  
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Ao se depararem com situações complexas como a violência urbana, os profissionais 

acabam não sabendo como agir, visto que essa temática é abordada de modo incipiente na 

formação, nas capacitações em serviço e nos cursos de pós-graduação. Nesse sentido, cabe às 

Universidades inserirem em seus programas temas relevantes como a violência, que trazem 

impactos diretos para a saúde da população e para os serviços. 

As estratégias apropriadas para lidar com a violência no território são pontuais e têm 

como objetivo uma ação para aquele momento específico. No entanto, por serem eventos 

vivenciados quase que cotidianamente e que trazem consequências para o andamento do 

serviço e para a saúde dos profissionais, coloca-se como prioritário pensar coletivamente e 

institucionalmente formas para o enfrentamento da violência nesses territórios.  

Evidencia-se a necessidade de os profissionais de saúde dessas unidades trabalharem 

em estreita parceria com os gestores, a Associação de Moradores, a sociedade civil e outros 

setores, como educação e justiça, para que, de maneira intersetorial e interdisciplinar, sejam 

construídas estratégias eficazes para esse enfrentamento.  

 Podemos citar como limitação para a realização deste estudo a própria violência 

urbana, pois as unidades localizadas dentro de comunidades que cotidianamente sofrem 

conflitos armados acabam inviabilizando o acesso de pesquisadores a estes cenários, 

dificultando, assim, a realização de pesquisas que abordam a referida temática. 

 Nesse contexto, este trabalho possui como contribuição para o campo das ciências do 

cuidado em saúde a socialização de pesquisa que problematizou a violência urbana no 

território da Saúde da Família, na perspectiva de compor com o já produzido sobre o tema, 

indicando a necessidade de outros estudos a partir desta pesquisa, por exemplo, identificar a 

compreensão dos profissionais da saúde sobre o porquê da violência nesses territórios.   

E como contribuição social, demonstrar aos gestores e à sociedade que há necessidade 

urgente de medidas educativas e ações com o propósito de construir parcerias com todos os 

equipamentos sociais no sentido de reduzir a violência urbana nesses territórios vulneráveis. 

Este movimento poderá determinar que os profissionais envolvidos nas práticas em saúde 

atuem com segurança sem ter suas ações afetadas e, consequentemente, a população terá 

garantidos o acesso e a assistência.   
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APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A violência urbana e as repercussões nas ações de cuidado 
em saúde no território da Saúde da Família do município de Niterói-RJ                                                             
Pesquisadora Responsável: Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher.                                                        
E-mail: donizete@predialnet.com.br Tel: (21) 9805-9017.                                                                      
Pesquisadora: Cynthia Braz Machado.                                                                                             
E-mail: cynthiabraz@yahoo.com.br Tel: (21) 7578-5145.                                                                                                                                      
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense. 

 O Sr.(a) está sendo convidado a participar da pesquisa A violência urbana e 

as repercussões nas ações de cuidado em saúde no território da Saúde da 

Família do município de Niterói-RJ de responsabilidade da pesquisadora Prof.ª 

Dr.ª Donizete Vago Daher que possui como objetivos: Conhecer a percepção dos 

profissionais de saúde do PMF em relação à violência urbana no território da Saúde 

da Família do município de Niterói-RJ; Identificar as repercussões da violência 

urbana nas ações de cuidado dos profissionais de saúde que atuam nas áreas de 

abrangência da Saúde da Família e analisar as estratégias apreendidas pelos 

profissionais do PMF para o enfrentamento da violência urbana no território. 

Justifica-se este estudo, pelo fato da grande proporção que tomou o tema violência 

para o setor saúde e as suas consequências para a saúde da população e para o 

processo de trabalho nas instituições de saúde.  

Ao final busca-se indicar aos profissionais de saúde possíveis estratégias que 

eles possam adotar no enfrentamento deste problema. Os dados serão coletados 

através de entrevistas que serão gravadas, garantindo o sigilo dos sujeitos e dos 

dados. Os resultados serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. 

Em nenhum momento, esta pesquisa trará risco a sua saúde dos participantes. E 

todos serão orientados que terão o direito de retirar seu consentimento a qualquer 

momento, deixando de participar do estudo, sem que isso lhe traga qualquer 

prejuízo. 

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 
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Eu, ____________________________________, declaro possuir conhecimentos 

dos objetivos desta pesquisa, dos benefícios que possam ser obtidos com a 

realização da mesma, da liberdade de retirar o meu consentimento em qualquer 

momento e deixar de participar do estudo; que se manterá o sigilo das informações 

relacionadas à minha entrevista. Concordo com minha participação, como voluntário, 

no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ____ de _____________de ______. 

 

____________________________                   ______________________________ 

           (Entrevistado) RG nº                                               (Entrevistador) RG nº 

 

____________________________                   ______________________________ 

              Testemunha 1                                                           Testemunha 2 
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APÊNDICE II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Data:                                                                  Telefone Contato: 

Nome: 

Idade:                                                                 Escolaridade: 

Estado Civil: 

Ocupação/ profissão: 

Quanto tempo de formação ou de capacitação: 

Módulo em que exerce a profissão: 

 

1. Há quanto tempo trabalha neste local? 

2. Por que o(a) senhor(a) escolheu trabalhar neste cenário?  

3. Se tivesse oportunidade de escolha deixaria este cenário por outro? Por quê? 

4. O que o(a) senhor(a) pensa sobre a violência que acomete este território? 

5. Quais as dificuldades/ limitações que encontra para realizar suas ações de 

saúde no que se refere a violência? 

6. Já vivenciou algum evento de violência que interferisse nas suas ações? 

Exemplifique. 

7. Como o senhor (a) age quando há algum evento violento no território? 

8. A gestão local e central apoia as tomadas de decisões dos profissionais 

quando ocorrem eventos violentos no território? Justifique. 

9. A violência no território já trouxe alguma consequência para sua saúde? 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 


