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RESUMO 

 
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA AS PESSOAS QUE SOFRERAM 

VIOLÊNCIA POR ARMA DE FOGO: UMA ABORDAGEM PSICOSSOCIAL  
 

ANA PAULA SILVA BARILARI 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a abordagem psicossocial do cuidado 

de enfermagem às pessoas que sofreram violência por arma de fogo atendida no setor de 

emergência. A violência nas grandes cidades é um fenômeno social que vem sendo 

discutida cada vez mais na área da saúde por trazer consequências graves à população. 

Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa que utilizou como instrumento 

de coleta de dados a entrevista semiestruturada aplicada a equipe de enfermagem da 

emergência do Hospital Federal de Bonsucesso (RJ). Através da Análise do discurso do 

sujeito coletivo emergiram três categorias temáticas: Os cuidados identificados no 

atendimento às vítimas de violência no setor de emergência; as representações da equipe 

de enfermagem sobre o atendimento as pessoas que sofreram violência por arma de 

fogo e a abordagem psicossocial de enfermagem às vítimas de violência. Os dados 

obtidos a abordagem psicossocial ainda é um desafio a ser superado pela equipe de 

enfermagem. Conclui-se que a abordagem psicossocial de enfermagem na emergência 

apresenta uma prática que aponta para o cuidado integralizado e holístico é essencial às 

pessoas que sofreram violência por arma de fogo. O olhar de enfermagem deve ser um 

cuidado mais integralizado, compreendendo este indivíduo na sociedade, na família, na 

sua relação com o mundo. Torna-se um desafio permanente, no campo da saúde 

pública, fortalecer e contextualizar as intervenções psicossociais nas grandes 

emergências.  
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ABSTRACT 
 

Nursing care of emergency the people who suffered violence by firearms: a 
psychosocial approach. 

 
 

ANA PAULA SILVA BARILARI  
 
 

This study aims to examine the psychosocial approach of nursing care to people who 

have experienced violence by firearm seen at the emergency room. The violence in big 

cities is a social phenomenon that has been discussed increasingly in the health of the 

population have severe consequences. It is a qualitative descriptive study that used the 

instrument to collect data to semi-structured interviews applied to the nursing staff of 

the Federal Emergency Hospital Bonsucesso (RJ). Through analysis of the collective 

subject discourse emerged three themes: care identified in caring for victims of violence 

in the emergency room; representations of the nursing staff on the care people who have 

experienced violence by firearms; nursing and psychosocial approach to victims of 

violence victims of violence in the emergency room, quiet and responsive care; 

representations of the nursing staff on the care people who have experienced violence 

by firearms, and the psychosocial approach is still a challenge to be overcome by the 

nursing staff. We conclude that the psychosocial approach in emergency nursing 

practice that presents a points paid for the care and holistic is essential for people who 

have experienced violence by firearms. The look of nursing care should be paid more, 

including this individual in society, in the family, its relationship with the world. It is an 

ongoing challenge in the field of public health, strengthen and contextualize 

psychosocial interventions in major emergencies. 
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RESUMEN 

 
Atención de enfermería de emergencia a las personas que sufrieron la violencia por 

armas de fuego: un enfoque psicosocial. 

ANA PAULA SILVA BARILARI  
 
Este estudio tiene como objetivo examinar el enfoque psicosocial de los cuidados de 

enfermería a las personas que han sufrido violencia por arma de fuego vista en la sala de 

emergencias. La violencia en las grandes ciudades es un fenómeno social que se ha 

discutido cada vez más en la salud de la población tiene consecuencias graves. Se trata 

de un estudio cualitativo descriptivo que utilizó el instrumento de recolección de datos 

de entrevistas semi-estructuradas aplicadas al personal de enfermería de la Federal de 

Emergencia del Hospital Bonsucesso (RJ). Através del análisis del discurso del sujeto 

colectivo surgido tres temas: la atención identificados en atención a las víctimas de la 

violencia en la sala de emergencias, las representaciones del personal de enfermería en 

el cuidado de las personas que han sufrido violencia por armas de fuego , de enfermería 

y el enfoque psicosocial a las víctimas de la violencia. Datos desde el enfoque 

psicosocial sigue siendo un desafío a ser superado por el personal de enfermería. 

Llegamos a la conclusión de que el enfoque psicosocial en la práctica de enfermería de 

emergencia que presenta algunos puntos pagados por el cuidado y la integral es esencial 

para las personas que han sufrido violencia por armas de fuego. El aspecto de la 

enfermería debe ser dirigida la atención se debe prestar más, la inclusión de este 

individuo en la sociedad, en la familia, su relación con el mundo. Es un reto constante 

en el campo de la salud pública, fortalecer y contextualizar las intervenciones 

psicosociales en emergencias graves. 
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata do cuidado de enfermagem as pessoas que sofreram 

violência por arma de fogo, tema que me interessa desde a graduação, quando discuti os 

cuidados à saúde dos detentos no Sistema Penitenciário. 

Os acidentes e a violência no Brasil configuram um problema de saúde pública 

de grande magnitude e transcendência, que tem provocado forte impacto na morbidade 

e na mortalidade da população. 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por acidentes e violência, 

criado pelo Ministério da Saúde em 2001, é um instrumento orientador da atuação do 

setor saúde nesse contexto traz como consequência para a população a morte ou geram 

agravos à saúde que demandam atendimento nos serviços de saúde.  

Assim delimitada, esta Política estabelece diretrizes e responsabilidades 

institucionais, nas quais estão contempladas e valorizadas medidas inerentes à 

promoção da saúde e à prevenção desses eventos, mediante o estabelecimento de 

processos de articulação com diferentes segmentos sociais. Ao considerar que se trata 

de fenômeno de conceituação complexa, polissêmica e controversa, este documento 

assume como violência o evento representado por ações realizadas por indivíduos, 

grupos, classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e ou 

espirituais a si próprio ou a outros (Minayo e Souza, 1998). Nesse sentido, apresenta 

profundos enraizamentos nas estruturas sociais, econômicas e políticas, bem como nas 

consciências individuais, numa relação dinâmica entre os envolvidos.    

Ao iniciar minha carreira profissional pelo concurso público do Ministério da 

Saúde, no ano de 2007, passo a atuar no cenário da emergência do Hospital Federal de 

Bonsucesso – RJ onde cuido de pessoas que sofreram violência e que chegam no 

hospital por intermédio do  Corpo Militar de Bombeiros (CBMERJ), pelo Batalhão de 

Operações Policiais Especiais (BOPE) ou pelos próprios meios. Por ser esta uma 

emergência de grande porte do Estado do Rio de Janeiro, onde há uma grande demanda 

de atendimento por este tipo de agravo, foi possível realizar esta pesquisa. 

São conhecidas diversas formas de expressão da violência: agressão física, abuso 

sexual, violência psicológica, violência institucional entre outras. Os diversos grupos 

populacionais são atingidos por diferentes tipos de violência com consequências 



distintas. O foco desta pesquisa são as pessoas que são atingidas pela arma de fogo que 

compõe o cenário da violência urbana nas grandes cidades. Os homens sofrem mais 

violência que levam a óbito e tornam-se visíveis nos índices de mortalidade. Em outros 

segmentos, porém, sobretudo o da criança, adolescente, mulher e idoso, as violências 

não resultam necessariamente em óbito, mas repercutem, em sua maioria, no perfil de 

morbidade, devido ao seu impacto sobre a saúde. 

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (2009) discute a 

temática responsabilizando a socialização pela tendência ao envolvimento em episódios 

agressivos e de violência por parte dos homens, sendo a masculinidade associada à 

agressividade, como o uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas e o acesso a armas 

de fogo. A violência, desde que percebida como uma forma social de poder advém da 

estratégia de empoderamento masculino, mas com ônus para os homens autores de 

violência, que se vulnerabilizam na adoção de práticas que resultam em graves danos à 

saúde física, psíquica e social para si próprios e para os outros. Como conseqüência da 

maior vulnerabilidade de homens à autoria da violência, a maior parte da população 

carcerária no Brasil é também formada por homens.  

Quando refletimos em violência como fenômeno social o homem sempre é visto 

como o grupo mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os 

homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a 

agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de 

internação, em relação à sofrida pelas mulheres (Souza, 2005). 

Dentro dos acidentes provocados por arma de fogo foi notória a alta incidência 

em pessoas do sexo masculino, jovens, adolescentes, de faixa etária entre 19-30 anos 

acometidos por esse tipo de violência. Estudos iniciados por Souza (1994) inserido na 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem fundamenta os dados achados 

das pessoas que sofreram violência por arma de fogo quando revelam que, na população 

jovem, em 1997, para cada mulher de 20 a 29 anos de idade, morreram 15 homens da 

mesma faixa etária por projétil de arma de fogo. A população masculina, além de armas 

de fogo (SIM/MS – 1997), está também mais exposta a outros fatores de risco, como 

uso de álcool e de drogas.  

Para entender as demandas dos pacientes atendidos na emergência em 

decorrência da violência, em levantamento inicial nos prontuários destinados a 

ocorrência policial, observamos que 43% dos atendimentos realizados no Hospital 

Federal de Bonsucesso tinha como registro de ocorrência a perfuração por arma de fogo 



(PAF), seguido dos acidentes automobilísticos 27% dos casos, totalizando 70% dos 

atendimentos na emergência no primeiro semestre de 2009. 

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (2009) ressalta que 

a concentração dos acidentes e das violências é visivelmente mais clara nas áreas 

urbanizadas, que acumulam cerca de 80% do total das mortes por causas violentas onde 

o BO, instrumento utilizado nas Delegacias de Polícia nos níveis estadual e municipal, é 

uma fonte que pode ser complementada pelo Boletim de Ocorrência gerado pela Polícia 

Militar. Não é padronizado em nível nacional e, em geral, informa melhor os eventos 

mais graves que chegam ao conhecimento da polícia e dos hospitais para identificar as 

vítimas de violência. 

O perfil da clientela atendida Hospital Federal de Bonsucesso reafirma o que diz 

na literatura, é de jovens adolescentes do sexo masculino, o que caracteriza perdas 

irreparáveis para os familiares, atingindo a organização social, emocional e econômica 

da família. Pela localização do Hospital e área de abrangência, esse perfil acaba se 

enquadrando no de jovens recrutados pelo comércio de drogas ilícitas.  

O alto índice do acometimento de pessoas por arma de fogo é justificado pela 

localização geográfica e espacial do Hospital Federal de Bonsucesso que tem como área 

de abrangência grandes áreas de confronto do controle do tráfico de drogas como: Maré, 

Manguinhos, Parque União, Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro e 

Nova Holanda. Soma-se a este agravo, o elevado índice de acidentes automobilísticos, 

devido o hospital encontra-se próximo às vias da cidade de intenso fluxo diário, como 

Avenida Brasil, Linha Amarela, Linha Vermelha, e Automóvel Clube. 

O índice elevado de morbidade em relação à taxa de mortalidade que envolve as 

vítimas de violência, evidenciada nos achados, vem reforçar a necessidade de se 

aumentar às investigações em torno da temática. O reflexo da violência está muito 

vinculado às lesões fatais e perdas irreparáveis que elas vêm causando, quando começa 

a abranger a morbidade podemos dimensionar as multifaces adquiridas com o objeto de 

estudo.  

O setor de emergência funciona como porta de entrada dessas vítimas onde a 

violência será vista, ouvida e sentida pelos profissionais que lá estão trabalhando. Isto 

vai ao encontro com o que diz Figueiredo (2009) quando reconhece que o setor saúde 

pode constituir uma encruzilhada aonde confluem todos os corolários da violência.  A 

violência é um problema social que ameaça o desenvolvimento da população, afeta a 



qualidade de vida e as teias sociais. Deslandes (1999, p. 83) corrobora com a idéia sobre 

as vítimas de violência e o setor de emergência quando diz: 

Contudo, em nenhum outro serviço de saúde a violência adquire tamanha 

visibilidade como na emergência. Este serviço é, para a maioria das vítimas de 

violências, a "porta de entrada" no sistema público de saúde. Observa-se que a 

maioria dos serviços privados não oferece o atendimento de emergência, pois 

os investimentos nesse tipo de atenção são onerosos e de grande complexidade. 

Podemos mesmo dizer que o atendimento de emergência é um poderoso 

indicador da violência que ocorre na cidade. É para lá que acorrem ou são 

levadas suas vítimas em situações de trauma ou iminência de morte. Para 

muitas pessoas, é a única vez em que estará, enquanto vítima de uma agressão, 

diante de um profissional de saúde (que é um representante do poder público). 

Em muitos casos, é um dos únicos momentos em que a violência será 

declarada.   

 

Pensar em cuidado de enfermagem na emergência é pensar em uma assistência 

técnica de qualidade, atendimento ágil aos indivíduos acometidos por quadros agudos 

que possam acarretar risco iminente de morte ao paciente. Os profissionais que 

trabalham neste espaço tão diferenciado deverão estar presentes para intervir nestas 

situações de intenso estresse onde muitas vezes o tempo é o limiar entre a vida e morte 

deste sujeito. Neste contexto, Deslandes (1999) percebe a emergência como um 

ambiente onde a dinâmica de atendimento exige rapidez e atitudes imediatas, que 

provoca grande estresse, onde há uma demanda sempre além do contingente de 

profissionais disponíveis e de contínua mudança de equipes (dificultando a 

comunicação e a troca de impressões entre profissionais que iniciaram e aqueles que 

vão dar continuidade ao atendimento).  

É dentro deste cenário de cuidar que emergirá as discussões acerca do cuidado 

de enfermagem as vítimas de violência visando uma abordagem do indivíduo para além 

do campo teórico, onde sejam apreendidas as expressões de vida e de saúde, onde o 

sujeito possa expressar pensamentos, sentimentos, valores e crenças e atribuir 

significados aos eventos da vida cotidiana. 

Apreender essas expressões como instrumentos dentro do modelo hospitalar é 

uma tarefa difícil, pois os profissionais enfrentam obstáculos para ampliar a abordagem 

psicossocial para além da dimensão clínica. A temática da violência nos permite 

construir um campo de conhecimentos que transcende o teórico-prático da saúde e passa 

a considerar um corpo de conhecimentos ampliados apoiados na psicologia, sociologia, 

educação e filosofia requerendo uma ação profissional para além da clínica. Nesse 



sentido, a abordagem psicossocial constitui uma necessidade intrínseca a atenção de 

enfermagem as pessoas que sofreram violência.  

Neste estudo pretendemos estudar a configuração dessa perspectiva assistencial 

no âmbito do setor de emergência com ênfase no cuidar de enfermagem as pessoas que 

foram atingidas por arma de fogo.  

 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO: 

● A abordagem psicossocial do cuidar de enfermagem de emergência às pessoas 

que sofreram violência por arma de fogo. 

 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS: 

 ● Como se dá a abordagen psicossocial de enfermagem as pessoas que sofreram 

violência por arma de fogo quando são atendidas na emergência? 

 ● Quais os fatores intervenientes nos cuidados de enfermagem de emergência as 

pessoas que sofreram violência por arma de fogo ? 

 ● Qual a representação da equipe de enfermagem sobre o atendimento as 

pessoas que sofreram violência por arma de fogo? 

 

 OBJETIVOS: 

 

Geral: 

 Analisar a abordagem psicossocial do cuidado de enfermagem de emergência 

dirigido às pessoas que sofreram violência por arma de fogo. 

 

Específico: 

 Identificar os cuidados de enfermagem as pessoas que sofreram violência por 

arma de fogo atendida no setor de emergência. 

 Destacar as representações da equipe de enfermagem da emergência sobre o 

atendimento as pessoas que sofreram violência por arma de fogo. 

 Descrever a abordagem psicossocial da equipe de enfermagem as pessoas que 

sofreram violência por arma de fogo no setor de emergência. 

 



1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo justifica-se pelo crescente número de casos de violência por arma de 

fogo, seguido de óbitos ou incapacidades severas. Como se sabe, no Brasil, taxas de 

mortes violentas intencionais estão entre as mais altas do mundo há mais de duas 

décadas. Nas regiões metropolitanas do país, como se sabe, a criminalidade violenta 

cresceu predominantemente em favelas e bairros pobres das periferias urbanas. Nessas 

áreas, especialmente a partir dos anos 80, instalou-se o tráfico de drogas e os conflitos 

entre facções rivais que disputam o controle do mercado. Também cresceram, ao longo 

dos anos, a violência e a corrupção policiais. Nesses territórios pobres e carentes da 

presença do Estado registram-se os mais altos índices de violência letal, somando-se a 

morbidades que já atingem esta população. 

Souza et. al. (2008) enfatiza que a preocupação com a questão da violência 

acentua-se a partir da década de 80, pois já faz parte da causa de óbito na população 

perdendo somente pelas doenças cardiovasculares e a primeira entre pessoas na faixa 

etária até os 49 anos.  

A prevenção e o combate à violência vêm sendo um dos maiores obstáculos a 

ser superado pelo campo da saúde. Segundo Minayo (2002) a questão da violência está 

sendo discutida no Brasil desde o início da década de 80, constituindo uma alta 

demanda aos serviços de urgência e emergência, onde a violência adquire uma maior 

visibilidade pela gravidade das lesões e pelo risco iminente de morte das vítimas. O 

setor saúde passa a se responsabilizar por esse tema, em 2001, através da criação da 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que 

historicamente era realizado pela esfera do poder judiciário e de segurança pública.  

Na década de 80, as mortes por acidentes e violências passaram a responder pela 

segunda causa de óbitos no quadro de mortalidade geral, ensejando a discussão de que 

se tratava de um dos mais graves problemas de saúde pública a ser enfrentado. A partir 

de então, essas mortes representam cerca de 15% dos óbitos registrados no País, 

perdendo apenas para as doenças do aparelho circulatório.  

O impacto econômico dos acidentes e das violências no Brasil pode ser medido 

diretamente por meio dos gastos hospitalares com internação, inclusive em unidades de 

terapia intensiva, e dias de permanência geral. A Política Nacional de Atenção a Saúde 

Integral do Homem (2009) relata que em 1997, o total desses gastos correspondeu a R$ 

232.376.612,16, valor que representou, aproximadamente, 8% dos dispêndios com 



internações por todas as causas. Embora se saiba que esses valores estão bastante 

subestimados, é importante assinalar que hospitalizações por lesões e envenenamentos 

representam um gasto/dia cerca de 60% superior à média geral das demais internações.  

Cabe ressaltar que a prática da violência, em todas as faces, tem sido debatida 

não somente no campo da saúde, mas também em outras áreas, como a educação, o 

direito, o serviço social, entre outras com vista à prevenção, ao enfrentamento e ao 

tratamento de danos e patologias consequentes. Contudo são escassos os estudos que 

versam sobre a violência como problema de saúde e por isso é prioritário dar 

continuidade à realização de investigações nessas temáticas e ao mesmo tempo investir 

no desenvolvimento de pesquisas direcionadas àquelas até então pouco estudadas. A 

discussão em torno do impacto desses estudos, independentemente de abordagem, 

requer repensar sobre o compromisso social da pesquisa e com a produção dela, que é 

historicamente situada e socialmente determinada, ao apontarem diretrizes ou solucionar 

problemas que afetam dado segmento social. Reforça-se, porém, que, apesar dos 

estudos já desenvolvidos, há necessidade de incremento em pesquisas nessas temáticas. 

 

1.5. RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 

A importância de discutir o tema sobre violência na área da saúde 

principalmente na enfermagem torna-se relevante, pois a violência longe de ter uma 

etiologia patológica atinge a população, traz graves consequências, empilha corpos no 

setor saúde, necessitando de uma abordagem sob os múltiplos olhares que perpassam a 

questão social, questão política e a questão econômica.  Para Minayo (2007, p. 1260): 

“... a violência é um fenômeno sócio histórico e acompanha toda a experiência 

da humanidade. Portanto, ela não é, em si, uma questão de saúde pública. 

Transforma-se em problema para área porque afeta a saúde individual e 

coletiva e exige, para sua prevenção e enfrentamento, formulação de políticas 

específicas e organização de práticas e serviços peculiares ao setor.” 

 

Fruto de complexas relações entre atributos individuais e do contexto social 

onde ocorre, reconhece-se de antemão a dificuldade em estudar este fenômeno e o 

inevitável recorte conceitual o qual é necessário recorrer para abordar a violência. 

Apesar de ser, nos dias de hoje, um tema bastante discutido pelos mais variados setores 

sociais, a primeira forma que foi abordada, segundo Minayo (2007) foi através da lógica 

biomédica no atendimento pontual e específico das lesões, traumas e mortes através da 



Classificação Internacional das Doenças (CID) com denominação “causas externas”. 

Pioneiramente foi trabalhada pelos profissionais de saúde a questão da violência contra 

a criança e as repercussões físicas, morais, psicológicas onde estes profissionais se 

sentiram responsabilizados como cidadãos a solucionar as questões acerca da violência 

contra o menor.  

Na década de 80, após o movimento feminista surgem então as pesquisas que 

atendem as questões da violência contra a mulher, sendo escassas as publicações 

científicas referentes à violência urbana que tanto é explorada com sensacionalismo nos 

meios de comunicação. O cenário escasso de publicações que cercam a temática vem ao 

encontro do trabalho realizado por Souza et al (2008) que chama a atenção para 

formação acadêmica dos profissionais de saúde no estudo que realizou evidenciou raras 

referências à violência estrutural, o que denota uma carência de debates sobre as 

questões que são o pano de fundo para os complexos problemas sociais brasileiros e que 

determinam as formas de adoecimento e morte de nossa população. É preciso reforçar 

que, nos estudos de formação e capacitação profissional, o trabalho de intervenção e de 

prevenção da violência deva ser coletivo, cooperativo, interdisciplinar e intersetorial a 

fim de ocorrer à ampliação de conhecimentos e habilidades, como também o 

estabelecimento de parcerias e colaboração da comunidade. 

As autoras supracitadas ressalta a dificuldade da inserção do tema nos currículos 

de enfermagem e medicina, pois as mudanças curriculares não ocorrem sem políticas 

específicas, e que mesmo quando elas são criadas, leva um tempo para assimilação do 

corpo docente, que resiste sob o impacto do modelo de sua própria formação 

profissional. A atenção às vítimas de violência, incluída no currículo acadêmico, 

impulsionará mudanças na formação do profissional de saúde, mas para isso é 

necessária à mobilização tanto da instituição acadêmica quanto dos serviços de saúde. 

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (2009) destaca que 

em relação a recursos humanos, tanto em termos numéricos quanto de capacitação, 

muito há que ser feito. As universidades devem participar mais ativamente na formação 

de profissionais, capacitando-os para o gerenciamento de situações de emergência e 

atendimento às vítimas de acidentes e de violências, bem como para o desenvolvimento 

de medidas preventivas. A inexistência de diretrizes institucionais nos serviços públicos 

que favoreçam a atuação dos profissionais nessa área gera desmotivação e êxodo, 



ficando tais serviços, por vezes, a cargo daqueles que não dispõem ainda de experiência 

suficiente.  

Portanto, o atendimento as vítimas de violência está inserido como uma 

estratégia de política pública em saúde, sendo assim uma lacuna a ser completada nesse 

projeto de pesquisa que traz a problematização no cuidado de enfermagem as pessoas 

que sofreram violência no setor de emergência.  

Almeja-se que com esta pesquisa possam ser iniciadas novas discussões 

acadêmicas e profissionais com o enfoque voltado para violência urbana enfrentada nas 

grandes cidades que repercute no setor saúde principalmente no setor de emergência 

visando uma melhor qualidade à assistência de enfermagem prestada a essas pessoas 

que sofreram violência por arma de fogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPÍTULO I 

 

2.1. A VIOLÊNCIA E O SETOR SAÚDE  

 

 O vocábulo violência deriva da palavra vis, de origem latina, que quer 

dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso de superioridade física 

sobre o outro. Eventos violentos se referem a conflitos de autoridade, a lutas pelo poder 

e a vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. Suas 

manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas, segundo normas 

sociais mantidas por usos e costumes naturalizados ou por aparatos legais da sociedade. 

Mutante, a violência se designa, pois, de acordo com épocas, locais e circunstâncias. Há 

violências toleradas e há violências condenadas (MINAYO, 2003).  

Dahlberg e Krug (2007) fazem uma análise sobre o conceito de violência da 

OMS apontando para associação entre intencionalidade e realização do ato, 

independente do resultado produzido. Sendo excluídos dessa definição os incidentes não 

intencionais como a maioria dos acidentes de trânsito. A questão da intencionalidade é 

complexa porque mesmo que se distinga a violência de atos não intencionais que 

produzem ferimentos, a intenção de usar força em determinado ato não significa 

necessariamente que houve intenção de causar dano. Na verdade, pode haver enorme 

disparidade entre comportamento intencional e consequência intencional.  

O agressor pode cometer um ato intencional que, sob critério objetivo, pode ser 

considerado perigoso e, possivelmente, ter resultados adversos para a saúde, mas não 

percebê-lo assim. Além disso, a noção de que a violência é culturalmente determinada, 

faz com que as pessoas tenham intenção de ferir outras, mas segundo sua formação 

cultural e crenças, não consideram seus atos violentos. Ainda sobre a definição de 

violência da OMS, os autores inferem que a inclusão da palavra “poder”, completando a 

frase “uso de força física”, amplia a natureza de um ato violento e expande o conceito 

usual de violência, passando a incluir os atos que resultam de relações de poder, como 

ameaças e intimidação. O “uso de poder” também leva a incluir a negligência ou atos de 

omissão, além dos atos violentos mais óbvios de execução propriamente dita. Portanto, 

a visão de “uso de força física ou poder,” deve incluir negligência e todos os tipos de 

abuso físico, sexual e psicológico, bem como o suicídio e outros atos auto infligidos 

(DAHLBERG e KRUG, 2007). 



 

A inclusão da violência na pauta do setor saúde é um tema recente, em 2001, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o Relatório Mundial sobre Violência e 

Saúde trazendo reflexões importantes sobre a necessidade de mudar o paradigma da 

repressão e punição como única forma de enfrentar a violência unindo esforços para a 

prevenção desta problemática. Definindo o conceito de violência como: 

 

O uso de 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 

qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2002, p 5).  

 

  

Para Minayo (2003) as dificuldades para conceituar a violência provêm do fato 

de ser tratar de um fenômeno da ordem do vivido (no qual se inclui também quem tenta 

teorizar sobre ela) e cujas manifestações provocam uma forte carga emocional em quem 

a comete, em quem a sofre e em quem a presencia. Primeiramente, aborda-se a visão do 

senso comum.  

Chenais (1981) distingue no discurso contemporâneo próprio do imaginário 

social, três definições implícitas da violência que contemplam tanto o âmbito individual 

quanto o coletivo: no centro de tudo, a “violência física”, que atinge diretamente a 

integridade corporal e que pode ser traduzidas em homicídios, agressões, violações, 

roubos a mão armada; a “violência econômica”, que consiste no desrespeito e 

apropriação, contra a vontade dos donos ou de forma agressiva, de algo de sua 

propriedade e de seus bens. Em terceiro lugar, a “violência moral e simbólica” é aquela 

que trata da dominação cultural, ofendendo a dignidade e desrespeitando os direitos do 

outro.  

Nos estudos científicos da área da saúde há pelo menos três correntes que 

buscam explicar a violência. A primeira sustenta a ideia de que a violência é resultante 

de determinantes biológicos. A segunda corrente tenta explicar a violência a partir, 

exclusivamente, do arbítrio dos sujeitos, como se os resultados socialmente visíveis 

dependessem da soma dos comportamentos individuais. Em terceiro lugar, existe a 

concepção do âmbito social como ambiente dominante na produção e na vitimização da 

violência, onde tomam corpo e se transformam os fatores biológicos e emocionais. 

As publicações científicas do setor saúde em relação à violência iniciaram 

pioneiramente com o problema da violência contra a criança. De acordo com Minayo 



(2006), na década de 1960, por meio de textos e debates, os profissionais de saúde 

começaram a fazer denúncias sistemáticas sobre as várias modalidades de violência 

contra crianças e adolescentes e sua influência negativa para o crescimento e 

desenvolvimento das vítimas.  

 Com o movimento feminista na última metade do século XX, a violência contra 

a mulher passou a fazer parte da agenda de saúde. Com uma estratégia voltada para criar 

consciência de gênero nos mais diferentes ambientes e instituições, esse movimento 

pressionou o setor saúde para atuar ativamente e dar respostas concretas não apenas 

para o tratamento das lesões e traumas provenientes da violência; mas para agir nas 

causas, por meio de uma pauta positiva de ações. Já a temática dos maus-tratos contra 

idosos surgiu em 1975 e vem assumindo relevância na bibliografia nacional, 

internacional e nas práticas de proteção, prevenção e atenção. Porém, na área da saúde, 

os estudos e ações ainda são raros (MINAYO, 2007). 

A busca por produções científicas nas bases de dados vem ressaltar a escassez de 

trabalhos científicos que abordem a temática que envolve a violência e o cliente jovem 

adulto.  A violência contra a mulher, bastante presente em nossos dias, é considerado o 

terceiro tipo de violência mais abordado em nosso estudo. Isso se deve à elevada 

estatística nacional que atinge uma entre cada cinco mulheres brasileiras. Grande parte 

dos casos corresponde à violência doméstica que, em geral, é praticada por homens com 

laços de intimidade com as vítimas.  

Monteiro (2007) faz uma reflexão sobre os crescentes índices de notificação nas 

delegacias especializadas e as políticas públicas de saúde e de segurança mostram que a 

violência de gênero é uma questão prioritária. Esses motivos têm incentivado as 

investigações na área da violência contra a mulher, dada a necessidade de buscar 

estratégias de enfrentamento e de reconhecimento desse tipo de violência pelos serviços 

e profissionais de saúde. 

A temática de violência contra a mulher aparece de forma a sensibilizar os 

profissionais a escreverem mais sobre o tema e aborda-los na academia para 

perpetuação do saber e assim poder prestar uma assistência de qualidade a mulher 

vítima de violência. A partir desta ideia as autoras Penna, Tavares e Sousa (2004) 

partiram da premissa de que muitos profissionais de saúde não sabem ou não 

direcionam sua escuta e seu olhar para diagnosticar e cuidar de situações de violência 

contra a mulher. Esse despreparo é consequência de uma formação e prática profissional 

calcadas no modelo biomédico, onde o objeto de atenção não é o cliente como um todo, 



e sim, suas partes, de modo que os profissionais não percebem os laços estruturais entre 

corpo e sociedade. Discutindo o Curriculum de enfermagem com essa nova perspectiva 

de se pensar em inserindo a temática Violência Contra a Mulher nos debates 

acadêmicos.  

Squinca, Diniz e Braga (2004) também discutem a temática dentro das relações 

acadêmicas e atividades de ensino desenvolvidas pelos cursos de Enfermagem e Serviço 

Social em todas as instituições de ensino superior no Brasil. Estes cursos foram 

selecionados como paradigmáticos para compreender as ações de sensibilização 

desenvolvidas pelas universidades e faculdades, uma vez que enfermeiras e assistentes 

sociais compõem grande parte das equipes multidisciplinares de atendimento à mulher 

vítima de violência nos centros de saúde públicos.  

Penna, (2005) em sua tese de doutorado desenvolve uma experiência pedagógica 

com a abordagem do conteúdo de ensino "Violência contra a mulher" no Curso de 

graduação em Enfermagem. Sendo possível perceber que, antes da inserção da temática, 

a abordagem sobre essa atuação não se encontrava, adequadamente, programada no 

Curso. Docentes e discentes apresentam-se sensíveis à temática, porém não 

direcionavam sua prática de ensinar/cuidar especificamente para a situação de violência, 

cuidava a partir de experiências pessoais e conceitos próprios sobre a situação. Dentre 

os resultados encontrados, a autora concluiu que as discentes consideraram de extrema 

importância à inserção da temática na formação da enfermeira, um currículo integrado, 

inovador, crítico, onde os conteúdos de ensino possam ser desenvolvidos utilizando uma 

pedagogia problematizadora, transformadora da realidade.  

Minayo e Souza (1998), na Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências (2001), conceituam a violência como um 

fenômeno complexo e representado por ações e omissões humanas realizadas por 

indivíduos, grupos, classes, nações, numa dinâmica de relações, ocasionando danos 

físicos, emocionais, morais e espirituais a outrem. Possuem raízes profundas, estruturais 

e diversas formas de expressão: agressões físicas, sexuais, psicológicas, institucionais, 

atingindo todos os grupos populacionais.  

A política pública de saúde para os acidentes e violências valoriza, em primeiro 

plano, os aspectos de promoção da saúde e prevenção dos acidentes e violências e adota 

como expressão dos mesmos a morbimortalidade decorrente do conjunto de eventos 

acidentais e violentos que matam ou geram lesões. Grande parte desses eventos demanda 



atendimento nos serviços de saúde, mas uma parcela considerável não chega aos serviços e, 

muitas vezes, a sociedade sequer toma conhecimento de sua ocorrência. Não são, portanto, 

registrados nem passíveis de atenção psicossocial. 

 Em 2009 é implementado a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, desenvolvida em parceria entre gestores do SUS, sociedades científicas, 

sociedade civil organizada, pesquisadores, acadêmicos e agências de cooperação onde 

um dos principais objetivos desta Política é promover ações de saúde que contribuam 

significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus 

diversos contextos socioculturais e político-econômicos.  

Determinados processos de socialização têm o potencial de envolver os homens 

em episódios de violência. A agressividade está biologicamente associada ao sexo 

masculino e, em grande parte, vinculada ao uso abusivo de álcool, de drogas ilícitas e ao 

acesso as armas de fogo. Sob o ponto de vista sociocultural, a violência é uma forma 

social de poder que fragiliza a própria pessoa que a pratica.  

A concepção do masculino como sujeito da sexualidade e o feminino como seu 

objeto é um valor de longa duração da cultura ocidental. Na visão arraigada no 

patriarcalismo, o masculino é ritualizado como o lugar da ação, da decisão, da chefia da 

rede de relações familiares e da paternidade como sinônimo de provimento material: é o 

"impensado" e o "naturalizado" dos valores tradicionais de gênero. Da mesma forma e 

em consequência, o masculino é investido significativamente com a posição social 

(naturalizada) de agente do poder da violência, havendo, historicamente, uma relação 

direta entre as concepções vigentes de masculinidade e o exercício do domínio de 

pessoas, das guerras e das conquistas. O vocabulário militarista erudito e popular está 

recheado de expressões machistas, não havendo como separar um de outro. No mundo 

da criminalidade, a ideia fundante de macho violento se centra na mesma crença 

arraigada do masculino como o espaço da iniciativa, do poder e da imposição da 

vontade, fazendo a associação de dois planos, o da sexualidade e o da sociabilidade. A 

moral do macho violento é a da virilidade que se apodera do corpo, dos desejos, dos 

projetos, dos negócios e da vida do outro.  (Minayo, 2005). 

Sem dúvida, com a ampliação dos estudos que visam à inclusão dos homens na 

perspectiva de gênero, criaram-se possibilidades de promover o trânsito entre uma visão 

da relação entre masculinidade e violência com base numa ideia genérica de patriarcado 

para uma ideia que privilegia a violência como expressão de insegurança masculina ou 



como a não atualização de um padrão hegemônico de masculinidade. Tal mudança 

parece importante na medida em que é discutido de que modo à experiência de poder ou 

da falta dele está relacionada, para os homens, a outros referenciais identitários, tais 

como classe, idade, raça, entre outros. Isso aponta para a possibilidade de fugir de 

categorizações abstratas de papéis sexuais constitutivos de uma visão monolítica de 

homem e mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPÍTULO II  

 

 

 

3.1. A ABORDAGEM PSICOSSOCIAL DE ENFERMAGEM: 

 

 

 Para discutir a abordagem psicossocial de enfermagem é necessário vencer a 

ruptura epistemológica do paradigma pautado no modelo biomédico visando o 

paradigma que busca a compreensão da subjetividade. 

 Teixeira (2001) aponta que o paradigma científico não dará conta dos aspectos 

subjetivos, mas um novo paradigma, que Guatarri denominou de estético e ético, que 

inclui as três ecologias (o biológico, o psicológico e o social). Ressalta que na 

enfermagem, não é apenas pelo cientificismo que se darão as mudanças, mas pelas 

possibilidades emergentes desde o território da vivência e da sensibilidade. Ou seja, do 

cunho vitalista que emerge novamente no seio da prática da profissão. 

Thofehrn et. al (2011) acrescenta que no trabalho da enfermagem faz-se 

necessário apreender a multidimensionalidade do sujeito trabalhador, na busca pela 

integração do seu pensar, agir e sentir para o resgate do respeito e, consequentemente, 

do reconhecimento de sua subjetividade. A dimensão subjetiva deve ser trabalhada pela 

reconstrução coletiva das formas de interação, de comunicação e de ação, para 

fortalecer tanto o trabalhador, quanto o usuário que procura os serviços de saúde, a 

partir da reconfiguração da área relacional e das identidades profissionais. 

Em relação ao cuidado Thofehrn et. al (2011) relata que os constantes avanços 

tecnológicos transformaram o fazer humano num ato extremamente tecnicista, com uma 

acentuada valorização do procedimento em detrimento de uma abordagem humanista. A 

realidade vigente é dominada pelo regime capitalista e tem levado as pessoas a buscar 

uma competitividade sem limites, porém o diferencial necessário não está somente na 

tecnologia de ponta, mas na forma como ela está sendo empregada, ou seja, mediante a 

associação do resgate do ser humano, em sua dimensão subjetiva e do cuidado ao 

indivíduo. 

Cabe ressaltar que as organizações tornaram-se ambientes com excesso de 

condições negativas, submetendo seus trabalhadores a tensões indevidas, prejudicando 

ou degradando sua ética e moralidade. Em muitos casos, ainda, os espaços laborais 

transformaram-se num trabalho arriscado e perigoso, em virtude dos problemas 

psíquicos, morais e físicos desencadeados nos trabalhadores. Assim, é preciso estar 



alerta, pois num ambiente de desconfiança, manipulação das relações, os seres humanos 

tornam-se enfermos, havendo a necessidade da compreensão que a emoção fundamental 

ou fundamento emotivo dos seres humanos no convívio em comunidades está pautado 

na cooperação, na confiança mútua e, no respeito nas relações interpessoais. 

Nos anos 80, cresceu a necessidade de se construir e se fortalecer outras 

possibilidades de relação com o ser-cidadão proveniente de demandas que exigiam 

abertura para diálogos e novas formas de organização na busca de alianças entre o 

Estado e a sociedade civil. A democratização incitou a ampliação de movimentos 

dirigidos para as transformações, inclusive no campo da saúde mental. Os aspectos 

políticos, sociais, culturais e econômicos passaram a ser cuidadosamente considerado na 

construção das subjetividades, o que não implicava negar o aspecto psíquico, ao 

contrário, permitia contextualizá-lo, possibilitando a compreensão das múltiplas 

dimensões do sujeito (Alves e Francisco, 2009). 

No atual contexto da reforma psiquiátrica, torna-se cada vez mais frequente a 

discussão acerca das estratégias inclusivas de dispositivos voltados à inserção social e 

capacitação de usuários em Saúde Mental e ampliando a sua discussão dentro dos 

espaços hospitalocêntricos.  

Passados mais de vinte anos de efetiva reforma psiquiátrica no contexto 

brasileiro, temas diferentes já estiveram em questão, tais como crise e urgência, 

oficinas, estratégias de funcionamento da rede, entre outros. À medida que os serviços 

vão construindo saídas a esses impasses, novos se descortinam, colocando em foco as 

questões para além do modelo biomédico. 

Para Alves e Francisco (2009) a abordagem psicossocial contempla, portanto, 

articulações entre o que está na ordem da sociedade e o que faz parte do psíquico, 

concebendo o sujeito em suas múltiplas dimensões. Assim, ela considera a 

multidimensionalidade da clínica, em que estão envolvidos aspectos de interação entre o 

físico, o psicológico, o meio ambiente natural e o social. Em outras palavras, essa 

abordagem compreende que a nossa história de vida é marcada pelas relações em rede, 

cujas estruturas social e familiar, bem como as experiências culturais, se manifestam no 

dia a dia; concebe, pois, o sujeito como um todo que afeta e é afetado no mundo, 

enfatizando a interação e a interdependência dos fenômenos biopsicossociais e 



buscando pesquisar a natureza dos processos dinâmicos subjacentes que compõem o 

homem em sua vivência. 

Vasconcelos (2008) no campo histórico do psicossocial ressalta que a 

abordagem inicial em saúde pública e saúde mental desde o século XIX, indicando os 

interesses e as forças históricas que forjaram as perspectivas tradicionais no campo, para 

revisar as principais tendências e movimentos ocorridos no século XX que permitiram a 

passagem do modelo biomédico e clínico-psicoterapêutico convencional para as 

abordagens psicossociais diretamente comprometidos com os interesses popular-

democráticos, com forte ênfase na análise das interligações da subjetividade com os 

fenômenos políticos, sociais, grupais, institucionais e culturais. 

O referencial teórico de uma psicologia voltada para o social norteia seus 

pressupostos para a implicação mútua dos agentes, considerando o universo simbólico 

presente nos âmbitos de relações intra e interpessoais. Por conseguinte, espera-se que os 

atores sociais envolvidos em dada situação ou contexto construam a própria história, o 

que implica comprometimento político e consciência cidadã. Isso nos impulsiona a fazer 

a reavaliação crítica dos processos relacionados à saúde/doença, à formação profissional 

e aos modelos assistenciais desenvolvidos ao longo da história; pressupõe, ainda, a 

posição de permanente autocrítica sobre a nossa participação, como profissionais, 

nesses processos. 

As abordagens psicossociais se respaldam em campos teóricos diversificados 

que consideram o lado empírico, o histórico, o cultural e o científico dos agentes 

sociais. Elas procuram conhecer a realidade desses agentes em busca de possibilidades 

para uma escuta mais analítica e atenta, e, ainda, interagem, refletindo e objetivando os 

saberes da realidade atual, porquanto o mundo interno e suas expressões se constroem 

nas relações sociais. 

Partindo dessa compreensão, a enfermagem procura assistir o sujeito de forma 

cautelosa e comprometida com o político e o ser sujeito em sua singularidade e 

coletividade.  Concebe o homem como ser histórico, um ser autônomo-dependente que 

reconhece sua cultura e a reconstrói, criando e recriando dispositivos constitutivos das 

relações humanas e institucionais. 



A ação clínica, em uma perspectiva psicossocial, tenta compreender a 

complexidade do ser humano em seus processos de troca e no desenvolvimento de 

ligações baseadas nas experiências construídas. A adoção dessa estratégia exige a 

consideração do permanente intercâmbio das áreas social e psíquica na construção da 

subjetividade. Segundo tal concepção, compreende-se o mundo objetivo não como fator 

de influência para legitimar a subjetividade, mas como pertinente a sua construção. 

Assim, o ser humano é permanentemente afetado pelas histórias que o constituem como 

sujeito no mundo, histórias que permeiam suas ações e relações, criando modos de 

subjetivação e de sofrimentos. 

Conforme Safra (2004), o ser humano é a singularização de toda história da 

humanidade. Cada pessoa é única e múltipla, pois, ao mesmo tempo em que se 

individualiza, o faz presentificando seus ancestrais e aqueles com quem compartilha a 

sua existência. 

Na atualidade, o desafio é construir uma política humanizada, voltada para a 

população, pensada e avaliada continuamente de acordo com seus próprios princípios. 

No campo específico da atenção a saúde mental, as diversas instituições comprometidas 

com as políticas de atendimento a essa demanda apontam a necessidade de abordagem 

psicossocial nas redes ampliadas, pautadas na intersetorialidade e na 

corresponsabilidade, a fim de superar os modelos tradicionais, sobretudo o 

hospitalocêntrico. 

As intervenções nesse campo, na perspectiva de Enriquez (1997), baseiam-se 

nos seguintes elementos: as palavras, as representações e as condutas, bem como as 

relações intersubjetivas, pois esses expressam, no cotidiano, tensões que afetam e 

confrontam o individual e o coletivo. A abordagem psicossocial contempla, portanto, 

articulações entre o que está na ordem da sociedade e o que faz parte do psíquico, 

concebendo o sujeito em suas múltiplas dimensões. Assim, ela considera a 

multidimensionalidade da clínica, em que estão envolvidos aspectos de interação entre o 

físico, o psicológico, o meio ambiente natural e o social. Em outras palavras, essa 

abordagem compreende que a nossa história de vida é marcada pelas relações em rede, 

cujas estruturas social e familiar, bem como as experiências culturais, se manifestam no 

dia a dia; concebe, pois, o sujeito como um todo que afeta e é afetado no mundo, 

enfatizando a interação e a interdependência dos fenômenos biopsicossociais e 



buscando pesquisar a natureza dos processos dinâmicos subjacentes que compõem o 

homem em sua vivência. 

As relações do sujeito com a rede familiar e comunitária passam a ocupar um 

lugar privilegiado, convocando-se os atores sociais envolvidos, em uma dada situação, a 

participarem da compreensão dos processos que os envolvem e a responsabilizarem-se 

pela transformação do entorno. 

Alves e Francisco (2009) reafirma a subjetividade como construção a partir de 

um campo de forças, assim como a aproximação com ações horizontais na relação entre 

técnicos e instituições. Tal prática indica pontos relevantes que norteiam a 

interdisciplinaridade, a relação com o usuário e suas implicações subjetivas e 

socioculturais; além disso, indica a necessidade de estimular a família e de criar meios a 

fim de que a sociedade compreenda o sujeito com transtorno mental e se responsabilize 

pela atenção e apoio a ele. Nessa abordagem, os profissionais assumem a assistência 

comprometida e envolvida com ações dirigidas para a atenção ao sofrimento integral, o 

que requer o questionamento de posições excludentes voltadas exclusivamente para a 

atenção biológica e direcionadas para as perspectivas fisiopatológicas do ser. O cuidado 

deve fundamentar-se em uma visão que supere a dicotomia corpo/mente e outras tantas 

cisões perpetuadas ao longo de muitos anos, configurando-se como uma prática apoiada 

em perspectivas em que a interdisciplinaridade seja um desafio constante. 

Assim, o sentido da intervenção psicossocial, no espaço da saúde mental, busca 

superar a dualidade sujeito/objeto, saúde/doença, individual/social, questionando a 

verticalidade do tratamento e o poder biomédico. Nessa dinâmica, a clínica ampliada na 

saúde mental realiza intervenções com vistas à promoção de espaços de invenção e 

criação, objetivando trabalhar a desinstitucionalização dos usuários de serviços de saúde 

mental. Compreendesse a desinstitucionalização não só como mecanismo de redução de 

leitos em hospitais psiquiátricos, mas também como um conjunto de ações que 

consideram os atores sociais em suas experiências cotidianas, voltadas para a superação 

da condição de exclusão que, historicamente, estigmatiza esses atores. A partir dessa 

perspectiva, não basta refletir sobre a desinstitucionalização a partir das relações de 

poder e da produção. Como afirma Rosa (2003), é necessário que essa ruptura se 

estenda ao campo epistemológico, cultural e sociopolítico (p. 329). 



Alves e Franco (2009) ressaltam que a contribuição da Psicologia, em razão das 

diretrizes do SUS e da integralidade das ações por meio de um conjunto articulado e 

contínuo de reflexões e atitudes, se efetiva quando consegue reinventar o fazer das 

experiências para a construção de uma rede de relações entre aqueles que sofrem e suas 

reais condições sociais. O SUS foi constituído sob a influência de movimentos que 

deram origem à reforma sanitária, atrelada a outros atos políticos e sociais contrários à 

imposição militar na ditadura e, em consequência, a favor da legitimação dos processos 

democráticos e dos direitos humanos. 

Um dos princípios propostos pelo SUS e que leva em consideração a 

singularidade, buscando atender às demandas específicas do sujeito em seu contexto, é e 

equidade. Segundo tal princípio, as condições sociais, econômicas e familiares, por 

serem diferentes, requerem abordagem específica, caso a caso. Assim sendo, esse 

conceito se aproxima da diretriz de humanização das políticas de saúde mental, o que 

possibilita a criação de práticas e serviços de saúde com o olhar voltado para o cuidado 

integral dos usuários e familiares, buscando, de forma sensível, competente e coerente, 

compreender o contexto em sua totalidade. Então, a construção de espaços em que a 

necessidade de criação, de reinvenção de modos de fazer e agir, são permanente, exige 

do profissional habilidade, sensibilidade e comprometimento para legitimar o seu poder 

de contratualidade com os diversos atores envolvidos. 

Torna-se possível discutir os conflitos gerados da intercessão entre saberes e 

disciplinas quando se está junto ao outro, partilhando e problematizando as situações 

que emergem no cotidiano das experiências. O jogo de interesses e conflitos, portanto, 

transformasse em elemento positivo e pode auxiliar o desenvolvimento de instrumentos 

conceituais e atuações integradas entre diversos saberes. De acordo com Campos 

(2000), as ações psicológicas não articuladas nem voltadas para a realidade 

socioeconômica e para as condições de vida dos sujeitos não reconhecem a condição de 

autonomia dos atores sociais como protagonistas de sua história. 

Nesse sentido, as ações frequentes no campo da clínica eram pautadas em 

concepções que, claramente, distanciavam o indivíduo de seu entorno. Como lembra 

Ferreira Neto (2004, p. 167), “a ética preconizada era da neutralidade asséptica e da 

atenção à realidade subjetiva em detrimento da realidade material”. Tais ações, que não 



contemplavam os projetos sociopolíticos, afastavam-se das experiências daqueles que 

solicitavam escuta como partícipes do social.  

Na atualidade, o enfermeiro que trabalha no campo da saúde mental vem sendo 

convidado a participar de inúmeras ações que reivindicam posições éticas e de 

compromissos mútuos entre profissionais, instituições, usuários e familiares. Com 

certeza, trata-se de postura que exige criatividade e disponibilidade para lidar com 

situações de compreensão e de reconhecimento de um sujeito multifacetado. Segundo 

Freitas (1998), as influências de homem e de mundo que recebe o profissional intervêm 

em sua postura e direciona lhe a prática na ação clínica do âmbito social. Assim, o seu 

fazer/saber pode tanto contribuir para manter a “ordem” da realidade social cotidiana 

quanto para provocar transformações com reflexos no grupo. 

A ideia de uma clínica cujo saber/fazer transgride a ordem vai além da 

concepção de saúde/doença como dualidades opostas; ao contrário, rompe essa lógica, 

pois compreende tal relação como necessariamente dialógica, o que possibilita a 

construção de um sujeito capaz de reinventar-se e reinventar o seu modo de estar junto à 

família, nas instituições e no corpo social e político que o atravessam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CAPÍTULO III  

 

 

 

4.1. ENFERMAGEM E CUIDADOS NA EMERGÊNCIA:  

 

  

O conceito de emergência, por mais amplo e diversificado que seja, implica 

sempre uma situação crítica que pode ser definida, de modo abrangente, como aquela 

em que o indivíduo entra em desequilíbrio homeostático, por enfrentar obstáculos que 

se antepõem a seus objetivos de vida. A situação de emergência, também pode ser 

descrita como aquela em que alterações anormais, no organismo humano, resultam em 

drástico transtorno da saúde ou em súbita ameaça à vida, exigindo medidas terapêuticas 

imediatas. 

Para Almeida e Pires (2007) o trabalho nos serviços de emergência hospitalar 

exige um conhecimento amplo sobre situações de saúde e certo domínio dos 

profissionais sobre o processo de trabalho, ou seja, do conjunto das necessidades 

envolvidas no cotidiano assistencial. Este domínio engloba exigências tais como pensar 

rápido, ter agilidade, competência e capacidade de resolutividade dos problemas 

emergentes. 

Oliveira et al (2004) caracteriza a emergência como um ambiente onde o tempo 

é limitado, as atividades são inúmeras e a situação clínica dos usuários exige, muitas 

vezes, que o profissional faça tudo com rapidez para afastá-lo do risco de morte 

iminente. 

Os serviços de emergência hospitalar podem ser considerados como uma das 

áreas do hospital com maior complexidade de assistência e com maior fluxo de 

atividades de profissionais e usuários.  

As grandes emergências públicas funcionam como principal porta de entrada dos 

pacientes que sofreram efeitos da violência: a complexidade do setor traz reparação do 

trauma, lesões graves que levam a risco de vida, atenção especializada, alta tecnologia, 

processo de reabilitação. Assim, pensamos que nossas ações cotidianas e um constante 

questionamento do que, como profissionais de saúde, fazemos e produzimos, poderão 

desnaturalizar o que está instituído como ideal de saúde, o próprio poder médico e a 

instituição hospital, e recria-los, afirmando a Potência humana de agir e pensar. 



O crescente aumento da violência urbana aumenta proporcionalmente a demanda 

por atendimento nos hospitais gerais de emergência, onde já ocorre uma superlotação. 

Neste sentido, torna-se necessário proporcionar reflexões entre os profissionais de saúde 

para adequar às ações em saúde, possibilitando e otimizando o atendimento as vítimas 

de violência. Frente ao problema da violência ter assumido dimensão nacional foi 

elaborada pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Redução de Morbidade por 

Acidentes e Violência para atuar na sistematização, na ampliação e na consolidação do 

atendimento pré-hospitalar as vítimas de violência (DESLANDES, etal., 2007a; 

BRASIL, 2001). 

Os serviços de emergência possuem como características inerentes o acesso 

irrestrito; o número excessivo de pacientes; a extrema diversidade na gravidade no 

quadro inicial, tendo-se pacientes críticos ao lado de pacientes mais estáveis; a escassez 

de recursos, a sobrecarga da equipe de enfermagem; o número insuficiente de médicos; 

o predomínio de jovens profissionais; a fadiga; a supervisão inadequada; a 

descontinuidade do cuidado e a falta de valorização dos profissionais envolvidos. 

 

O acesso irrestrito, o número excessivo de pacientes que pode ser explicado por 

fatores como o aumento dos índices de criminalidade e a violência retratada 

diariamente, a alta incidência das doenças cardiovasculares e a busca pelo atendimento 

imediato para problemas simples que facilmente encontrariam solução em outras 

instâncias do sistema nacional de saúde, além da sobrecarga da equipe médica e de 

enfermagem, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de eventos 

adversos no serviço de emergência, sinalizando a ocorrência de falhas relacionadas à 

segurança e à qualidade da atenção dispensada aos pacientes. 

Esses aspectos são responsáveis para que seja esta unidade o setor que apresenta 

a maior parcela de eventos adversos atribuídos à negligência. Dentre as condições 

facilitadoras para a ocorrência de eventos adversos está à falha de comunicação entre os 

profissionais e entre estes e os pacientes, juntamente com a fragmentação da 

responsabilização da assistência, descontinuidade do cuidado, inadequação dos sistemas 

de informações existentes, insuficiente incorporação de protocolos clínicos elaborados 

por meio de bases científicas sólidas e falência nos mecanismos de registro e notificação 

de eventos adversos.  

Deslandes (2000) relata que os serviços de emergência contemporâneos possuem 

uma especificidade que os distingue de todos os outros serviços de saúde. Exigem uma 



assistência imediata, eficiente e integrada e amplo conhecimento técnico, habilidade 

profissional e o emprego de recursos tecnológicos. Podem mesmo ser comparados com 

um subsistema de saúde, pois requerem vários serviços associados tais como centro 

cirúrgico, unidade de tratamento intensivo, radiologia, laboratório, entre outros. 

Dentro do hospital, a unidade de emergência pode ser considerada um dos 

ambientes em que os trabalhadores de saúde são sujeitos a um maior sofrimento 

psíquico devido à dinâmica do serviço que funciona ininterruptamente e que é um 

espaço de livre acesso para os usuários que chegam para procurar resolver os seus 

problemas de saúde. Assim, um dos principais problemas que estes trabalhadores 

enfrentam é a superlotação em decorrência da procura contínua dos usuários por este 

tipo de serviço. 

Oliveira et. al. (2004) corrobora quando ressalta que o processo de trabalho na 

emergência caracteriza-se por ter como objeto de trabalho usuários portadores de casos 

clínicos de extrema gravidade, com risco de morte e usuários com quadros clínicos 

leves ou moderados que não conseguem atendimento na rede de cuidados primários. 

Contudo, não é correto atribuir o sofrimento dos trabalhadores da emergência à 

gravidade das situações clínicas, mas sim ao fato de terem que lidar com situações 

incontroláveis frente às quais se sentem impotentes. É característico deste processo de 

trabalho o inesperado, o imprevisível, ao que se junta na maioria dos casos à falta de 

condições e de instrumentos de trabalho. 

As características próprias de um atendimento de emergência como ambiente 

conturbado, aparelhagem múltiplas, desconforto, impessoalidade e falta de privacidade, 

somadas às condições do trabalho de enfermagem como longas jornadas em turnos 

desgastantes, rodízios, multiplicidade de funções, repetitividade, ritmo excessivos de 

trabalho, ansiedade e esforços físicos, tendem a gerar uma comunicação impessoal e 

mecanizada, limitando o profissional de enfermagem ao cumprimento apenas do papel 

instrumental, técnico, quando não atento a esta relação. 

No cuidado que foca apenas órgãos, patologias, sinais e sintomas clínicos, a 

relação e interação entre os seres fica prejudicada. Baggio (2009) considera que o 

cuidado deve ir além da visão biológica e biomédica, de modo a integrar as diversas 

unidades e multiplicidades dos seres. As ações do profissional de enfermagem em uma 

unidade de emergência precisam ser eficientes e eficazes, contudo, precisam valorizar 

também a subjetividade do ser humano. 



Para Pitta (2010) o hospital é lugar de uma multiplicidade de práticas e discursos 

que buscam normatizar os indivíduos. Por vezes, o paciente traz consigo sofrimento 

quando entra no hospital, mas, também produzido no próprio hospital, devido a estas 

práticas e discursos normatizadores. Ela pode também ser expressa pela necessidade de 

referir-se ao paciente como sujeito de uma história e não reduzido a um puro objeto do 

saber médico. 

O profissional atuante em serviço de emergência, ao estabelecer relação com o 

paciente, deve escutar queixa, medos e expectativas; identificar riscos e vulnerabilidade; 

oferecer resposta e condução adequada ao problema de forma pactuada com o paciente, 

conjugando as necessidades deste e as possibilidades do serviço conduzindo, dessa 

forma, um encaminhamento responsável e resolutivo do problema identificado, de 

maneira ética e segura. 

Para Baggio (2011) compete ao profissional de enfermagem de emergência, na 

interação que estabelece com o paciente, propiciar o cuidado uni e multidimensional, 

segundo o pensamento complexo, buscando contemplar as particularidades e 

multiplicidades do ser. O pensamento complexo possibilita uma nova forma de 

contemplar a realidade que permeia o espaço do cuidar em enfermagem, desvinculando-

se do pensamento reducionista, embasado na neutralidade de valores, que contempla o 

ser humano de forma fragmentada, isolada e unilateral. Assim, o pensar complexo tem o 

propósito de unificar, clarificar e contextualizar a relação do ser humano com si próprio, 

com o outro e com o universo, bem como expressar as singularidades e pluralidades do 

ser.  

Coelho (2006) descreve o cuidar na emergência em relação às pessoas que 

sofrem violência ressalta o cuidar social que define como a relação entre o profissional 

de saúde e os usuários e as dimensões humanas e (bio) éticas. É o cuidar pautado na 

preocupação com o sofrimento humano, a exclusão dos grupos principalmente os mais 

pobres, que gera o esgarçamento do tecido social no que diz respeito ao atendimento de 

saúde dentro da Instituição Hospitalar. É uma maneira de cuidar coletivo fundamentado 

no compromisso social. Para cuidar em enfermagem, tem que levar em contar a questão 

da (des) igualdade social brasileira. As transformações econômicas e sociais ocorridas 

nas últimas décadas advindas das políticas implementadas pelo modelo neoliberal no 

Brasil. 



 Todavia, emerge uma maneira de cuidar que tem em seu bojo a questão social 

brasileira, a globalização econômica associada ao globismo político, à revolução 

tecnológica, as preocupações ecológicas, as inquietações da modernidade. É as 

atividades de Educação e Saúde dentro do espaço hospitalar a ensinar as pessoas como 

tratar os fatores relativos aos estilos de vida, como cuidar de si mesmo e como lidar com 

os assuntos de saúde antes deles se tornarem problemas crônicos. É o compromisso 

social traduzido em uma maneira de cuidar em Enfermagem.  

Uma das interfaces que o objeto deste estudo permite discutir Coelho (2006) traz 

a definição como o cuidar da margem do social que tem como base o aspecto jurídico-

policial das situações surgidas quando o cliente é levado ao setor de emergência por 

policiais e posteriormente internado nas Unidades/Setores por custodia policial, na 

maioria das vezes ferido durante uma troca de tiros e outras circunstâncias similares tais 

como posse ou ingestão de drogas (conhecidos como engolidores de droga) nos quais 

tem que recolher, contar e descrever o material na presença de uma testemunha e 

encaminhar ao policial de plantão no Setor. Os cuidados são direcionados aos 

traficantes, toxicômano, delinquentes juvenis, alcoólatras ou outras dependências 

químicas, travesti testemunhas com proteção policial, cliente em custódia entre outros.  

Há também o cuidado centrado na população de rua que a autora supracitada diz 

que este é centrado no estrato social, com cuidados oriundos das áreas de conhecimento 

da sociologia, política e economia. São crianças e idosos abandonados, crianças de ruas, 

mendigos, e pessoas sem residência fixa que buscam abrigo e comida, o que para nós 

seriam alimentação para este grupo é a forma de manter a vida. Representa a prescrição 

de um corpo debilitado precisando de alimentos e abrigo como forma terapêutica. É 

comum encontrar nas mesas de criado mudo dos clientes restos de alimentos que são 

guardados para serem entregues aos familiares na hora da visita, assim como adiamento 

das altas hospitalares pelos mesmos motivos. É a diferença dos que tem algo daqueles 

que nada tem.  

Uma unidade de emergência é permeada de condições complexas inerentes ao 

próprio ambiente e aos seres humanos – que cuidam e são cuidados – que experienciam 

e vivenciam as também complexas relações humanas no processo de cuidar/cuidado, em 

um sistema organizacional hospitalar. 



Entende-se a abordagem psicossocial de enfermagem como um elemento 

imprescindível nas relações humanas para o bem-estar, manutenção da saúde e da 

própria vida; é um elo entre seres cuidados e seres cuidadores, que fortalece e 

potencializa o processo de recuperação na condição de saúde-doença, inter-relacionando 

os demais processos dinâmicos manifestos no ato de cuidar. No entanto, quando o 

cuidado não acontece pode ocasionar ressonâncias negativas para o indivíduo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

 

O presente estudo tem como foco a abordagem psicossocial no cuidado de 

enfermagem de emergência dirigido as pessoas que sofreram violência por arma de 

fogo. Devido à complexidade da temática, como suporte e acompanhamento do estado 

da arte da temática abordada, procedeu-se a um levantamento bibliográfico sobre o 

assunto, incluindo nesse processo a identificação, leitura e compreensão de livros, 

artigos, documentos legais e consultas através de palavras-chaves a portais eletrônicos 

relacionados ao objeto de estudo. Esses procedimentos proporcionaram o mapeamento 

histórico da violência em nosso país, descrevendo essa trajetória, do ponto de vista legal 

e formal, ao longo do tempo.  

A pesquisa realizada permitiu uma investigação de caráter qualitativo para 

definir as características sociais, econômicas e culturais da clientela assistida na 

emergência além da compreensão da área de trabalho e as abordagens psicossociais da 

equipe de enfermagem frente às pessoas que sofreram violência por arma de fogo.  

 

 

 

5.1. Cenário da pesquisa  

  

A presente pesquisa foi realizada no Hospital Federal de Bonsucesso – RJ (HFB) 

que está vinculado ao Ministério da Saúde (MS). O setor utilizado para coleta dos dados 

foi o setor de emergência. A escolha do cenário deve-se ao fato da pesquisadora atuar 

nesse setor como enfermeira.  

O setor de emergência funciona com uma média diária de 120 pacientes, sendo a 

principal porta de entrada das pessoas que sofreram violência por arma de fogo. O 

Hospital Federal de Bonsucesso abrange grandes bairros e complexos de favelas que se 

destacam pelo intenso confronto do controle do tráfico de drogas como: Maré, 

Manguinhos, Parque União, Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do sapateiro e 



Nova Holanda e próximo as grandes vias da cidade de intenso fluxo diário como 

Avenida Brasil, Linha Amarela, Linha Vermelha, e Automóvel Clube. 

  Para atendimento desses pacientes a emergência é composta pelos setores de 

clínica médica, clínica cirúrgica, ortopédica e pediatria. Além de neurocirurgia e 

bucomaxilo para atendimento quando solicitados e nutricionistas, assistente social, a 

equipe de maqueiros e apoio da limpeza. 

 A equipe de enfermagem é disposta em plantões através de uma escala 12x60 

com três equipes diurnas e três noturnas. Cada equipe é formada em média por dois 

enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem. Com a finalidade de aumentar o quantitativo 

dessa equipe, no ano de 2010 o cria o Adicional de Plantão Hospitalar (APH), onde é 

oferecida ao trabalhador de saúde uma quantia três vezes maior que o valor pago no 

plantão pelo salário. O APH é devido aos servidores em efetivo exercício de atividades 

hospitalares, desempenhadas em regime de plantão, nas áreas indispensáveis ao 

funcionamento ininterrupto dos hospitais. Com isso a equipe pode ser composta por 

com uma média de cinco enfermeiros por plantão para suprir todos os setores da 

emergência. 

 Para assistência aos pacientes, o Adicional de Plantão Hospitalar, aumenta o 

quantitativo de funcionários por plantão melhorando a qualidade da assistência da 

assistência prestada aos pacientes principalmente na emergência onde a demanda de 

atendimento é sempre inconstante e a gravidade dos casos é imensa.  

O espaço físico é composto de enfermarias, sala de trauma, unidade de pacientes 

graves, hipodermia e classificação de risco. A enfermaria feminina possui oito leitos 

ativos que chega a lotar seis macas extras chegando a uma capacidade de 14 leitos. A 

enfermaria masculina com capacidade de 12 leitos, sendo dois desses referentes a 

isolamento de pacientes com doenças infectocontagiosas chegando a funcionar com o 

dobro da sua capacidade 20 pacientes. Os corredores, que não são lugares de assistência 

ao paciente comportam cerca de 10 macas onde estão os pacientes graves que 

necessitam de um suporte intensivo de cuidados. O setor de hipodermia que tem como 

objetivo administração de medicamentos devido à alta demanda do hospital passa a ser 

internação de pacientes acomodados em cadeiras chegando a uma lotação em média de 

25 pacientes diários internados fora o fluxo de atendimento. Sala de trauma com dois 

leitos ativos podendo em sua capacidade máxima atender seis pacientes e a unidade de 

pacientes graves (UPG) com quatro leitos de suporte intensivo cercam a planta física da 

emergência.  



 

 

5.2. Sujeitos da Pesquisa: 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram 10 profissionais da equipe de enfermagem, 

sendo cinco enfermeiros e cinco técnicos, do setor de emergência do Hospital Federal 

de Bonsucesso (HFB), que prestaram atendimento as pessoas que sofreram violência 

por arma de fogo. Como critério de inclusão foi abordado os enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que trabalham na sala de trauma onde recebem as vítimas de violência. 

Foram excluídos os profissionais que trabalham na emergência em caráter 

administrativo, organizacional e que não tem o contato direto com as vítimas de 

violência. 

Após aplicação do formulário de entrevista (apêndice um) evidenciou-se que o 

grupo mostrou-se bastante homogêneo em relação à idade, sexo, estado civil, tempo de 

serviço na emergência.  Apresenta idade média de 35 anos, a maioria é do sexo 

feminino, solteira, possui em média três anos de trabalho na instituição e mais da 

metade tem outro vínculo empregatício. 

  

5.3. Coleta de dados: 

Entrevista semiestruturada realizada com 10 profissionais da equipe de 

enfermagem que previamente assinaram o Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 2) respeitando a Resolução 196/96. As entrevistas foram gravadas com o 

dispositivo eletrônico MP3 com a finalidade de serem ouvidas e transcritas sem alterar a 

fala do sujeito fundamentando a análise dos dados. A coleta de dados ocorreu no 

segundo semestre de 2009 referentes aos meses de agosto a novembro. 

  

 

5.4. Análise dos dados 

 A metodologia utilizada foi à análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

com o objetivo de operar o resgate das representações sociais do sujeito. O DSC, 

enquanto técnica de pesquisa qualitativa é um procedimento de tabulação de 

depoimentos verbais, que consiste basicamente em analisar o material coletado de 

entrevistas feitas a partir de um roteiro de questões abertas, extraindo-se de cada uma 

das respostas as Ideias Centrais e/ou Ancoragens e as suas correspondentes Expressões 



Chave. Com as Expressões Chave das Ideias Centrais ou Ancoragens semelhantes 

compõe-se um ou vários DSCs, que são discursos-síntese enunciados na primeira 

pessoa do singular, como se fosse à fala ou o depoimento de uma coletividade. Os DSC, 

que podem ser tanto das Ideias Centrais quanto das Ancoragens, podem ser compostos 

de um ou mais depoimentos que apresentam um sentido singular que, sob uma forma 

discursiva, refletem os pensamentos e os valores associados a um dado tema, presentes 

numa dada formação sócio cultural num dado momento histórico. A metodologia 

obedeceu à sequência das seguintes etapas segundo Lefreve e Lefreve (2003): 

As expressões-chaves são transcrições literais do discurso que revelam a 

essência do depoimento, ou, mais precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos 

em que se divide o depoimento e as ideias centrais é uma expressão linguística que 

revela ou descreve o sentido de cada discurso analisado. 

Contida na proposta do Discurso do Sujeito Coletivo temos ainda a figura que 

denominamos Ancoragem (AC). Por este termo, no contexto aludido e inspirado na 

teoria da Representação Social, entendemos um dado conteúdo discursivo presente em 

um determinado depoimento, que é a manifestação linguística explícita de uma dada 

teoria, ou ideologia, ou crença, ou valor que o autor do discurso professa e que, na 

qualidade de afirmação genérica, está sendo usada pelo enunciador para "enquadrar" 

uma situação específica.  

 O discurso do sujeito coletivo é uma estratégia metodológica com vistas a tornar 

mais a clara uma dada representação social. É um discurso-síntese, redigido na primeira 

pessoa e composto por expressões-chave que apresentam as mesmas ideias ou 

ancoragens. 

Consiste na reunião, num só discurso síntese, de vários discursos individuais 

emitidos como resposta a uma mesma questão de pesquisa, por sujeitos, social ou 

institucionalmente equivalentes ou que fazem parte da mesma cultura organizacional e 

de um grupo social homogêneo na medida em que os indivíduos que fazem parte desse 

grupo ocupam a mesma ou posições vizinhas num dado campo social. O DSC é uma 

forma de expressar diretamente a representação social de um dado sujeito social. 

Para elaborar o material para análise, as gravações foram ouvidas repetidas 

vezes e transcritas na íntegra para obter uma visão geral e melhor compreensão dos 

textos resgatando as ideias centrais e as expressões chaves apresentadas no discurso.  

Em seguida todas foram listadas em um único instrumento. As expressões chaves foram 

agrupadas em torno das respectivas ideias centrais. Cada ideia central e as várias 



expressões chave foram reduzidas num único discurso como encadeado como se 

houvesse apenas um indivíduo falando (discurso-síntese) para compor um sujeito 

coletivo. 

 

5.5. Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa: 

Respeitando a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (1996) que 

trata das “Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos”, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Geral 

de Bonsucesso, com vistas à avaliação dos aspectos éticos relacionados, recebendo 

parecer positivo à realização da pesquisa. Sendo aprovado pelo protocolo Nº 32/09, 

(anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

6.1.  Os cuidados identificados no atendimento às vítimas de violência no 

setor de emergência: O cuidado silencioso e ágil 

A primeira abordagem da equipe de enfermagem com as vítimas de violência 

urbana é silenciosa, pois há o risco iminente de morte da vítima que mobiliza a equipe 

durante o atendimento, muitas vezes o afastamento da situação emerge como forma de 

proteção pessoal. 

O quadro 1 mostra as expressões-chave, ideias centrais e Discurso do Sujeito 

Coletivo obtido através das entrevistas a equipe de enfermagem referente à questão 1: 

Como é realizado o atendimento da equipe de enfermagem às vítimas de violência da 

emergência? Através desta pergunta foi produzida uma ideia central, “estabilidade do 

paciente”, que expressa à dinâmica de atendimento na sala de trauma voltando o olhar 

para o modelo biomédico. 

6.1.1 Preocupações com a manutenção da vida dos pacientes ou “estabilidade 

do paciente”: 

A estabilidade hemodinâmica do paciente é uma das primeiras preocupações onde 

vão emergir os cuidados de enfermagem da sala de trauma como retratados no quadro 1. 

Quadro1: Estabilidade do paciente. Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia central 1 (N=7) Expressões-chave 

Estabilidade do paciente  O trabalho é acesso venoso. 

O grande “X” da questão é a estabilidade 

do paciente eles chegam com lesões muito 

graves. 

O primeiro atendimento na sala de trauma 

é fundamental para decidir entre a vida e a 

morte de um paciente muitos volta com 

“as massagens”... Estabilizou o paciente 

seu trabalho está feito. 

É muito sangue na sala de trauma quando 



“as guerras” acontecem, acredito que o 

controle das hemorragias é crucial para 

manter o paciente o mais estável possível.  

Tem que ficar de olho em todos os 

drippings se não todo o seu trabalho vai 

para o espaço. Quando a “nora” vai 

embora muitas vezes o paciente vai junto... 

Manter vivo um cara todo furado de fuzil 

não é fácil. 

Geralmente quando os tiros são na cabeça 

a nossa única função é manter o paciente 

vivo para doação de órgãos não temos o 

que fazer. 

 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 1 

O trabalho é acesso venoso. O grande “X” da questão é a estabilidade do paciente, eles 

chegam com lesões muito graves. O primeiro atendimento na sala de trauma é 

fundamental para decidir entre a vida e a morte de um paciente muitos voltam com “as 

massagens”... Estabilizou o paciente seu trabalho está feito. É muito sangue na sala de 

trauma quando “as guerras” acontecem, acredito que o controle das hemorragias é 

crucial para manter o paciente o mais estável possível. Tem que ficar de olho em todos 

os drippings se não todo o seu trabalho vai para o espaço. Quando a “nora” vai embora 

muitas vezes o paciente vai junto... Manter vivo um cara todo furado de fuzil não é fácil. 

Geralmente quando os tiros são na cabeça a nossa única função é manter o paciente vivo 

para doação de órgãos não temos o que fazer. 

 

Percebe-se que as equipes de saúde dessas unidades costumam conviver 

diariamente com a possibilidade da cura ou a iminência da morte, voltando as atividades 

para o pronto restabelecimento do "indivíduo doente". O próprio ambiente pequeno e 

cheio de aparelhagem de alta tecnologia, de certa forma, já induz à valorização das 

técnicas em detrimento do trabalho com o ser humano. 

A observação efetuada e o convívio com os profissionais revelam que a grande 

maioria destes não trabalha na emergência por escolha pessoal, mas sim por ser uma 



oportunidade de emprego. A equipe é muito jovem o que também confirma a curta 

permanência dos profissionais no serviço. A emergência acaba por ser o local de 

trabalho dos profissionais mais novos na instituição que aí permanecem até 

conseguirem colocação noutro serviço que se ajuste mais às suas pretensões pessoais. 

Assim, um trabalho de grande complexidade que exige formação especifica dos 

profissionais, acaba por ser realizado pelos trabalhadores menos experientes da 

instituição e sem formação especifica. Estes profissionais são sujeitos a grandes cargas 

físicas e psíquicas de trabalho e vivenciam sentimentos de frustração e impotência. 

Desses sentimentos resulta em maior ou menor grau o sofrimento psíquico. 

Os profissionais sustentam a concepção biomédica, tendo como foco da atenção a 

doença e a realização da tarefa, não o indivíduo. Priorizam o atendimento aos usuários 

enfocados na patologia sem visar o paciente como um todo. O sentido da intervenção 

psicossocial, no espaço da saúde mental, busca superar a dualidade sujeito/objeto, 

saúde/doença, individual/social, questionando a verticalidade do tratamento e do poder 

biomédico. 

Para Baggio et al (2009) no cuidado que foca apenas órgãos, patologias, sinais e 

sintomas clínicos, a relação e interação entre os seres fica prejudicada. Considera-se que 

o cuidado deve ir além da visão biológica e biomédica, de modo a integrar as diversas 

unidades e multiplicidades dos seres. As ações do profissional de enfermagem em uma 

unidade de emergência precisam ser eficientes e eficazes, contudo, precisam valorizar 

também a subjetividade do ser humano. 

Para Coelho (2006) o cuidar em emergência emerge do confronto entre a vida e 

a morte. Assim, a equipe de enfermagem busca e utiliza todos os recursos e esforços 

disponíveis para cuidar e estabelece prioridades no cuidado de enfermagem vivenciando 

um ambiente que parece no primeiro momento o caos, tumultuado, com etapas 

intercorrentes e momentos críticos nos quais as carências de equipamentos e materiais 

muitas vezes se tornam evidentes e geram estresses.  

O cuidado para Alves e Francisco (2009) deve fundamentar-se em uma visão que 

supere a dicotomia corpo/mente e outras tantas cisões perpetuadas ao longo de muitos 

anos, configurando-se como uma prática apoiada em perspectivas em que a 

interdisciplinaridade seja um desafio constante. 



Vasconcelos (2008) corrobora com a noção de integralidade e a intersetorialidade, 

pois estas implicam que a atenção em uma política ou programa específico deve estar 

atenta às múltiplas necessidades e dimensões associadas ao foco mais específico do 

problema, e hoje é consenso que os problemas sociais, de saúde, saúde mental e 

educação apresentam claros componentes psicossociais, cuja abordagem e intervenção 

também precisam ser contempladas.   

Pode-se considerar que a maior fonte de satisfação no trabalho do profissional de 

saúde, em particular do enfermeiro, em unidade de emergência concentra-se no fato de 

que as suas intervenções auxiliam na manutenção da vida humana. 

As situações de urgência e emergência apresentam-se como bastante desafiadoras 

proporcionando realização plena quando terminam com êxito. Trabalhar arduamente 

para obter sucesso nas manobras de ressuscitação numa parada cardíaca é considerado 

algo extraordinário, incrível sendo motivo de regozijo, prazer e satisfação no trabalho. 

 

6.2. Representações da equipe de enfermagem sobre o atendimento as 

pessoas que sofreram violência por arma de fogo e suas implicações 

emocionais: 

 

Ao estabilizar o paciente inicia-se então a fase da coleta do histórico do acidente. 

Nessas horas as diversidades do cuidado começam a surgir nos discursos dos sujeitos 

coletivos. Através da pergunta: Quais as implicações pessoais e profissionais após o 

atendimento às vítimas de violência? Podemos destacar 3 ideias centrais: “tenho que ser 

rápido”, quando começa o “tia”, “aonde foi que começou a guerra?”,  que estão 

diretamente ligadas à equipe de enfermagem em relação às vítimas de violência. 

  

6.2.1. Agilidade para manutenção da vida ou “tenho que ser rápido” 

 

Observou-se que no trabalho, o quadro temporal é marcado pelo tempo 

cronológico, pelo ritmo da demanda de usuários e pela jornada de trabalho. Além da 

exigência de uma capacidade técnica, há também uma pressão para rapidez na 

realização das atividades, não só pela alta demanda, mas também pela necessidade de 

vencer a corrida em benefício da vida. O corpo do trabalhador acaba se ajustando a 

rapidez pela necessidade do usuário e pelas exigências institucionais. 



 

 

 

Quadro 2- Tenho que ser rápido. Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia Central Expressões chave 

Ideia Central 1 (n = 6) 

Tenho que ser rápido 

Tenho que ser rápido na verdade ele 

precisa de cuidados que vão fazer a 

diferença entre a vida e a morte. 

 

 O trabalho é acesso venoso calibroso, 

geralmente eles chegam perdendo muito 

sangue, um fuzil, faz um estrago que na 

hora é muito bom ter a sensação de estar 

salvando a vida de outra pessoa. 

 

Na hora que chega, nem é bom ficar 

sabendo o que aconteceu, se não você 

realmente não trabalha, somos seres 

humanos e muitas vezes julgamos e o 

primeiro atendimento tem que ser rápido. 

 

A palavra que ouço naquele primeiro 

momento é: “Fulano já pegou o acesso?”, 

“Beltrano ele precisa ser monitorizado.”, 

“Já chamei o cirurgião.”... 

 

Faço o que tenho que fazer o mais rápido 

possível. 

 

Agilizo os exames para cirurgia, 

geralmente eles vão para cirurgia porque 

chegam muito graves e independentes do 

que aconteceu lá fora se chegou ao hospital 

temos que ajudar. 

 

 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 2 

Tenho que ser rápido na verdade ele precisa de cuidados que vão fazer a diferença entre 

a vida e a morte. O trabalho é acesso venoso calibroso, geralmente eles chegam 

perdendo muito sangue, um fuzil, faz um estrago que na hora é muito bom ter a 

sensação de estar salvando a vida de outra pessoa. Na hora que chega, nem é bom ficar 

sabendo o que aconteceu, se não você realmente não trabalha, somos seres humanos e 

muitas vezes julgamos e o primeiro atendimento tem que ser rápido. A palavra que ouço 

naquele primeiro momento é: “Fulano já pegou o acesso?”, “Beltrano ele precisa ser 

monitorizado.”, “Já chamei o cirurgião.”... Faço o que tenho que fazer o mais rápido 



possível. Agilizo os exames para cirurgia, geralmente eles vão para cirurgia porque 

chegam muito graves e independentes do que aconteceu lá fora se chegou ao hospital 

temos que ajudar. 

 

 

O trabalho nos serviços de emergência hospitalar exige um conhecimento amplo 

sobre situações de saúde e certo domínio dos profissionais sobre o processo de trabalho, 

ou seja, do conjunto das necessidades envolvidas no cotidiano assistencial. Este 

domínio engloba exigências tais como pensar rápido, ter agilidade, competência e 

capacidade de resolutividade dos problemas emergentes. 

Trata-se de um ambiente de trabalho onde o tempo é limitado, as atividades são 

inúmeras e a situação clínica dos usuários exige, muitas vezes, que o profissional faça 

tudo com rapidez para afastá-lo do risco de morte iminente. 

Para Almeida e Pires (2007) os serviços de emergência contemporâneos 

possuem uma especificidade que os distingue de todos os outros serviços de saúde. 

Exigem uma assistência imediata, eficiente e integrada e amplo conhecimento técnico, 

habilidade profissional e o emprego de recursos tecnológicos. Podem mesmo ser 

comparados com um subsistema de saúde, pois requerem vários serviços associados tais 

como centro cirúrgico, unidade de tratamento intensivo entre outros. 

A realidade do cuidado, em um hospital de emergência em trauma, só é vivida e 

explicada por quem faz parte desse cotidiano, pois para ele, não existe emergência 

lotada, horário ou limite para as internações. Em finais de semana e feriados, a equipe 

não é reduzida, como é rotina nos demais hospitais. A equipe de enfermagem deve 

manter o mesmo contingente de trabalhadores e, não raro, trabalhar em horário extra, 

pois, nesses períodos, aumentam os atendimentos e hospitalizações, porque nem todos 

os hospitais do interior do Estado têm plantão de atendimento em emergência. O 

Hospital de Pronto-Socorro em estudo é, portanto, um serviço com ritmo constante nas 

24 horas do dia, sete dias por semana.  

Segundo descreve Marialze (2006) na unidade de emergência e urgência, também 

foi observada a utilização do tempo que deveria ser específico aos procedimentos da 

enfermagem para propiciar a toda equipe de saúde as condições necessárias ao 

salvamento da vida e à assistência ao doente. Assim, neste setor, o ritmo do trabalho é 

ditado pelas pela quantidade de usuários do serviço, pelo risco de vida e pelas condições 

de trabalho disponibilizadas para o atendimento. Além disto, a motivação para a 

aceleração do ritmo das atividades não se deve só à quantidade de usuários e a pressão 



dos administradores, mas também ao significado simbólico assumido pelos 

trabalhadores para este tipo de atividade, onde alguns minutos podem significar a morte. 

Essa forma de percepção do tempo como duração, não surge espontaneamente para o 

trabalhador, mas é um modo de pensar direcionado pelas formas de organizações 

científicas do trabalho. Nessa perspectiva de entendimento do tempo, o trabalhador age 

em conformidade com o tempo “como um elemento-chave para a empresa” que, por 

meio de procedimentos racionais, maximiza o rendimento de trabalho. 

Entendendo culturalmente o tempo de forma linear, o trabalhador atua como 

elemento na constituição da violência no contexto hospitalar e colabora para sua 

perpetração. Assim, atos de violências são praticados inconscientemente, pois o 

trabalhador incorporou estas situações como parte ‘normal’ do atendimento de 

emergência e urgência clínica. Assim, a violência se forma na própria dinâmica do 

atendimento, ou seja, como a quantidade de trabalhadores é insuficiente para o 

atendimento das demandas de trabalho, as prioridades são definidas no momento em 

que todos aguardam na fila esperando ansiosos pelo atendimento. 

 

6.2.2. Incômodo pela forma de tratamento ou “quando começa o tia”. 

 

 A expressão de tratamento “tia” da vítima de violência com a equipe de 

enfermagem é um fator complicador embora culturalmente aceito nas classes sociais 

menos favorecidas, gera desconforto na equipe de enfermagem que presta cuidados 

diretos a esses pacientes, pois este tratamento muitas vezes é visto como tentativa de 

intimidade ou vinculação familiar quando segundo a equipe de enfermagem, a relação 

deve ser de profissional.  

 

Quadro 3.  Quando começa o “tia”. Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia central 2 (N=3) Expressões-Chave 

Quando começa o tia Depois que eles ficam internados é tal de 

tia pra lá, tia pra cá, isso comigo não rola. 

Há uma diferença imensa entre o gerente e 

o bandido ralé. O gerente ele só fala com o 

chefe da enfermagem e pede, por favor, 

muito obrigado, desculpas. 

 

 

Quando começa o tia... Você já sabe que é 

da comunidade. 



 

“Tia não me deixa morrer”. Eu lá sou tia 

de bandido. Me irrita como eles nos 

chamam. 

 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 3 

Depois que eles ficam internados é tal de tia pra lá, tia pra cá, isso comigo não rola. Há 

uma diferença imensa entre o gerente e o bandido ralé. O gerente ele só fala com o 

chefe da enfermagem e pede, por favor, muito obrigado, desculpas. Quando começa o 

tia... Você já sabe que é da comunidade. “Tia não me deixa morrer”. Eu lá sou tia de 

bandido. Me irrita como eles nos chamam. 

 

 

Nesta pesquisa os profissionais de saúde são representados pelas trabalhadoras de 

enfermagem, que como os demais convivem, no mesmo espaço, tanto com a vítima de 

agressão, quanto com o agressor também agredido. É comum, no corredor do hospital, 

transitarem indivíduos algemados e policiais munidos de armamentos pesados, 

metralhadoras e fuzis. Faz parte do trabalho cotidiano do hospital cuidar de pacientes 

custodiados acorrentados ao leito vigiados por agente policial.  

O paciente custodiado é o indivíduo que sofre trauma em decorrência de violência 

em assaltos, confronto com a polícia ou com membros de grupos criminosos e é preso. 

Entretanto, a gravidade do trauma não permite que vá para o presídio. Esse paciente é 

hospitalizado na enfermaria, conforme o diagnóstico, junto com os demais pacientes e 

fica acorrentado ao leito com um policial civil fazendo a escolta. Durante o período do 

atendimento ambulatorial, o paciente transita pelo hospital com uma escolta policial 

fortemente armada e, na medida do possível, é atendido antes dos demais cidadãos, para 

não expor os usuários ao risco de violência envolvendo policiais e custodiados. No 

decorrer da hospitalização, é comum um agente ficar de "sobreaviso" por estar 

acompanhando mais de um paciente custodiado, em enfermarias diferentes. Essas 

situações causam insegurança em muitas trabalhadoras. Assim concordamos com 

Deslandes (2002) por considerar que esse é um processo que exige um aprendizado 

fundamental para esses profissionais. 



Evitar qualquer tipo de intimidade pode ser um modo para estabelecer a distância 

que protegerá a trabalhadora do envolvimento com as questões relacionadas à violência, 

é como se fosse possível fazer um descolamento do contexto e só ficar envolvida com a 

prática técnica, para poder suportar o conflito e o sofrimento causados no enfrentamento 

dessas situações. 

6.2.3. Preocupação com a própria segurança ou “aonde foi que começou a 

guerra?”. 

 

A violência urbana na cidade do Rio de Janeiro vem ocupando cada vez mais 

espaço nos noticiários dos meios de comunicação de massa, fazendo com que antes de 

pensar e agir como profissionais, emerge nos enfermeiros o sentimento de preocupação 

enquanto cidadão, que convive com a falta de segurança nas grandes vias da cidade. 

 

 

Quadro 4. Aonde foi que começou a guerra? Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia Central 1 (N=7) Expressões-Chave 

Aonde foi que começou a guerra Minha preocupação é aonde foi que 

começou a guerra, pois meu marido vem 

me buscar e às vezes ele passa pela Linha 

Amarela ou pela automóvel clube onde 

geralmente tem esse tipo de arrastão. 

 

Já cansei de ligar para quem já estava no 

plantão para saber se está tudo calmo, pois 

para chegar ao Hospital não podemos 

evitar ou vem pela Avenida Brasil cercada 

de favelas ou pela Linha Amarela que todo 

dia tem arrastão, já voltei com o carro três 

vezes porque eles atravessam a rua. 

 

Filho é sempre filho. O minha estuda na 

Fiocruz, quando começa a chegar baleado 

de Manguinhos eu fico apavorada, corro 

para o telefone para saber se está tudo bem 

com ela. 

 

É um alerta e muitas vezes decidimos o 

caminho de volta para casa dependendo da 

ocorrência. 

 

Acaba interferindo muito nas nossas vidas, 



fico muito agitada. 

 

É engraçado que geralmente é à tarde, 

perto da hora da troca de plantão que essas 

coisas acontecem, quando todos os nossos 

familiares estão nas ruas. 

 

A Leopoldo Bulhões, Avenida Brasil, 

Linha Amarela, Linha Vermelha e 

Automóvel Clube para atravessá-la todos 

os dias para trabalhar e chegar à casa vivo, 

devemos agradecer a Deus, porque parece 

um milagre. Saímos sem saber se vamos 

voltar.  

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 4 

Minha preocupação é aonde foi que começou a guerra, pois meu marido vem me buscar 

e às vezes ele passa pela Linha Amarela ou pela automóvel clube onde geralmente tem 

esse tipo de arrastão. Já cansei de ligar para quem já estava no plantão para saber se está 

tudo calmo, pois para chegar ao Hospital não podemos evitar ou vem pela Avenida 

Brasil cercada de favelas ou pela Linha Amarela que todo dia tem arrastão, já voltei 

com o carro três vezes porque eles atravessam a rua. Filho é sempre filho. O minha 

estuda na Fiocruz, quando começa a chegar baleado de Manguinhos eu fico apavorada, 

corro para o telefone para saber se está tudo bem com ela. É um alerta e muitas vezes 

decidimos o caminho de volta para casa dependendo da ocorrência. Acaba interferindo 

muito nas nossas vidas, fico muito agitada. É engraçado que geralmente é à tarde, perto 

da hora da troca de plantão que essas coisas acontecem, quando todos os nossos 

familiares estão nas ruas. A Leopoldo Bulhões, Avenida Brasil, Linha Amarela, Linha 

Vermelha e Automovel Clube para atravessá-la todos os dias para trabalhar e chegar à 

casa vivo, devemos agradecer a Deus, porque parece um milagre. Saímos sem saber se 

vamos voltar. 

 

O sistema de saúde brasileiro chega a um limite em que não é mais possível 

conciliar o atendimento público em saúde com a alienação de muitos profissionais, 

quanto ao entendimento das relações conflituosas originadas no cotidiano de violência e 

exclusão social de alguns segmentos da sociedade.  



As trabalhadoras lidam com seus conflitos individual e coletivamente, ou seja, 

não há uma preocupação do hospital garantir um suporte psicológico para que as 

mesmas possam enfrentar as dificuldades do dia-a-dia.  

O desafio de conhecer como os profissionais de enfermagem planejam, 

confrontam, pensa e executa o cuidado ao paciente hospitalizado vítima de violência, 

oportunizou uma reflexão das próprias trabalhadoras sobre o tema, pois por um 

momento pararam para olhar e pensar sobre esse cotidiano de trabalho que até então só 

era executado. Ficou evidente que cada lida com esse cuidado da forma que acredita ser 

a mais adequada e utiliza as estratégias que conhece para suportar e enfrentar essa 

realidade.  

Leal e Lopes (2005) considera que a violência é um problema que atinge todo o 

país e é resultante principalmente das desigualdades sociais que assolam não só o 

Brasil, mas toda a América Latina. Não se tem a pretensão de acreditar que os serviços 

públicos de saúde tenham toda a responsabilidade de arcar com o combate a violência, 

entretanto a este setor cabe o envolvimento institucional com a capacitação dos 

profissionais de saúde para esse enfrentamento, respaldados na compreensão das 

relações sociais.  

Aponta-se também que a compreensão das relações sociais é adquirida através 

da construção de uma consciência política voltada para o coletivo, e enfatiza-se que, 

principalmente, os serviços públicos de saúde necessitam se auto avaliar e propiciar e 

criação de espaços de discussão sobre o tema. 

Em relação às estratégias de enfrentamento da violência, foram identificadas 

basicamente estratégias individuais similares às reivindicações genéricas por mais 

policiamento e proteção, como a contratação de segurança privada, o uso de tecnologia 

para proteção das residências e carros (portões eletrônicos, alarmes, cercas elétricas, 

grades). 

É importante ressaltar que algumas das estratégias são utilizadas não apenas para 

proteção pessoal, mas decorrem de preocupações com familiares, especialmente os 

filhos e netos. Em alguns casos podemos notar que ocorre cerceamento da liberdade e se 

estabelece uma vigilância constante, principalmente em relação às crianças. 



O que se pode destacar é que são adotados comportamentos de precaução após o 

conhecimento dos casos. Como, por exemplo, maior atenção quando presentes em 

locais mal iluminados, pouco movimentados ou pelo simples fato de estar fora de casa.  

Nesse sentido, ao relatarem os casos que tiveram conhecimento, muitos 

participantes relembram de episódios de violência acontecidos com pessoas mais 

próximas a eles, suscitando, desse modo, uma sensação de insegurança geral que dá 

vistas às pessoas sentirem necessidade de falar sobre acontecimentos que lhes são mais 

próximos. 

Dessa forma, verificou-se, portanto, que um imaginário social em que a 

violência estaria prestes a acontecer atingiu a todos os participantes, mesmo que tal fato 

não tenha sido vivenciado diretamente. A violência passa a se apresentar como uma 

ameaça constante, como “uma bomba prestes a explodir”, o que poderia causar 

sentimentos de medo. Michaud (1989) afirma que: 

O sentimento de insegurança, que se encontra no cotidiano das 

discussões sobre o aumento da violência, raramente repousa sobre 

a experiência direta da violência. Ele corresponde à crença, 

fundada ou não, de que tudo pode acontecer, de que devemos 

esperar tudo, ou ainda de que não podemos mais ter certeza de 

nada nos comportamentos cotidianos. Aqui novamente a 

imprevisibilidade, caos e violência estão juntos (Michaud, 

1986,p.13). 

Baierl (2004) diz que essas ideias (as quais chamou de ‘imaginativas’) 

constituem-se num sistema de medo, formando, assim, um ‘campo imaginário’. Este, 

por sua vez, é responsável, por exemplo, por relacionar imagens por semelhança. Ou 

seja, uma das características do imaginário acerca da violência é como mencionamos 

nos resultados, a caracterização da violência numa imagem, é suspeitar de qualquer 

pessoa que se assemelhe àquele agressor (tendo a pessoa contato direto com ele ou não). 

Em suma, Costa (1993) procura esclarecer: 

É daí que nasce o medo social, o pânico com características fóbicas. 

Posto que o inimigo está em todo lugar e pode apresentar-se nas 

situações mais imprevistas, sob qualquer aparência, tem-se que 

nomeá-lo e dar-lhe uma visibilidade imaginária qualquer. A palavra 

violência vira uma entidade. O invisível e imprevisível parecem dessa 

maneira corporificar-se. (Costa, 1993, p.86) 

Por outro lado, para as vítimas que vivenciaram de forma direta a violência, a 

intermediação do imaginário parece ser desnecessária. O caso de violência não é vivido 



apenas como uma ilusão ou hipótese, mas sim concretamente, de forma mais conectada 

à realidade, o que não significa que seja vivenciado de modo menos impactante. 

Constata-se apenas que fantasiam menos e dramatizam menos o ocorrido. 

Outra observação refere-se aos sentimentos dos participantes em relação ao 

agressor. Identificamos que tais sentimentos são ambíguos, oscilando entre a pena e a 

revolta, ambos referidos às desigualdades sociais do país, e consequentemente, à falta 

de oportunidades sociais e profissionais, aspecto já analisado por Hopenhayn (2002): 

O aumento da violência e da preocupação pela segurança cidadã tem, nesse 

sentido, uma dupla relação com a vulnerabilidade: de um lado, gera na 

população uma sensação de ameaça à integridade física ou da propriedade; de 

outro lado, a violência delitiva é muitas vezes uma estratégia de sobrevivência 

dos próprios grupos vulneráveis diante da falta de alternativas para gerar renda 

e superar as carências básicas. (Hopenhayn, 2002, p. 15)  

As características e os sentimentos relacionados ao agressor também podem ser 

identificados na análise de Hopenhayn (2002):  

Visão que se tem do agressor: ‘O jovem, homem e de baixa renda encarna a 

possibilidade de uma agressão ou de um roubo. Padece do contágio de um 

fenômeno no qual ele está passivamente envolvido por coincidências 

socioeconômicas, etárias e de gênero’. (Hopenhayn, 2002, p. 15)  

No que concerne às estratégias de enfrentamento da violência notou-se que no 

discurso das pessoas predominam as estratégias individuais generalizadas, como o uso 

crescente da Segurança Privada no bairro. Desta forma, o crescimento de soluções 

individuais decorre em parte das limitações da Segurança Pública, que deixam a desejar 

no que se refere à proteção do cidadão face à criminalidade, bem como pela necessidade 

de uma segurança efetiva durante as 24 horas do dia, o que não pode ser garantido pelo 

Estado de modo generalizado, além de uma Política Pública de Segurança considerada 

insatisfatória no município e no bairro estudado (Antunes, 2001). 

A este respeito Adorno & Lamin (2006) apontam: 

Em uma terra sem lei ou onde a lei se funda no emprego da força física que 

desconhece limites, as pessoas reagem. Fecha-se em suas casas, protegem-se 

com grades e muros, adquirem sistemas de segurança pessoal e seguros de toda 

espécie. Procuram viver no anonimato. Evitam circular nas ‘zonas de perigo’, 

adotam precauções na vida cotidiana. (Adorno & Lamin, 2006, p. 153)  

Izumino e Neme (2002, p.22) indicam que o medo crescente da população frente 

ao fenômeno da violência, também está associado a uma "… ausência de respostas por 



parte das polícias e da justiça, que se expressa no despreparo das forças policiais para o 

enfrentamento do crime e nas altas taxas de impunidade.”, o que certamente se reflete 

na avaliação que os participantes fazem da atuação do Sistema de Justiça e do Sistema 

de Segurança Pública.  

As pessoas entrevistadas consideram insatisfatórias as ações do sistema 

judiciário, bem como da Polícia, o que pode aumentar a descrença da população nos 

referidos órgãos e a sensação de insegurança. Tais aspectos contribuem de forma 

importante para a criação de um imaginário social centrado no medo, na insegurança e 

no descrédito dos órgãos de Segurança Pública. 

Este medo e insegurança, gerados pela experiência com a violência, só 

efetivamente serão enfrentados por meio de ações integradas dos órgãos de segurança 

pública, como sugere Baierl (2004), em articulação permanente com as formas 

organizadas da sociedade civil. Assim poderemos “vislumbrar estratégias de ação para 

reduzir os índices de violência e criminalidade e a sensação de medo, aumentando a 

potência das pessoas para agirem coletivamente” (p. 208). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.  A abordagem psicossocial de enfermagem às pessoas que sofreram 

violência por arma de fogo. 

A abordagem psicossocial da equipe de enfermagem às vítimas de violência 

geralmente é realizada quando aquela situação mobiliza o emocional do sujeito que está 

prestando os cuidados diretos. Foram produzidas quatro ideias centrais envolvendo a 

temática da abordagem psicossocial de enfermagem, conforme relatado no quadro 

abaixo: era bandido ou era policial?; As famílias são as que mais sofrem; quem não quer 

se sentir um super-herói?; Tem certos casos que tocam a equipe. 

 

6.3.1.  Era bandido ou era policial? 

 

 Para os enfermeiros a abordagem as vítimas de violência na emergência sofre a 

influencia da identidade do paciente. Ser policial ou bandido irá determinar este 

atendimento. Do discurso apresentado desprende-se a seguinte questão: Era bandido ou 

era policial? O que demonstrou haver discriminação no cuidado de emergência a 

pessoas que sofreram violência por arma de fogo. 

 

Quadro 5. Era bandido ou era policial? Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia Central 1 (N=6) Expressões-chave 

Era bandido ou era policial? Não maltrato. Faço o que tenho que fazer e 

cuido como qualquer outro paciente. 

Muitas vezes pergunto: Como aconteceu? 

Aonde foi? Era bandido ou era policial? 

Mas você sabe né... Só começam a falar 

realmente o que aconteceu ou quando 

pegam confiança em você ou quando entra 

o policial para dar um jeitinho de coletar 

depoimentos, enquanto isso tem que 

mantê-lo vivo. 

 

Todo mundo sabe que aqui ou em qualquer 

outro lugar, se entra um policial baleado e 

um bandido baleado o atendimento 

primeiro é do policial. E nem é da equipe 

de enfermagem não é a equipe médica. 

Acha que policial é bonzinho? A maioria é 

pior do que os bandidos. 

 



Dava medo olhar para aquele policial. 

Além do estresse do amigo dele todo 

furado ainda tinha que ficar trabalhando 

com ele gritando no meu ouvido: - Não 

morre não cara! Não morre não cara! Sei 

que é parceiro dele, roda nas viaturas com 

ele, mas a pior coisa é trabalhar com essa 

pressão psicológica. 

 

Quando fico sabendo que sou bandido eu 

faço tudo muito lentamente porque lá fora 

é ele o primeiro a dar um tiro na sua 

cabeça na hora do assalto. Quantas vítimas 

tratamos que tinham saído de casa para 

trabalhar? 

 

 Adoro essa agitação isso que me faz sentir 

vivo na emergência. Depois... Começam as 

fofocas: aonde foi? Se era bandido? Se era 

policial? Como aconteceu?  

 

Quando a história chega à sala de trauma... 

Aí que é decidido realmente o 

“tratamento” do paciente, afinal podia ter 

sido um de nós ali naquela maca ou pior 

no chão. 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 5 

Não maltrato. Faço o que tenho que fazer e cuido como qualquer outro paciente. Muitas 

vezes pergunto: Como aconteceu? Aonde foi? Era bandido ou era policial? Mas você 

sabe né... Só começam a falar realmente o que aconteceu ou quando pegam confiança 

em você ou quando entra o policial para dar um jeitinho de coletar depoimentos, 

enquanto isso temos que mantê-lo vivo. Todo mundo sabe que aqui ou em qualquer 

outro lugar, se entra um policial baleado e um bandido baleado o atendimento primeiro 

é do policial. E nem é da equipe de enfermagem não é a equipe médica. Acha que 

policial é bonzinho? A maioria é pior do que os bandidos. Dava medo olhar para aquele 

policial. Além do estresse do amigo dele todo furado ainda tinha que ficar trabalhando 

com ele gritando no meu ouvido: - Não morre não cara! Não morre não cara! Sei que é 

parceiro dele, roda nas viaturas com ele, mas a pior coisa é trabalhar com essa pressão 

psicológica. Quando fico sabendo que é bandido eu faço tudo muito lentamente porque 

lá fora é ele o primeiro a dar um tiro na sua cabeça na hora do assalto. Quantas vítimas 

tratamos que tinham saído de casa para trabalhar? Adoro essa agitação isso que me faz 

sentir vivo na emergência. Depois... Começam as fofocas: aonde foi? Se era bandido? 

Se era policial? Como aconteceu? Quando a história chega à sala de trauma... Aí que é 

decidido realmente o “tratamento” do paciente, afinal podia ter sido um de nós ali 

naquela maca ou pior no chão. 

 



 

No reconhecimento de que o preconceito exclui do indivíduo os seus direitos de 

cidadão é expresso no discurso do sujeito coletivo acima, que reflete sobre a 

vulnerabilidade de determinados indivíduos à exclusão, inclusive do direito ao 

atendimento igualitário à saúde, preconizado pelo SUS. 

Evitar qualquer tipo de intimidade pode ser um modo para estabelecer a 

distância que protegerá a equipe de enfermagem do envolvimento com as questões 

relacionadas à violência, é como se fosse possível fazer um descolamento do contexto e 

só ficar envolvida com a prática técnica, para poder suportar o conflito e o sofrimento 

causados no enfrentamento dessas situações. Alternativa é "procurar não saber" o 

motivo da internação. 

Na sociedade e, consequentemente, no imaginário social, fortalece a crença de 

que cada um é responsável por si, e que todos têm as mesmas oportunidades de serem 

trabalhadores ou marginais. Dessa forma, fica evidente que, se "alguns" escolhem o 

"caminho do mal" nada se pode fazer para mudar o rumo dessa história. Assim, o 

mundo fica dividido entre os que trabalham e consegue adquirir dignamente os bens de 

consumo e os que fazem a opção de adquirir os mesmos bens através de meios "mais 

fáceis" como o narcotráfico, assaltos, roubos, sequestros e homicídios. 

Leal e Lopes (2005) sobre este cenário relata que o paciente custodiado é o 

indivíduo que sofre trauma em decorrência de violência em assaltos, confronto com a 

polícia ou com membros de grupos criminosos e é preso. Entretanto, a gravidade do 

trauma não permite que vá para o presídio. Esse paciente é hospitalizado na enfermaria, 

conforme o diagnóstico, junto com os demais pacientes e fica acorrentado ao leito com 

um policial civil fazendo a escolta. Durante o período do atendimento ambulatorial, o 

paciente transita pelo hospital com uma escolta policial fortemente armada e, na medida 

do possível, é atendido antes dos demais cidadãos, para não expor os usuários ao risco 

de violência envolvendo policiais e custodiados. No decorrer da hospitalização, é 

comum um agente ficar de "sobreaviso" por estar acompanhando mais de um paciente 

custodiado, em enfermarias diferentes. Essas situações causam insegurança em muitas 

trabalhadoras, e concordamos com Deslandes (2002) ao considerar que esse é um 

processo que exige um aprendizado fundamental para esses profissionais. 



Esses discursos obtidos nos remetem a uma discussão mais ampla em que o ser 

jovem, quase sempre negro, pobre e morador de favela, podem ser alvo de 

discriminação e marginalização. 
 
Para Nascimento (2009) ao discutir a violência 

estrutural, poderia causar um processo perverso multifacetado, no qual se destacariam 

três eixos: desemprego crônico, estigmatização social e racial e exílio. A expressão final 

dessa violência teria como resultante a vulnerabilidade de um segmento que já se 

encontra, por questões etárias, num grau elevado de fragilidade. 

Baggio (2009) acrescenta que os seres humanos são seres multidimensionais e 

complexos, que contemplam ao mesmo tempo, os aspectos biológico, psíquico, social, 

afetivo e racional. São seres de subjetividade, intersubjetividade e objetividade, 

pensantes e conscientes de si, que trazem em si sua irredutível individualidade, 

coletividade, autonomia, dependência e interdependência, que convivem culturalmente 

com regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores e mitos, mas que 

também convivem com desregramentos, pertencentes a uma sociedade que comporta as 

dimensões histórica, econômica, sociológica e religiosa. 

Ampliando a discussão sobre violência estrutural, Minayo e Souza (1999) 

observam que essa tem atingido diretamente a juventude brasileira, de modo que o 

principal grupo de risco para a mortalidade por homicídio tem sido homens jovens e 

adultos, moradores de bairros pobres de metrópoles, negros, com baixa escolaridade e 

qualificação profissional. 

Nesse sentido, a chamada forma estrutural da violência, muitas vezes oculta 

numa fachada de inevitabilidade histórica da pobreza, da desigualdade, da ineficácia da 

garantia de direitos, pode tornar invisíveis os mecanismos que geram interesses ou 

privilégios na construção e perpetuação de tais quadros de exclusão e segregação.  

Briceño-León (2002) ressalta que a violência pode ser gerada pela associação da 

pobreza com a desigualdade social, por exemplo, o Brasil, onde os maiores índices de 

violência não são registrados nos Estados pobres do Nordeste, mas naqueles onde se 

concentra o maior poder aquisitivo e as desigualdades sociais – Rio de Janeiro e São 

Paulo. 



Segundo Meirelles (2009) a invisibilidade social também contribui para a 

permanência destes jovens no mundo do crime. Na busca de uma identidade social, os 

jovens manifestam o fascínio por status e por arma de fogo, o que lhes garante o 

reconhecimento e poder na favela onde vivem. A maneira que esses jovens encontram 

para serem notados é assumir a conduta de bandido: “o sujeito que não era visto, 

impõe-se a nós. Exige que tratemos como sujeito. Recupera a visibilidade, recompõe-se 

como sujeito, se afirma e reconstrói”. 

 

A coexistência de permanências e novidade no campo socialmente estruturado 

permite entender melhor a questão da diversidade. Como aponta Geerz (1983), ao 

trabalharmos com o senso comum, não nos cabe catalogar os conteúdos em busca do 

estável e do consensual, porque eles são essencialmente heterogêneos. Não nos cabe, 

também, buscar as estruturas lógicas subjacentes, porque elas não existem. Ao 

aprofundarmos a análise do senso comum, deparamo-nos não com a lógica e com a 

coerência, mas com a contradição. Aceitar a diversidade implícita do senso comum, 

entretanto, não significa abrir mão do consenso, pois algo sempre sustenta uma 

determinada ordem social: pressupostos de natureza ideológica, epistémes 

historicamente localizadas ou, até mesmo, ressonâncias do imaginário social.  

A tentativa de se estabelecer uma relação dialógica no processo terapêutico 

expressa certo esforço para minimizar o jogo de poderes nos quais os dispositivos estão 

inscritos. Como nos faz refletir Foucault (2007), “trata-se de certa manipulação das 

relações de força, seja para desenvolvê-las em determinada direção, seja para bloqueá-

las”... Nesse percurso, necessitamos de reavaliações contínuas em nosso saber/fazer. 

As reflexões de Basaglia (1985) acerca dos pacientes institucionalizados 

ratificam o pensamento de Foucault, na medida em que trazem à tona a necessidade de 

se reconhecerem ações do social sobre o sujeito institucionalizado e, por consequência, 

do instituído sobre o sujeito, além da exclusão como ferramenta de poder nas diversas 

esferas da formação humana. Ressalta que a relação terapêutica impõe a necessidade de 

se transpor as barreiras dos aspectos fisiológicos ou unicamente emocionais e de se 

visualizar um campo mais ampliado onde se encontra o homem. No dia a dia das 

instituições, percebe-se que o sujeito não só apresenta demandas geradas pelo seu 

sofrimento psíquico, mas também traz consigo sofrimentos advindos de construtos 



sociais. Assim, estar atento às diversas possibilidades do discurso e de seus significantes 

em contextos amplos e complexos implica comprometimento e responsabilidade com 

aqueles que se apresentam frágeis e necessitam de olhar cuidadoso e responsável. 

As problematizações aqui compartilhadas sugerem uma proposta de 

desconstrução de movimentos que defendem a unilateralidade de ações no campo da 

saúde mental e abrem a possibilidade de se compreender o sujeito nas suas relações 

pessoais ou sociais, objetivando a (re) invenção de estratégias, o que parece um 

caminho possível. 

 

6.3.2 As famílias são as que mais sofrem 

A família é o primeiro grupo social ao qual somos inseridos. Esta como unidade 

nuclear do indivíduo, deve-nos acolher, permitindo-nos desenvolver nossas habilidades, 

experiências, vivências e novas relações humanas. É o ambiente em que a pessoa recebe 

todo o apoio afetivo, psicológico, valores humanos e éticos, além de outras ferramentas 

necessárias para seu pleno desenvolvimento físico e mental. Portanto, para que se 

alcance o equilíbrio familiar, reforçam a necessidade de desenvolvimento saudável para 

cada um de seus membros (GONZALES, 1999; OLIVEIRA e JORGE, 1998). 

Família é a instituição que funciona como a base do convívio social das pessoas. 

É ela que prepara o ser humano para enfrentar o mundo exterior, insere-o 

definitivamente em uma comunidade, na qual interagirá e formará novas famílias. Nesse 

momento, é importante destacar que grande parte da nossa assistência de enfermagem 

aos pacientes e à sua família é feita com a prestação de um apoio psicológico.  

Nas unidades de emergência, o plano biomédico orienta praticamente todas as 

etapas da terapêutica do paciente: antibióticos que combatem infecções, máquinas que 

respiram pelos pacientes e o monitoram entre outros, tudo com o objetivo de preservar a 

vida. O individualismo no atendimento faz com que os profissionais exilem os 

familiares do paciente, esquecendo-se que este também é formado de emoções, vínculos 

e motivações. Se por um lado tentam se aproximar da melhora da qualidade de vida 

biológica do paciente, por outro podem fortalecer o processo de adoecimento psíquico 

do mesmo e de seus parentes (SEBASTIANI, 2002). 
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Quando a família recebe a notícia de que seu parente necessita ser internado na 

unidade, emerge uma sensação de estranheza e impotência, carreada de medos e 

ansiedades em relação ao processo de internação na emergência. O sofrimento da 

família impõe um sofrimento para equipe, assim, o desequilíbrio emocional e a 

desestabilização dos familiares são evidenciados, como demonstram os DSC abaixo: 

 

Quadro 6. As famílias são as que mais sofrem. Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia Central 2 (N= 4) Expressões-chave 

As famílias são as que mais sofrem É uma choradeira. Na hora que chega ao 

hospital, todo mundo vira trabalhador. As 

mães então sofrem muito, gritam, 

choram... As mulheres também... 

 

E mulheres bonitas, educadas, bem 

arrumadas, indo visitar o bandido. O mais 

engraçado é quando tem ainda a amante... 

aí entra o serviço social para separar a 

visita. Isso é o fim. 

 

As famílias são as que mais sofrem. Um 

policial uma vez morreu em nossas mãos, 

mas chegou a um estado muito crítico. No 

dia da festa de 15 anos da filha dele... 

Lembro como se fosse hoje, quando a 

mulher dele chegou ao hospital com o 

cabelo pronto para a festa e chorando 

muito. 

 

As mães não são as culpadas. E sofrem 

muito porque o cara só quer saber do vício, 

mas na hora que leva um tiro grita: Mãe. 

 

 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 6 

É uma choradeira. Na hora que chega ao hospital, todo mundo vira trabalhador. As 

mães então sofrem muito, gritam, choram... As mulheres também... E mulheres bonitas, 

educadas, bem arrumadas, indo visitar o bandido. O mais engraçado é quando tem ainda 

a amante... Aí entra o serviço social para separar a visita. Isso é o fim. As famílias são 

as que mais sofrem. Um policial uma vez morreu em nossas mãos, mas chegou a um 

estado muito crítico. No dia da festa de 15 anos da filha dele... Lembro como se fosse 

hoje, quando a mulher dele chegou ao hospital com o cabelo pronto para a festa e 

chorando muito. As mães não são as culpadas. E sofrem muito porque o cara só quer 



saber do vício, mas na hora que leva um tiro grita: Mãe. 

 

 

 

Durante as conversas é possível entender o contexto psicossocial desses 

indivíduos, suas relações com o mundo, bem como as relações desses indivíduos com as 

pessoas que os cercam, estabelecendo a melhor forma de ajudar a solucionar os 

problemas. O ato de sentar em frente ao paciente ou parente, olhar nos seus olhos, 

ouvindo-o com interesse e dedicação sobre alguém ou alguma coisa, transmite-lhe 

confiança, permite o estabelecimento de vínculos emocionais e aperfeiçoa 

consequentemente, o atendimento. No entanto, quando o enfermeiro não se relaciona 

com seus pacientes e familiares, não procurando compreendê-los para solucionar ou 

minimizar seus problemas, promove a inviabilização da inter-relação terapêutica, 

perdendo, consequentemente, um poderoso instrumento de cuidado de enfermagem. 

Além disso, cada família reage de uma forma perante a internação de seu parente na 

unidade de emergência, o que dificulta o manejo. Cada membro familiar tem sua 

singularidade, mas que não pode ser ignorada ou até mesmo excluída durante o processo 

terapêutico. Oliveira e Bastos (2000) embasam esse nosso argumento ao explicitarem 

que: 

Tomar a família como objeto de investigação e intervenção em saúde requer, 

como ponto de partida, focalizar seus modos de organização e funcionamento, 

nos aspectos mais cotidianos de sua existência. É nesse contexto que faz 

sentido analisar a influência dos valores e costumes de uma comunidade 

humana sobre a percepção dos sintomas, da enfermidade, sua interpretação e 

técnicas de tratamento. Enfim, não se pode compreender as reações das pessoas 

frente às questões ligadas ao binômio saúde-doença sem considerar a cultura 

em que foram educadas e formas culturais específicas de organização social 

nessa área. 

 

Identificamos que a participação da própria sociedade no tratamento do doente 

pode ser decisiva para a manutenção de uma qualidade de vida satisfatória. Destacamos 

a família, mesmo com suas divergências e peculiaridades, como unidade dessa 

sociedade que pode promover o bem-estar do paciente. Contudo, quando o indivíduo 

adoece, sendo necessária sua internação hospitalar, ele perde o contato integral com sua 

família, a qual se desestrutura física e emocionalmente, o que é confirmado por Oliveira 

e Jorge (1998). 
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Franco e Jorge (2002) colocam que as instituições hospitalares não estão 

preparadas para trabalhar com o familiar, ou seja, não existe sua institucionalização, 

ficando o doente longe de seu parente, induzindo-o ao padecer psíquico. Citam que a 

enfermagem tem dado uma importância em especial para a abordagem holística, mas a 

prática, muitas vezes, tem-se encarregado de contrariar essas expectativas. 

As famílias, ao exporem essa circunstância, corroboram as colocações de que 

prevalece o valor quantitativo do trabalho da equipe de saúde da emergência, 

desconsiderando as expressões e necessidades humanas básicas, como as de atenção, de 

carinho, de solidariedade e de relacionamento interpessoal. 

Para Althoff (2002) a estrutura familiar fortalece e serve como base de apoio a 

todos os indivíduos que dela participam, no entanto, quando surge a presença de doença 

ou trauma em um dos seus integrantes, o sofrimento pode modificar toda a sua 

dinâmica. Quando a família relaciona a saúde e a doença com a convivência familiar, 

declaram que enfrentar as questões da vida cotidiana, compartilhar as relações, as 

atribuições e as tarefas e, ainda, ter uma comunhão de valores fundamentais, conduz à 

saúde da família. Por outro lado, a doença surge como um mal-estar, como geradora de 

sofrimento e desajustes nas relações e na construção de valores da família. Assim, ao ter 

um familiar que dá entrada na unidade de emergência, esses sentimentos se 

potencializam, principalmente pelo inesperado e pela ameaça presente na situação. 

Entre os serviços de emergência, predomina a conduta de não permitir a presença 

de pessoas leigas durante um atendimento de urgência/emergência, pois partem do 

princípio que esta pode atrapalhar e comprometer a qualidade do atendimento, uma vez 

que ao defrontar-se com uma situação estressante e desconhecida, os familiares poderão 

não compreender o que está acontecendo e, com isso, ter comportamentos e atitudes que 

necessitem da intervenção dos profissionais, afetando, de alguma forma, o atendimento 

ao paciente.  

Como se trata de um momento de muito sofrimento e angústia, as diferentes 

reações são a expressão desses sentimentos. Compreender as reações da família é 

reconhecer a singularidade do ser humano e o resultado, no coletivo da família e de cada 

membro, do impacto do trauma de um dos indivíduos que compõe o grupo familiar.  
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O fazer clínico na saúde mental discutido por Alves (2009) aproxima a família da 

abordagem psicossocial, pois possibilita a criação de práticas e serviços de saúde com o 

olhar voltado para o cuidado integral dos usuários e familiares buscando de forma 

sensível, competente e coerente, compreender o contexto em sua totalidade. 

A ideia de uma clínica cujo saber/fazer transgride a ordem vai além da concepção 

de saúde/doença como dualidades opostas; ao contrário, rompe essa lógica, pois 

compreende tal relação como necessariamente dialógica, o que possibilita a construção 

de um sujeito capaz de reinventar-se e reinventar o seu modo de estar junto à família, 

nas instituições e no corpo social e político que o atravessam. Gaulejac (2001), ao 

refletir sobre a constituição do indivíduo, afirma: 

Ele é o produto de uma história complexa que diz respeito, ao mesmo tempo, à 

sua existência singular, portanto, ao seu desenvolvimento psíquico inscrito 

numa dinâmica familiar e à sua existência social, vista como a encarnação das 

relações sociais de uma época, de uma cultura, de uma classe social. Todas 

essas determinações não são equivalentes, embora sejam dificilmente 

dissociadas. 

 

Nessa concepção, o cuidado com a saúde mental apoia-se em uma rede de 

relações, no sentido de ativar, na comunidade, intercâmbios e recursos disponíveis para 

manter um canal cooperativo com os usuários que formam a rede. A noção de rede é 

compreendida como unidades sociais que se fortalecem à medida que entrecruzam 

recursos disponíveis, sejam formais ou informais. Assim, o fortalecimento das redes de 

assistência em saúde mental possibilita a abertura de espaços para movimentos de 

transformações. Mas isso não basta. É preciso também a disponibilidade dos 

profissionais para enfrentar o desconhecido e arriscar-se, responsavelmente, por 

caminhos inusitados, capazes de gerar reflexões e, concretamente, mudanças de 

atitudes. 

Convém destacar que, durante o atendimento às emergências, o enfermeiro é o 

profissional que mais permanece junto com o paciente e sua família, o que ocorre desde 

o momento da admissão na unidade, durante as intervenções, encaminhamento a outros 

setores, até a alta, seja para internar em outra unidade, retornar para casa ou por ter 

falecido. 



Nesse espaço, o enfermeiro pode ajudar também a família, dando suporte e apoio, 

principalmente mantendo os familiares presentes informados a respeito da situação, 

esclarecendo suas dúvidas, orientando-os e ouvindo-os, na medida do possível. 

6.3.3. Quem não quer se sentir um super-herói? 

Ao mesmo tempo em que provoca estresse essa situação crítica muitas vezes 

torna-se prazerosa esse cuidado as vítimas de violência. Neste caso a pessoa situa-se em 

uma posição ativa em face das inúmeras fontes de estresse da vida profissional e o 

ambiente de trabalho tem um efeito benéfico. É o que acontece com algumas pessoas, 

para o qual as características imprevisíveis, intempestivas e falta de controle se 

caracterizam como estímulos provenientes do trabalho em emergência clínica. A 

intensidade, a gravidade e as dificuldades da situação que podem ser insuportáveis para 

algumas pessoas, são vividas por ele de forma prazerosa. 

 

 

Quadro 7. Quem não quer se sentir um super-herói? Rio de Janeiro, 2009.  

Ideia central 2 (N= 6) Expressões-chave 

Quem não quer se sentir um super-

herói? 

 

Me sinto enfermeiro por trabalhar na 

emergência e poder salva-vidas, corre uma 

adrenalina que não consigo me imaginar 

em nenhum outro setor. 

 

A maioria que trabalha aqui trabalha com 

satisfação, gosta do que faz. Quem não 

quer se sentir um super-herói? 

 

Ouvimos muito que somos “anjos”, 

“heróis”, e esse é o melhor pagamento pelo 

que fazemos. 

 

É um setor que trabalhamos rápido e a 

recuperação é rápida então dá uma 

sensação maravilhosa, não igual à clínica 

ortopédica, a clínica médica que os 

pacientes ficam três meses e nada 

acontece. Trabalhar numa clínica assim 

deve ser frustrante. Aqui participamos do 

processo de recuperação do doente. 

 

Chego em casa “me sentindo a mulher”, 

pois a escova e o salto alto estão 



impecáveis e o que fiz foi impagável e 

muito gratificante... Não sou a esposa do 

super-homem eu sou a Mulher Maravilha. 

 

Trabalhar na emergência é um estímulo ao 

ego. E o local onde o enfermeiro se sente a 

crucial para recuperação do paciente. 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 7 

Me sinto enfermeiro por trabalhar na emergência e poder salva-vidas, corre uma 

adrenalina que não consigo me imaginar em nenhum outro setor. A maioria que trabalha 

aqui trabalha com satisfação, gosta do que faz. Quem não quer se sentir um super-herói? 

Ouvimos muito que somos “anjos”, “heróis”, e esse é o melhor pagamento pelo que 

fazemos. É um setor que trabalhamos rápido e a recuperação é rápida então dá uma 

sensação maravilhosa, não igual à clínica ortopédica, a clínica médica que os pacientes 

ficam 3 meses e nada acontece. Trabalhar numa clínica assim deve ser frustrante. Aqui 

participamos do processo de recuperação do doente. Chego em casa “me sentindo a 

mulher”, pois a escova e o salto alto estão impecáveis e o que fiz foi impagável e muito 

gratificante... Não sou a esposa do super-homem eu sou a Mulher Maravilha. Trabalhar 

na emergência é um estímulo ao ego. E o local onde o enfermeiro se sente a crucial para 

recuperação do paciente. 

 

 

Considera-se o efeito positivo de contextos estressantes para pessoas que gostam 

de ação e de vivenciar situações limites. Neste caso a pessoa situa-se em uma posição 

ativa em face das inúmeras fontes de estresse da vida profissional e o ambiente de 

trabalho tem um efeito benéfico. 

Para Almeida e Pires (2007) a relação do homem com a organização das 

atividades é favorável, o trabalho também pode ser fonte de prazer e satisfação. Para 

que o trabalhador sinta esse prazer no trabalho é necessário que as exigências da 

atividade correspondam às necessidades do sujeito ou que este possa expressar a sua 

subjetividade, participando da escolha do ritmo de trabalho e modificando a sua 

organização de acordo com a própria vontade. É sempre necessário levar em 

consideração que trabalhar não é apenas efetuar atividades produtivas, engloba também 

a convivência e a subjetividade. 



O processo de trabalho na emergência caracteriza-se por ter como objeto de 

trabalho usuários portadores de casos clínicos de extrema gravidade, com risco de morte 

e usuários com quadros clínicos leves ou moderados que não conseguem atendimento 

na rede de cuidados primários. Contudo, não é correto atribuir o sofrimento dos 

trabalhadores da emergência à gravidade das situações clínicas, mas sim ao fato de 

terem que lidar com situações incontroláveis frente às quais se sentem impotentes. É 

característico deste processo de trabalho o inesperado, o imprevisível, ao que se junta na 

maioria dos casos à falta de condições e de instrumentos de trabalho. 

O sofrimento dos trabalhadores pode ainda ser agravado pelo fato de se verem 

constantemente envolvidos com processos decisórios de ordem técnico-cientifica e 

relacional. Os profissionais das unidades de emergência veem-se obrigados a tomar 

decisões urgentes em situações em que os usuários correm risco de vida e os familiares 

se encontram em crises emocionais. Mas o trabalho dos profissionais de saúde em 

unidades critica não envolve apenas sofrimento. A possibilidade de aliviar a dor e o 

sofrimento dos usuários e a possibilidade de salvar vidas humanas podem ser fontes de 

conforto e satisfação que contribuem para o equilíbrio psíquico dos trabalhadores 

(Almeida e Pires, 2007). 

A possibilidade de salvar vidas também é apontada como motivo de realização 

profissional e de satisfação no trabalho para os enfermeiros que atuam em um serviço de 

emergência em um hospital. O que se pode concluir do encontrado neste estudo e na 

literatura é que uma fonte de realização e satisfação para os trabalhadores é a percepção 

de um sentido para o trabalho que realizam, mais especificamente da sua utilidade 

social. Além disso, os trabalhadores percebem que o produto satisfatório resulta de seu 

conhecimento e habilidade técnica, mas também de sua contribuição pessoal e subjetiva. 

Associada a essa valorização surge também o reconhecimento de que a 

emergência é uma grande escola profissional e que prepara os profissionais para atuar 

em qualquer tipo de trabalho, em qualquer setor. Confere um grande suporte teórico e 

prático muito valorizado e fonte de satisfação profissional. 

A dinâmica do serviço e a pouca existência de rotinas surgem como um 

diferencial em relação aos serviços de internamento hospitalar que, habitualmente, são 

associados a trabalho mais rotinizado. Os profissionais valorizam a presença do novo e 

do diferente no processo de trabalho. Associam o novo e a inexistência de rotinas à 

imprevisibilidade que caracteriza o trabalho em emergência. Embora o imprevisto e o 

desconhecido possam também ser causadores de ansiedade, são valorizados porque 



quebram a rotina e a monotonia no trabalho, fazem aparecer o diferente e a 

possibilidade de expressão da criatividade e da subjetividade dos trabalhadores. 

Essa característica é proeminente no trabalho em saúde devido à sua 

especificidade na qual o produto é resultado de uma relação humana.  A possibilidade 

de exercer a profissão na plenitude é outro dos aspetos que surge como positivo. 

Trabalhar em unidades críticas, como a unidade de emergência, parece conferir uma 

valorização profissional maior e constituir-se numa fonte de realização pessoal. Os 

profissionais mais especializados e que atuam em serviços de ponta, como é o caso da 

emergência ou das Unidades de Tratamento Intensivo, acabam por ser mais valorizados 

pelos pares. 

O trabalho na emergência é caracterizado por uma relação dialética entre prazer 

e sofrimento, entre frustração e êxito. A complexidade do trabalho e o fato de se dirigir 

a seres humanos com carência de saúde explicam essa caracterização. O importante 

parece ser manter um equilíbrio. Esse equilíbrio poderá ser mantido através da 

expressão da subjetividade dos trabalhadores, através da participação na organização do 

trabalho e através de medidas concretas das organizações de saúde que permitam avaliar 

e ajustar as cargas de trabalho a que os indivíduos são sujeitos. 

 

6.3.4. Tem certos casos que tocam a equipe 

Quadro 8. Tem certos casos que tocam a equipe. Rio de Janeiro, 2009. 

Ideia central 3 (N=4) Expressões-chave 

Tem certos casos que tocam a equipe. Nossa isso aqui é uma loucura, é cada caso 

que entra que nem sei se é bom ficar 

sabendo. Até na televisão nossos pacientes 

aparecem. Lembro que depois que ajudei a 

cuidar de um cara, o policial chegou e 

contou que ele tinha acabado de matar um 

pai de família... Que estava varrendo o 

quintal era festa de aniversário do filho 

dele... Ele reagiu e eles mataram. Imagina 

de presente aquele filho recebe a morte do 

pai. 

 

Teve um cobrador da van que foi obrigado 

a dirigir, sem saber com um fuzil na 

cabeça e chegou ao trauma depois de um 

acidente grave com a Kombi muito grave. 

Foi difícil para mim ver que não tinha vaga 



no C.T.I para dar aquele jovem o melhor 

atendimento. E horrível isso. 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 8 

Nossa isso aqui é uma loucura, é cada caso que entra que nem sei se é bom ficar 

sabendo. Até na televisão nossos pacientes aparecem. Lembro que depois que ajudei a 

cuidar de um cara, o policial chegou e contou que ele tinha acabado de matar um pai de 

família... Que estava varrendo o quintal era festa de aniversário do filho dele... Ele 

reagiu e eles mataram. Imagina de presente aquele filho recebe a morte do pai. Teve um 

cobrador da van que foi obrigado a dirigir, sem saber com um fuzil na cabeça e chegou 

ao trauma depois de um acidente grave com a Kombi muito grave. Foi difícil para mim 

ver que não tinha vaga no C.T.I para dar aquele jovem o melhor atendimento. E horrível 

isso. 

  

 Observa-se no relato acima que a abordagem psicossocial é realizada pelos 

profissionais da equipe de enfermagem quando estes sentem uma proximidade em 

relação com o sujeito quando há uma interferência subjetiva na relação cuidador-

paciente. 

 A noção de cuidado personalizado na figura do cuidador é um debate que já 

vem sendo encaminhado há algum tempo e por diversos autores (Dell’Acqua e 

Mezzina, 1991; LeaL, 1999; Figueiredo, 2002), simultaneamente, com a emergência 

dos novos paradigmas para o Campo da Atenção Psicossocial. 

O conceito de vínculo para Silveira e Vieira (2005) é concebido como processo 

de vinculação, ou seja, como movimento constante em direção ao estabelecimento ou ao 

estreitamento de uma relação imbuída por sentimentos de mútua confiança. Esse 

conceito, unido à concepção do acolhimento, é capaz de favorecer um reordenamento da 

lógica de recepção em saúde, na qual exista de forma efetiva um comprometimento e 

uma responsabilização de toda a equipe para com o sofrimento do usuário, de forma 



individual e coletiva, e para com o consequente trabalho terapêutico dirigido ao seu 

cuidado. 

Para Campos (1997), este processo de fortalecimento do vínculo entre o usuário 

e a equipe que o acolhe está intrinsecamente ligado à própria produção da saúde 

construída coletivamente, ao que ele denomina ‘A Obra’ nos seguintes termos: 

[...] em relação ao trabalho clínico, não haveria 

como valorizar-se A Obra sem um processo de 

trabalho que garantisse os maiores coeficientes 

de Vínculo entre profissional e paciente 

(CAMPOS, 1997, p. 235). 

 

Sem essa garantia de estreitamento dos vínculos entre profissional e usuário, 

incorre-se no risco da alienação do próprio objeto de trabalho e dos processos de 

subjetivação existentes entre aquele que formalmente presta o cuidado em saúde e 

aquele que o recebe.  

Tal fato é consideravelmente mais danoso quando se pensa nos usuários de 

serviços de saúde mental, pois muitos se encontram em situações de extrema fragilidade 

perante si e perante a rede social com a qual mantêm sentimentos de pertença, 

necessitando, portanto de uma referência primordial que facilite sua reintegração no 

contexto comunitário. 

Entende-se por referência primordial as múltiplas relações de cumplicidade e 

confiança estabelecidas entre o usuário e o serviço, personalizadas na figura do cuidador 

ou do profissional de referência que segue, assiste, “acompanha” a pessoa nesse 

movimento de resgate de seus laços com a comunidade. Essas múltiplas relações 

constituem-se em verdadeiros atos terapêuticos (Dell’Acqua; Mezzina, 1991).  

Nesse processo, cabe ressaltar que a crescente autonomia dos sujeitos deve consistir 

num dos principais vetores do plano ou projeto terapêutico desenvolvido e pactuado 

entre a equipe e o usuário, a fim de que esse último possa, na medida do “seu possível”, 

cuidar de si. Essa autonomia apresenta-se numa gradação que mantém certa correlação 

com a frequência com que o sujeito necessita utilizar o serviço. A diminuição da 

frequência com que o sujeito se reporta ao serviço não significa necessariamente uma 

diminuição da vinculação estabelecida com a equipe, e sim uma ressignificação da 



contratualidade construída. A ruptura do usuário com o serviço pode tornar-se um 

sinalizador para a equipe quanto à existência de problemas na relação contratual 

estabelecida entre o sujeito e os profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem psicossocial possibilita articular ciência, práticas, clínicas e 

sociopolíticas, compreendendo os atores em seu cotidiano, o que envolve as dimensões 

psíquicas, sociais e culturais através das quais os protagonistas, individual e 

coletivamente, se posicionam (Alves e Francisco, 2009). 

Torna-se um desafio permanente, no campo da saúde pública, fortalecer e 

contextualizar as intervenções psicossociais, tendo em vista as mudanças que vêm sendo 

realizadas no atendimento em saúde e até mesmo no conceito de saúde, transformações 

que, na área de políticas públicas, trazem implicações significativas para a ação de uma 

clínica ampliada. 

Em resposta ao primeiro objetivo traçado neste estudo foi evidenciado o cuidado 

centrado no biológico onde emergiu a primeira categoria de análise: Preocupação com a 

manutenção da vida dos pacientes ou “estabilidade do paciente”.  

Para equipe de enfermagem o primeiro cuidado prestado às vítimas de violência 

por arma de fogo devido à gravidade das lesões é centrado no modelo biomédico. Este 

cuidado deve superar a dicotomia saúde/doença e enfocar o cuidado no psicossocial que 

considera o indivíduo e sua relação com a sociedade no contexto histórico, político e 

econômico compreendendo sua dimensão psicológica. 

Atendendo ao segundo objetivo da dissertação através dos Discursos do sujeito 

coletivo foi possível destacar as representações da equipe de enfermagem em relação ao 

cuidado as pessoas que sofreram violência por arma de fogo. Através das categorias: 

Tenho que ser rápido; Incômodo com a forma de tratamento o quando começa o “tia” e 

a preocupação com a própria segurança ou aonde foi que começou a guerra? Foi 

encontrada uma equipe também atingida pelos reflexos da violência.  



A equipe da emergência tem uma relação muito conflituosa com o fator tempo, 

pois neste setor o fluxo de atendimento é inconstante, não existe horário ou limite para 

internações. Devido ao ritmo inconstante da emergência, é possível observar a 

preocupação da equipe de enfermagem com o tempo, com agilidade e precisão em 

executar os procedimentos de enfermagem. 

A violência é um fenômeno social que atinge a todas as camadas sociais, raça, 

sexo e idade sendo frequente no hospital o convívio com o agressor e a vítima (policiais, 

paciente custodiado, cidadãos, crianças, adolescentes, usuários de drogas...) sendo 

assim, uma forma de se distanciar do contexto da violência e evitar qualquer tipo de 

intimidade no ambiente hospitalar. 

A violência urbana, devido ao foco midiático, faz com que a equipe antes de 

pensar e agir quanto enfermeiro pense quanto cidadão que se preocupa com a 

localização da ocorrência entrando em contato com seus familiares onde discutimos a 

categoria: Aonde foi que começou a guerra? 

Não cabe nesta dissertação de mestrado responsabilizar a violência há um 

determinado grupo de sujeitos. Este fenômeno social transcende a discussão traçada 

com o bandido ralé, o gerente do tráfico, a polícia ou a ausência do estado. A arma de 

fogo ao mesmo tempo em que é objeto da indústria bélica, ela é um sujeito que atinge a 

toda população independente de raça, cor, religião, sexo, idade e as consequências que 

gera através do disparo que incomoda e se transforma neste objeto de estudo. É no 

sujeito biológico, psicológico, social, político e econômica que a abordagem 

psicossocial de enfermagem se faz necessária. No imaginário social é notória a ideia de 

responsabilização do indivíduo pelos seus atos. 

É no cenário da emergência, as grandes emergências públicas do estado do Rio de 

Janeiro que a violência vai ser vista e contabilizada em números de pessoas que sofrem 

os agravos da violência provocados pela arma de fogo. Nesse espaço de saber/fazer o 

enfermeiro é essencial para dar suporte e apoio, orientar e escutar os familiares das 

vítimas de violência. Na emergência a prática do saber/fazer implica em uma assistência 

de enfermagem baseada na abordagem psicossocial envolvida com as múltiplas faces do 

sujeito, sua subjetividade e singularidade entendendo este sujeito no mundo sócio 

histórico político e econômico. 



 Apesar de ser um setor que provoca intenso estresse a emergência proporciona 

prazer aos profissionais da equipe de enfermagem representado na figura dos heróis. O 

sofrimento e o prazer aparecem dialeticamente no trabalho na emergência e a sua 

compreensão parece ser de grande relevância para a promoção da saúde dos 

trabalhadores e para a melhoria da qualidade da assistência prestada. O conhecimento 

dos fatores causadores de prazer e sofrimento pode ser o ponto de partida para que as 

organizações e os próprios trabalhadores impulsionem o trabalho num sentido mais 

prazeroso e colaborativo. 

As abordagens psicossociais, ainda que incipientes, trazem em seu bojo 

problematizações que, em suas raízes, se dirigem a uma questão fundamental: como 

tornar o atendimento psicológico mais acessível e útil ao serviço público da saúde? Na 

medida em que a perspectiva psicossocial se sustenta em um campo de conhecimentos 

que envolvem a família, a abordagem transdisciplinar, o trabalho com grupos e a 

consideração da realidade social, a clínica ampliada parece caminhar na direção desse 

objetivo, sobretudo se considerarmos a estreita vinculação que mantém com o conceito 

de rede. 

Esse conceito é, aqui, compreendido como uma necessidade de se estabelecer 

vínculos entre as diversas esferas governamentais e não governamentais, a sociedade 

civil e os recursos da comunidade, com vistas a fortalecer as organizações sociais como 

um todo na promoção da (re)inserção social e na construção da cidadania. Nesse 

sentido, a constituição desse dispositivo se dá a partir das relações interpessoais que 

marcam seus protagonistas. 

A partir da perspectiva de uma clínica ampliada, os serviços de saúde 

consideram os atores sociais como agentes do fazer cotidiano, incorporando a premissa 

de assumir como referência o usuário, a família e a comunidade em suas 

potencialidades, além de fortalecer, no âmbito multidisciplinar e multiprofissional, as 

relações dos grupos em um território de vida onde os fazeres se constroem. 

Mas acreditamos que o nosso maior desafio seja o modo de operar esse 

dispositivo. Os eixos que constituem as políticas públicas de saúde se efetivam quando 

criamos modos de fazer, saindo do âmbito das reflexões para o das ações. Interessa-nos, 

portanto, o como fazer. Nesse caminho, a experiência e as pesquisas nesse âmbito nos 



revelam a necessidade de permanente diálogo entre os diversos campos do saber e os 

atores que compõem as redes de saúde, o que pressupõe a formulação, a regulação e o 

controle de políticas em proximidade e o reconhecimento do território em que são 

realizadas. 

As reflexões da abordagem psicossocial de enfermagem na emergência 

apresenta uma prática que aponta para o cuidado integralizado, holístico fora dos 

pressupostos do paradigma científico do modelo biomédico. 

 

Portanto, no espaço de construção, a interação parece minimizar o sofrimento e 

possibilitar abertura para reflexão e ação sobre a angústia sentida. O profissional se 

torna figura facilitadora para quais os afetos se direcionam de forma confiável e 

acolhedora. A habilidade de estabelecer vínculos, considerando a clínica e as demandas 

familiares, constitui importante ferramenta na abordagem psicossocial. 

O campo das intervenções psicossociais direciona-se para a potencialização das 

capacidades existentes no sujeito, visando à sua autonomia, à superação das 

dificuldades vividas e à reinvenção e ao fortalecimento de caminhos possíveis. 

Intervir implica contextualizar-se em determinada realidade, questionar ações e 

tomar posições de transformação com conscientização. A intervenção psicossocial – 

convém ressaltar – precisa ser constituída com respaldo na atitude dialógica, ou seja, 

deve criar diálogos e, daí, definir sentidos, isso porque o princípio dialógico indica a 

possibilidade de expressão dos atores envolvidos, rejeita formas de opressão e de 

“coisificação” do ser em detrimento do ter. Além do mais, considera o sujeito ativo e 

potente em sua condição de reinventar o instituído, e, dessa forma, articular um olhar 

consciente para mudanças nos processos da área social. 
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9. ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

Apêndice 1: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

Roteiro da entrevista 
 

A violência estrutural e suas repercussões na abordagem psicossocial do 

cuidado de enfermagem de uma grande emergência. 

 
Dados de Identificação: 

Idade:                                                               Ocupação: 

Tempo de formado:                                          Tempo de serviço na Instituição: 

Trabalha em outra Instituição:                          Vínculo com a Instituição: 

Sexo: F(  )   M( )                                          Estado civil: 

Pós-graduação: 

Entrevista: 

 

 Como é realizado o atendimento da equipe de enfermagem as vítimas de 

violência?  

 Quais as implicações pessoais e profissionais após o atendimento às vítimas de 

violência? 

 De que maneira é feita a abordagem psicossocial de enfermagem as vítimas de 

violência na emergência?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Título do projeto: A violência estrutural e suas repercussões na abordagem psicossocial 

do cuidado de enfermagem de uma grande emergência. 
Pesquisador Responsável: Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:Universidade Federal Fluminense – 

Departamento de Enfermagem Materno infantil e psiquiatria. 

 Telefones para contato: (21) 9191-5906; (21)9606-9452 

Nome do Voluntário (a): 
________________________________________________________________ 

Idade: _____ anos RG:__________________ 

 

 

 O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do Projeto de Pesquisa 

“A violência estrutural e suas repercussões na abordagem psicossocial do cuidado de 

enfermagem de uma grande emergência.” de responsabilidade das pesquisadoras Dra. 

Cláudia Mara de Melo Tavares e Ana Paula Silva Barilari.A seleção ocorreu por ser 

enfermeiro do setor de emergência do Hospital Geral de Bonsucesso. Sua participação 

não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a 

pesquisadora ou com a Unidade de Origem.  

 Esta pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado do Mestrado Acadêmico 

de Ciências e Cuidado em Saúde/Universidade Federal Fluminense - UFF que trata da 

violência estrutural e suas repercussões na abordagem psicossocial do cuidado de 

enfermagem de uma grande emergência cujo objetivo geral é: Avaliar as repercussões 

da violência estrutural sobre o cuidado de enfermagem na emergência. Para a coleta dos 

dados serão realizadas entrevistas que serão gravadas em MP3 e serão apagadas após a 

transcrição das mesmas. E ainda, a identidade dos entrevistados será de total sigilo 

durante o analise e discussão dos dados obtidos.  

 As entrevistas serão realizadas em ambiente calmo e em um momento em que o 

entrevistado disponha de tempo para responder os questionamentos com calma e sem se 

preocupar com outras coisas. Buscando minimizar possíveis danos emocionais ao 

entrevistado.  
 

 

Eu, _____________________________________________________, RG nº 

______________declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro ___, ___________________ de 2009. 

 

___________________________________    ________________________________________ 

              Assinatura do voluntário                                   Assinatura do responsável por obter o consentimento 



_________________________________        _______________________________________ 

                      Testemunha                                                                                 Testemunha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


