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RESUMO 

MOREIRA, T.N.F. A construção do cuidado: o atendimento às situações de 

violência doméstica por equipes de saúde da família [dissertação de mestrado]. São 

Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012.  

Introdução: A violência tem se constituído como importante objeto da saúde 

pública, estimulando a produção científica e a elaboração de políticas públicas. Os 

estudos têm sido unânimes em apontar para a necessidade de uma abordagem 

multiprofissional e intersetorial, coerente com a complexidade do problema. 

Objetivo: A pesquisa teve como objetivo compreender as estratégias de cuidado 

construídas por equipes de saúde da família de Diadema frente a situações de 

violência doméstica contra criança e adolescente. Método: Optou-se por uma 

abordagem qualitativa feita pela análise de casos traçadores identificados pelas 

equipes como “difíceis”, “típicos” e “bem sucedido”. Foram entrevistadas duas 

equipes de saúde da família e diferentes serviços da rede intersetorial. Resultados: A 

organização do serviço a partir das diretrizes da Estratégia de Saúde da Família 

mostrou-se um facilitador na identificação dos casos e na construção de estratégias 

de cuidado mais abrangentes e longitudinais. Os profissionais identificaram 

diferentes tipos de violência nas famílias atendidas, mas as ações das equipes 

voltaram-se prioritariamente para as situações de maus tratos contra a criança. A 

violência contra a mulher em geral não foi tomada como objeto da equipe, 

demonstrando diferentes graus de “visibilidade” entre as violências. As estratégias 

incluíram ações de vinculação à família, de monitoramento dos casos e avaliação dos 

aspectos biomédicos, mas também ações incisivas, como a internação compulsória. 

As estratégias construídas alternam assim entre um modelo prescritivo e outro 

centrado na ideia de Cuidado, no diálogo com às famílias e suas necessidades. Os 

agentes comunitários de saúde e profissionais do NASF foram os principais 

protagonistas nestes atendimentos, numa articulação entre o saber prático e técnico. 

As equipes de saúde atuaram como articuladores da rede intersetorial, acionando 

serviços de saúde, da Assistência Social, da Educação, Conselho Tutelar e do 

Judiciário para o atendimento dos casos. Observou-se entre os serviços da rede 

diferenças importantes nos modos de compreender os casos e as ações necessárias, 

gerando dificuldades no atendimento. Considerações: O estudo apontou para a 

necessidade de uma maior aproximação e alinhamento da rede intersetorial e de 

novas pesquisas que abordem a relação entre a concepção de gênero e sua influência 

na definição das práticas das equipes. 

Descritores: Violência Doméstica, Atenção Primária a Saúde, Atenção integral a 

criança e adolescente, Maus-Tratos Infantis. 
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ABSTRACT 

 

MOREIRA, T.N.F. A construção do cuidado: o atendimento às situações de 

violência doméstica por equipes de saúde da família/ The foundation of care: Family 

Health Program Teams dealing with domestic violence situations [dissertation]. São 

Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012. 

 

Introduction: As violence has proved to be an important public health issue, it has 

stimulated scientific production and the development of public policies. Studies have 

unanimously pointed to the need of a multi-professional and intersectoral approach, 

in accordance to the complexity of the issue. Objective: The objective of the present 

research is to understand the care strategies developed by Family Health Program 

Teams in Diadema to handle domestic violence situations towards children and 

teenagers. Methodology: A qualitative analysis approach of selected cases identified 

by the teams as “difficult”, “typical” and “successful” was adopted. Two Family 

Health Program teams and different professionals from the intersectoral network 

were interviewed. Results: Organizing services according to the Family Health 

Strategy guidelines has shown to be a facilitating factor in identifying cases and in 

developing broader and more longitudinal care strategies. Professionals identified 

different kinds of violence in the assisted families, but the actions of the teams 

focused mainly on the child abuse related situations. Violence against women in 

general was not taken into account by the teams, which shows different degrees of 

“visibility” among the various types of violence. Strategies included actions to 

promote deeper bonds with the family, cases monitoring and biomedical aspects 

evaluation, as well as more acute actions such as mandatory hospitalization. The 

strategies developed alternate from a prescriptive model to one more centered in the 

concept of Care, during the interaction with the families and regarding their needs. 

The community health agents and NASF professionals were the main protagonists in 

these cases, articulating practical and technical knowledge. Health care teams 

articulated the intersectoral network triggering health care, social and education 

services, the guardianship council and the judiciary system in order to deal with the 

cases. Relevant differences could be perceived, in the understanding and in the 

necessary actions for each case, from the various network services, which lead to a 

certain degree of struggle to deal with the cases. Considerations: This study pointed 

to a greater need of alignment and proximity between the intersectoral network and 

the new researches that deal with the relations of gender conception and its influence 

in the definition of the team’s practices. 

 

Key words: domestic violence, primary health care attention, full attention to child 

and teenager, children abuse. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 A Violência como objeto da Saúde Pública no Brasil 

A violência não é um fenômeno novo na experiência humana, havendo 

significados, usos e valores diferentes de acordo com época, cultura e sociedade. A 

consolidação do tema como objeto da Saúde é entretanto relativamente recente.    

No Brasil, segundo MINAYO (2006), 95% da produção acadêmica brasileira 

sobre o tema Violência e Saúde ocorreram depois de 1980 acompanhando, entre 

outros motivos, a mudança do perfil epidemiológico da população brasileira. Neste 

novo contexto, as causas externas – e os eventos violentos entre elas – passam a 

ocupar um lugar importante nas taxas de mortalidade brasileira, superando as 

doenças infecciosas que gradualmente começam a ser controladas. Atualmente as 

violências são a terceira causa de morte entre a população em geral, sendo superada 

somente pelas mortes por problemas no aparelho cardiocirculatório e pelas 

neoplasias. 

A consolidação da Violência como objeto da Saúde Pública teve como um 

marco importante o “Relatório Mundial sobre Violência e Saúde” (OMS, 2002). Nele 

há uma preocupação em conceituar e classificar a Violência e suas manifestações.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define a Violência como 

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

contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que possa resultar ou tenha 

alta probabilidade de resultar em morte, lesão, dano psicológico, problemas de 

desenvolvimento ou privação”. Propõe ainda uma classificação quanto à tipologia da 
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violência – auto-dirigida, interpessoal e violência coletiva
1
 - e quanto à natureza do 

ato violento (física, sexual, psicológica e as relacionadas à privação ou ao abandono). 

O Ministério da Saúde (MS), dentro de uma perspectiva de redução da 

mortalidade e agravos decorrentes da violência, define-a como “qualquer ação ou 

omissão realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam danos 

físicos, emocionais, morais, e espirituais a si próprios ou a outros” (MS, 2001).  

Alguns aspectos importantes dessas definições clássicas merecem ser 

ressaltados, já que caracterizam um certo modo de entender o fenômeno no campo da 

saúde. Há um destaque para a intencionalidade do ato violento, o que aponta para 

uma distinção entre estes e os eventos acidentais. Essa separação conceitual explicita 

uma compreensão do fenômeno que “desnaturaliza” as violências, considerando-as 

como algo evitável, e sinaliza para uma atuação da saúde não somente nos efeitos da 

violência, mas em sua prevenção.  

Em segundo lugar, entre os danos gerados pela violência são incluídos os 

danos psicológicos, espirituais, morais, chamando atenção dos profissionais para o 

fato de que nem toda a violência gera necessariamente lesões físicas. Reconhece, 

portanto o grande número de situações em que a violência mostra-se invisível, mas 

com graves conseqüências emocionais e para o desenvolvimento de quem as sofre.  

O Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) aborda ainda as 

manifestações do fenômeno numa perspectiva coletiva (e não somente individual), 

                                                           
1
 Violência Coletiva refere-se a aquelas cometidas por grandes grupos ou países e são subdivididas em 

social, política e econômica (OMS, 2001).  



13 
 

incluindo aspectos políticos, sociais e culturais que permeiam e perpetuam a 

violência e reconhece a importância da interdisciplinaridade para sua compreensão. .  

Os documentos citados são de grande importância – inclusive simbólica - no 

sentido de dar visibilidade ao problema, consolidá-lo como objeto de pesquisa/ 

prática no campo da Saúde e estimular iniciativas de diferentes organizações para seu 

enfrentamento (SCHRAIBER e col, 2006).  

No Brasil, houve nas últimas décadas um investimento importante do 

Ministério da Saúde por meio da produção de políticas, documentos e manuais sobre 

o tema; orientando gestores e trabalhadores na organização das práticas nos serviços, 

no desenvolvimento de planos específicos e estimulando a produção de dados 

morbimortalidade. 

A Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências (MS, 2001) 

reconhece a complexidade e multiplicidade do problema, distingue algumas de suas 

manifestações por tipos (violência interpessoal, institucional, social, no trabalho, 

política, estrutural, cultural, criminal e de resistência) e natureza (violência física, 

psicológica, sexual e negligência); e define diretrizes para seu enfrentamento. 

Segundo ela, a construção de políticas específicas deve basear-se na: promoção de 

comportamentos seguros e saudáveis; monitoramento das ocorrências; atendimento 

multidisciplinar e reabilitação das vítimas e suas famílias nos diferentes níveis do 

sistema de saúde; investimento na capacitação dos trabalhadores e de pesquisas sobre 

o assunto.     
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Em 2006, o Ministério da Saúde implantou a Vigilância de Violências e 

Acidentes (VIVA) com o objetivo de produzir informações que possam subsidiar a 

construção de políticas mais efetivas, incluindo dados sobre o tipo de violência, os 

grupos mais afetados, a relação da vítima com o agressor, entre outros. O VIVA é 

composto por duas ações de vigilância: 1) uma vigilância contínua, mediante 

notificações produzidas pelos serviços de referência e 2) vigilância pontual por 

inquérito, baseada nos atendimentos por acidentes e violências realizados por 

Unidades de Urgência e Emergência durante um mês em todo o país.  

A Portaria nº 104 de 25 de Janeiro de 2011 do Ministério da Saúde incluiu as 

violências doméstica, sexual ou outras violências na relação de doenças, agravos e 

eventos de notificação compulsória, o que traz como consequência uma importante 

ampliação das fontes notificadoras. A obrigatoriedade da notificação inclui todos os 

profissionais de saúde, em serviços públicos ou privados, e trata de modo equivalente 

as situações de violência a diferentes grupos (mulheres, idosos, auto-agressões, etc). 

A mudança pode significar um novo impulso para a qualificação dos dados 

nacionais, dando maior visibilidade aos diferentes tipos de violência.  

Parte dos dados apresentados abaixo foram retirados dos últimos relatórios 

produzidos a partir deste sistema de vigilância, mas ainda sem refletir as alterações 

presentes na Portaria nº104.   

1.2 O impacto da Violência sobre a criança e adolescentes. 

Os dados epidemiológicos existentes sobre a violência contra a criança e o 

adolescente no Brasil são ainda limitados, baseados principalmente em dados de 
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mortalidade. As informações sobre a frequência das violências não fatais e 

morbidades associadas são baseadas nas internações hospitalares, atendimentos 

realizados em serviços especializados e poucos inquéritos epidemiológicos em 

população. Ainda assim, são suficientes para demonstrar a magnitude do problema, 

os grupos mais vulneráveis e o contexto em que ocorrem. 

A análise sobre a causa de morte entre crianças e adolescentes demonstra o 

impacto dos eventos violentos neste grupo. Na faixa etária do 01 aos 39 anos as 

causas externas correspondem à primeira causa de morte, incluindo os acidentes, 

agressões e auto agressões. Entre as crianças de 0 a 9 anos, os acidentes de transporte 

(31,5%), afogamentos (22,7%), outros riscos a respiração (16,5%) e agressões são as 

quatro principais causas de morte. Entres os adolescentes de 10 a 19 anos, 70,7% dos 

óbitos foram decorrentes de causas externas, sendo mais da metade delas (52,9%) 

por agressão (MS, 2008).  

No que se refere às violências não fatais, os dados coletados no período de 

2006 a 2007 pelo sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) do 

Ministério da Saúde, a violência sexual foi o principal motivo dos atendimentos 

realizados nos serviços de referência para crianças (44%) e adolescentes (56%). Nos 

dois grupos etários, a vítima era em sua maioria do sexo feminino e a residência foi 

local mais frequente da agressão. Chama a atenção o fato de a agressão física ter uma 

participação menor como motivo de atendimento em crianças (29%), abaixo das 

agressões sexuais (MS, 2008). É possível que aspectos de nossa cultura expliquem 

essa “invisibilidade” da violência física, associada muitas vezes a práticas de 

educação e punição socialmente aceitas. Cabe destacar ainda a invisibilidade da 
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violência no contexto escolar, raramente presente nos atendimentos e registros dos 

serviços (OMS, 2002).   

A violência doméstica traz peculiaridades importantes de serem consideradas 

quando se constroem estratégias de enfrentamento. Os dados mostram que há uma 

distribuição diferente das agressões de acordo com o sexo e a idade, sendo mulheres, 

crianças, adolescentes e idosos os principais alvos. Estas ocorrem, grande parte das 

vezes, nos domicílios e têm um alto grau de reincidência. Mostra-se assim não como 

um evento isolado, mas uma experiência com a qual crianças e adolescentes 

convivem por algum tempo. 

O termo “violência doméstica” é o descritor utilizado na produção científica 

internacional e em grande parte da produção brasileira é tratado de modo equivalente 

a “violência familiar”, já que em geral não há uma clara diferenciação entre eles. Nas 

raras delimitações feitas, o termo “violência doméstica” é utilizado de modo mais 

abrangente, incluindo além das agressões ocorridas entre membros da mesma 

família, aquelas cometidas por outras pessoas que convivam no espaço doméstico, 

mas sem relação parental com a criança (MS, 2002). Assim como DESLANDES 

(1994), partimos da concepção de família como um “espaço das relações primárias 

que permite à criança crescer e se desenvolver física, emocional e espiritualmente, 

não podendo o mesmo ser confundido apenas com a família nuclear”, o que justifica 

a aproximação entre os dois termos.    

 Um inquérito epidemiológico realizado em escolas públicas do município de 

São Gonçalo (RJ) constatou que a experiência de sofrer abusos físicos por membros 

da família é frequente entre os estudantes. Um total de 27,7% dos cerca de 1.600 
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adolescentes entrevistados informaram sofrer abuso físico
2
 severo da mãe e 16,7% 

do pai. O fato da mãe utilizar agressão física mais frequentemente pode ser associado 

a sua maior presença com os filhos e por dedicar mais tempo à sua educação, âmbito 

em que o abuso físico continua sendo considerado um método pedagógico. A 

agressão física menos severa, fortemente naturalizada na cultura brasileira, foi 

relatada por 53,9% dos alunos quando praticada pela mãe; e por 34,5% quando 

provocada pelo pai
3
. (ASSIS e AVANCI, 2004).  

ASSIS e col. (2009) analisaram estudos com amostras populacionais sobre a 

violência contra crianças e adolescentes produzidos no Brasil, abordando as 

agressões ocorridas na família e as que ocorreram em outros espaços da comunidade 

(na rua, na escola). Os resultados são bastante variáveis, dependendo da metodologia 

utilizada, o que impossibilita uma comparação entre as prevalências encontradas nas 

diferentes cidades. Entretanto, reiteram quanto as situações de violência são 

frequentes durante a infância e adolescência.      

As pesquisas encontraram uma prevalência de violência física severa 

cometida pelos pais ou mães entre 8,2% a 10,2% em Duque de Caxias/RJ; 10,3%  

em Embu/SP e de 14,5% a 16,3% no Rio de Janeiro/RJ. A pesquisa realizada em 

Brasília encontrou prevalência de até 40,3% de violência física cometida por pais ou 

mães entre adolescentes. As diferenças nas taxas encontradas nos municípios 

correspondem ao tipo de violência analisada ou recorte temporal utilizado nas 

entrevistas (agressões no último ano ou agressões na vida). Na pesquisa feita em 

                                                           
2
 A categoria “agressões severas” utilizada no estudo incluem chutes, murros ou mordidas, bater com 

objetos, espancar, queimar alguma parte do corpo, ameaçar ou efetivamente usar armas contra o 

adolescente. 
3
 “Agressões menos severas” incluem atitudes como atirar objetos contra o adolescente, empurrar ou 

agarrá-lo, dar tapa e beliscar. 
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Brasília, por exemplo, foram considerados todos os relatos de agressão, independente 

de sua gravidade. Já prevalência encontrada em Duque de Caxias traduz a ocorrência 

de violência física severa.  

Outro aspecto ressaltado no artigo foi a associação entre vivenciar situações 

de violência e sofrer problemas de saúde mental ao longo da vida. No caso de 

crianças e adolescentes em situações de violência, observa-se particularmente a 

ocorrência de sintomas ansiosos, depressivos, distúrbios do sono e falta de 

concentração na escola.  

PAULA e col (2008) estudaram os fatores de proteção e de risco para 

problemas de saúde mental na infância, incluindo entre outros sexo, nível sócio 

econômico, participação em atividades sociais, exposição à violência familiar e a 

violência comunitária. Adolescentes expostos a situação de violência mostraram ter 

duas vezes mais problemas de saúde mental. Interessante observar que os 

adolescentes expostos à violência familiar foram três vezes mais propensos a 

apresentar problemas de saúde mental do que aqueles somente expostos à violência 

urbana. Os resultados indicam a importância das relações familiares na promoção e 

manutenção da saúde mental de crianças e adolescentes.  

   Compreender a violência contra a criança/adolescente ou os fatores de 

propiciam sua ocorrência (fatores de risco) tem sido objeto de inúmeras pesquisas. 

Os estudos têm apontado aspectos sociais (baixa escolaridade, desigualdade social, 

desemprego), histórico-culturais (a punição física como estratégia pedagógica, o 

machismo, a cultura imediatista e hedonista do capitalismo, as heranças autoritárias), 

emocionais e familiares (a dinâmica da família abusiva, aspectos da personalidade do 

abusador/vitima, transtornos mentais associados) que atuam contribuindo para a 
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ocorrência e perpetuação da violência como forma de interação na família. 

(MINAYO, 2006)  

No que se refere às crianças e adolescentes, os atores envolvidos são em geral 

familiares, que tem como responsabilidade a proteção e o cuidado da 

criança/adolescentes. Neste contexto, é comum estabelecerem-se relações 

contraditórias e ambíguas entre os membros da família, aproximando as experiências 

de cuidado, carinho, proteção, violência e cumplicidade. A mãe que utiliza a 

agressão é também aquela proporciona os cuidados básicos de alimentação e higiene, 

por exemplo.  

A análise do problema em uma perspectiva sistêmica e longitudinal nos 

aponta que, nas famílias em que se estabelecem relações violentas, ocorre uma 

circulação dos papéis de agressor e vítima entre seus membros. Neste sentido, 

qualquer membro pode ocupar o papel de agressor ou vítima em determinado 

contexto. A violência torna-se assim, um modo de resolução dos conflitos no interior 

da família, que passa a ser compartilhada por todos os membros e pode se reproduzir 

mesmo fora do ambiente doméstico. 

Atualmente, os estudos têm mostrado que as violências sofridas por outros 

membros da família tem também efeitos no comportamento de desenvolvimento da 

criança.  

DURAND e col. (2011) analisaram a repercussão da exposição à violência 

por parceiro intimo no comportamento dos filhos, a partir de um inquérito 

populacional com 790 mulheres de São Paulo. Os resultados mostraram uma relação 

direta entre a mulher ser vítima de violência pelo parceiro e a ocorrência de três ou 
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mais problemas de comportamento nos filhos. Os problemas de comportamento 

foram identificados a partir de indicadores encontrado nos relatos das mães, que 

descreveram agressividade contra a mãe ou outras crianças, retraimento/timidez, 

pesadelos frequentes e problemas escolares. 

Os efeitos da violência contra a mulher sobre o comportamento das crianças 

pode se dar de modo direto – pela experiência de testemunhar a violência-, mas 

também de modo indireto, pelos efeitos da violência na saúde mental da mulher. 

LEVENDOSKY e GRAHAM-BERMANN (2001) mostraram que a violência 

doméstica contra a mulher afeta sua capacidade de cuidado, trazendo prejuízo para a 

saúde mental de seus filhos. 

Neste sentido, considerar as situações de violência contra a mulher e seus 

efeitos na relação com os filhos mostra-se um elemento importante para a análise, 

especialmente se considerarmos a frequência de sua ocorrência. 

Um estudo realizado no Brasil em São Paulo e na Zona da Mata de 

Pernambuco mostrou que entre 27,2% a 33,7% das mulheres sofreram violência 

física pelo menos uma vez na vida. A violência sexual foi relatada por até 14,3% das 

entrevistadas. Entre as usuárias de serviço de atenção primária à saúde os números 

são ainda mais elevados: de 40,4% a 45,4% das entrevistadas relatam ter sofrido 

violência por parceiro intimo pelo menos uma vez na vida (SCHRAIBER e col., 

2005). 

A compreensão da violência doméstica e o modo como ela afeta os diferentes 

membros da família conduz a uma reflexão sobre o papel de todos em sua produção e 
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reprodução, por meio das ações, omissões e silêncios. Aponta assim, para a 

necessidade de uma abordagem que inclua todos os seus membros, voltada a 

identificação de situações de vulnerabilidade e risco e não de culpabilização da 

família. 

1.3 Quando a “queixa” é a violência: a prática dos profissionais de saúde e seus 

desafios. 

Recentemente há uma preocupação em analisar as percepções e as práticas 

dos profissionais de saúde frente às situações de violência, mediante estudos 

desenvolvidos em serviços especializados de atendimento às vítimas e unidades 

básicas de saúde.  

DESLANDES (1994) em pesquisa sobre a atuação dos Centros Regionais de 

Atenção aos Maus-tratos na Infância (CRAMI) destaca a importância de uma 

abordagem que tome a família como objeto de investimento da equipe, apostando no 

seu potencial para a proteção e desenvolvimento da criança. As visitas domiciliares e 

o estabelecimento de parcerias com os serviços próximos a residência da família 

foram algumas das estratégias utilizadas para a vigilância de possíveis reincidências. 

Além disso, o estudo enfatizou a atuação intersetorial e interdisciplinar, por meio do 

trabalho em equipes e da construção de redes de atenção, colocando-a não só como 

um princípio, mas como uma necessidade frente a complexidade do problema. 

As pesquisas realizadas no âmbito da Atenção Básica sobre as práticas das  

equipes frente às situações de violência doméstica enfatizam os desafios para a 
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construção de uma atenção integral e os dilemas que tais situações geram entre os 

profissionais.  

Vários estudos destacam as fragilidades e o pouco preparo dos profissionais 

para identificar e abordar situações de violência. ANDRADE e col. (2011) 

analisaram a visão dos profissionais de Unidades Básicas em relação à violência 

doméstica e as ações desenvolvidas nessas situações no município de Embu das 

Artes/SP. Entre os resultados, observaram a associação entre violência doméstica e 

pobreza feita pelos profissionais, atribuindo sua origem à “desestruturação familiar”. 

Apesar de reconhecerem a violência doméstica como algo frequente na vida das 

crianças de seu bairro, o encaminhamento dos casos ao Conselho Tutelar restringe-se 

aos casos mais graves.  

Os profissionais, via de regra, sente-se inaptos a se envolverem no 

atendimento às famílias, mantendo uma postura de omissão frente aos casos. O medo 

da represália da família ou de integrantes do narcotráfico é outro argumento utilizado 

entre os profissionais entrevistados. Perguntados sobre as sugestões para a melhoria 

no atendimento, apontaram a necessidade de contratação de profissionais de saúde 

mental e a criação de centros de referência especializados para o atendimento a essas 

crianças (ANDRADE e col., 2011). 

Uma pesquisa realizada com equipes de saúde da família de São Paulo 

encontrou resultados semelhantes. As ações dos profissionais frente à situação de 

violência doméstica giram em torno da orientação aos familiares, no sentido de 

prevenir novas situações de violência. A denúncia ao Conselho Tutelar é uma ação 

que tende a ser evitada ou adiada pelos profissionais de saúde, que optam por 
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encaminhar a serviços especializados mesmo sem a denúncia a este órgão, apesar da 

obrigação legal prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. A justificativa 

apresentada pela equipe foi o medo da represália por parte da família/ comunidade, 

por experiências prévias negativas em relação à atuação do Conselho Tutelar e pelo 

receio dos profissionais em relação ao encaminhamento que será dado a criança 

(RAMOS e SILVA, 2011).  Outro aspecto destacado na pesquisa foi a restrita 

atuação dos agentes comunitários de saúde no que se refere à identificação de 

situações de violência. A identificação dos casos ocorre, segundo as autoras, por 

observações sobre o comportamento da criança, de lesões físicas e do relacionamento 

entre a criança e os pais, feito em consultório ou na visita domiciliar. Nas Unidades 

estudas entretanto, os agentes comunitários tiveram baixa participação nessa 

identificação, atribuída pela autora a falta de capacitação específica para esses 

profissionais. 

NUNES (2008) aponta a dificuldade dos profissionais em delimitar o 

problema e diferenciar o que é pobreza e o que é omissão de cuidados. A prática de 

“adotar” a família ou a vítima, procurando com recursos da própria equipe suprir 

suas necessidades materiais apareceu como forma de lidar com o sentimento de 

impotência e dúvida gerado pela situação. Outro ponto abordado foi à tendência da 

equipe de “medicalizar” a violência, adotando uma atitude prescritiva e 

intervencionista em relação à família, seguindo a tradição biomédica do campo. A 

atuação da equipe pode deste modo se caracterizar como uma nova forma de 

violência – uma violência institucional - uma vez que reduz a família a um objeto de 

suas intervenções e controle, sem considerar seu modo de organização, suas 
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especificidades e potencialidades. Coloca-se então o desafio de construímos uma 

abordagem para situações de violência que não seja contraditória a seu propósito e se 

configure como um contraponto às relações de opressão. 

Outros estudos apontam na mesma direção, destacando as limitações dos 

profissionais em conceber intervenções frente às situações de violência. KISS e 

SCHRAIBER (2011) investigaram a visão dos profissionais sobre o trabalho 

assistencial frente a situações de violência contra a mulher em São Paulo/SP. Os 

depoimentos analisados mostraram que, apesar de considerarem a violência como um 

tema socialmente relevante, em sua maioria estes não reconhecem a violência como 

objeto de seu trabalho. A assistência em geral se resume ao tratamento das lesões ou 

sintomas, mas a causa – a violência vivida pela mulher- raramente é abordada. A 

tradição biomédica do trabalho em saúde traz dificuldades não só na incorporação da 

violência como objeto dos profissionais, mas também no reconhecimento do caráter 

profissional das intervenções a ela direcionadas. As raras intervenções de 

aconselhamento e suporte realizadas são classificadas pelos profissionais como ações 

de caráter pessoal e humanitário, não a reconhecendo uma ação do âmbito 

profissional e técnico. 

TANAKA e RIBEIRO (2009) consideram as situações de violência como as 

situações de saúde com maior grau de complexidade. Os autores apontam a melhoria 

da atenção aos problemas de saúde mental da criança/adolescente como condição 

fundamental para avançarmos no enfrentamento às situações de violência. 

Investigando o trabalho de pediatras em Unidades Básicas da cidade de São Paulo, os 

autores destacam o contraste entre o referencial teórico presente no discurso dos 
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profissionais (com referências a ideia de assistência integral, biopsicossocial) e suas 

ações concretas. As condutas descritas valorizaram em geral as intervenções 

medicamentosas e os encaminhamentos a serviços especializados de saúde mental. 

Outras ações realizadas - como o “ouvir mais”, “marcar consultas mais frequentes”, 

“conversar com a criança” – foram pouco valorizadas pelos profissionais, não tendo 

sido consideradas como procedimentos técnicos científicos. 

As sugestões dos autores para a melhoria da atenção à saúde mental são 

bastante valiosas também para qualificar o atendimento às famílias em situações de 

violência. A capacitação de profissionais para o enfrentamento destas questões exige 

ênfase em formas práticas de intervenção, desenvolvendo competências para 

articular recursos comunitários e intersetoriais. O foco da intervenção deve voltar-se 

para a construção de redes sociais de apoio, a partir do contexto sociocultural e 

comunitário da família e do mapeamento de seus recursos.  

SANTOS (2005) ressalta que o desafio da atuação das equipes da família 

frente à violência doméstica não está na identificação das famílias e situações de 

violência. Segundo a autora o simples fato de residir na área ou estabelecer contato 

frequente com a comunidade já é o suficiente para ao menos suspeitar das situações 

de maus tratos. O estudo mostrou, entretanto uma prática focada nas situações 

emergenciais, de caráter paliativo e pontual em relação à violência. A própria 

compreensão da violência entre os profissionais da equipe baseava-se em uma leitura 

biomédica, “patologizando” a violência. As origens da violência foram atribuídas a 

características individuais do agressor ou da vítima ou às relações familiares 

“doentias”, abordando de modo superficial os aspectos sociais e culturais que 
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contribuem para o fenômeno. A atuação se restringiu em geral a orientação/ 

atendimento das vítimas e notificação aos órgãos competentes.  

CAVALCANTI e MINAYO (2004) em uma pesquisa sobre o atendimento a 

situações de violência intrafamiliar no Programa Médico de Família em Niterói 

mostraram que a abordagem das equipes em geral busca soluções dentro do próprio 

núcleo familiar, na rede de convivência ou relações próximas das famílias. A 

intervenção é construída a partir de cada caso e pode ir desde uma orientação aos 

familiares envolvidos, no sentido de apaziguar os conflitos até a solicitação para 

parentes próximos para inferirem na situação e acolherem a vítima. A notificação aos 

órgãos competentes é feita quando essas alternativas mostraram-se insuficientes e a 

intervenção do Conselho Tutelar torna-se a única opção para a interrupção das 

agressões. 

Assim como nas pesquisas citadas anteriormente, a resistência em relação à 

notificação dos casos é justificada pelos profissionais pelo receio de intervenções 

precipitadas dos conselheiros tutelares. Intervenções deste tipo poderiam colocar em 

risco o vínculo com a família e a comunidade, comprometendo a própria 

continuidade do trabalho da equipe de saúde. Além disso, há o medo de que os 

próprios profissionais ou seus familiares tornarem-se alvo de violência, ao serem 

identificados como autores da “denúncia”, uma vez que parte da equipe mora na 

comunidade.  

A atenção da enfermagem à crianças e adolescentes vítimas de violência 

familiar foi analisada por CUNHA (2005) a partir de produções científicas 

internacionais e nacionais sobre o tema. Os resultados mostraram a ênfase dada à 
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identificação dos casos. Nos estudos internacionais, há uma maior utilização de 

escalas e indicadores pelos profissionais como instrumentos para o diagnóstico, 

enquanto que a literatura nacional ressalta a importância da sensibilidade dos 

profissionais para a identificação dos sinais de violência durante os atendimentos. 

Outra diferença identificada pela pesquisadora foi quanto ao tipo de ação  

desenvolvida pelas equipes de saúde. As pesquisas internacionais apontam que em 

países como EUA e Inglaterra, enfatizam-se as ações de prevenção por meio de 

grupos de orientação à pais quanto ao cuidado com crianças pequenas, educação nas 

escolas e diagnóstico precoce das situações de violência doméstica. Já nos artigos 

nacionais são destacadas as diferenças entre as atitudes idealizadas pelos 

profissionais e as ações efetivamente realizadas, mostrando a necessidade de se 

discutir os dilemas ético-legais presentes neste tipo de atendimento (CUNHA e col., 

2005). 

 As dificuldades encontradas pelos pesquisadores parecem sugerir problemas 

de diferentes naturezas, e que não serão superados exclusivamente por ofertas de 

capacitação aos profissionais. Particularmente a questão da resistência dos 

profissionais em realizar a denúncia ao Conselho Tutelar tem suas raízes por um 

lado, na proximidade entre as equipes de saúde e a comunidade – intrínseca ao papel 

de uma equipe de atenção primária. Essa posição coloca os profissionais num 

constante dilema entre apostar nos vínculos já construídos com a família como 

ferramenta para a intervenção ou optar por uma denúncia que pode romper as 

relações de confiança estabelecidas com a equipe. Por outro lado, parece estar 

sustentada por uma certa sensação de imprevisibilidade quanto as ações a serem 
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realizadas pelo Conselho Tutelar e uma desconfiança quanto a efetividade de suas 

ações.  

Além disso, as dificuldades apresentadas não parecem sinalizar uma 

dificuldade de natureza técnica-teórica, mas sim de caráter prático, no manejo dos 

casos e definição de estratégias tão singulares.  

Algumas pesquisas relativas ao atendimento às situações de violência 

doméstica contra a mulher trazem interessantes elementos para pensarmos as práticas 

em saúde neste tema.  

BORSOI e col. (2009) realizou uma pesquisa comparando o trabalho de duas 

Unidades Básicas de Saúde em relação a violência doméstica, sendo uma delas 

considerada um serviço de referência para esse tipo de atendimento. Uma das 

diferenças encontradas está no modo como a equipe estabelece (ou não) uma 

estratégia de seguimento longitudinal do caso. Na Unidade de referência, os 

profissionais procuram vincular a mulher que sofreu a agressão ao serviço, por meio 

do agendamento de retornos em consulta ou exames. A intenção é que os diferentes 

encontros com a equipe sejam oportunidades para a mulher refletir sobre a situação 

vivida e as possíveis alternativas. Além disso, permite a equipe monitorar o 

andamento do caso e identificar qualquer agravamento da situação de violência. Na 

UBS convencional, o atendimento é focado na orientação pontual à mulher, 

abordando a possibilidade de denúncia policial e encaminhamento à rede de apoio. O 

encaminhamento para outros serviços é feito a partir de desejo expresso pela mulher, 

mas não há uma rotina de acompanhamento destes casos.  
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Outra diferença interessante é a utilização dos grupos existentes na Unidade 

para abordar o tema do relacionamento conjugal e as situações de violência. Na 

Unidade de referência, os grupos de gestantes e de planejamento familiar mostraram-

se espaços ricos para divulgar informações sobre o tema e foram muitas vezes 

utilizados pelas usuárias como espaço de revelação das agressões vividas. Na outra 

Unidade, a violência contra a mulher não era abordada nos grupos educativos. O 

tema, na visão da equipe, parecia inadequado para o período da gestação, quando as 

mulheres estão voltadas para outros assuntos. A autora identificou entre os 

profissionais a permanência de um certo “mito da maternidade”, entendido como um 

fator de proteção para as situações de violência, o que é contraditório com a literatura 

científica.  

Um estudo entre usuárias de serviços de saúde mostrou que 21,3% das 

gestantes entrevistadas sofreram agressão pelo parceiro no último ano, incluindo 

frequentes agressões na barriga (SCHRAIBER, 2002). 

Este breve olhar sobre as pesquisas que abordaram o trabalho das equipes de 

saúde frente a situações de violência mostra o longo caminho a ser percorrido neste 

campo.  

A imagem–objetivo de uma “abordagem integral às situações de violência” 

inclui certos princípios e modos de organização do trabalho nem sempre presentes no 

cotidiano dos serviços. O trabalho em equipe multiprofissional e o esforço de traçar 

ações articuladas com outros setores e serviços – como educação, assistência social, 

e outros – são elementos considerados fundamentais para uma atuação efetiva nestes 

casos. Além disso, nos estudos sobre o tema são recorrentes as sugestões de que as 



30 
 

equipes desenvolvam ações voltadas para a família, e não só para a criança, 

contribuindo para uma mudança nas relações familiares por outras que prescinda da 

agressão. Outro aspecto apontado é a importância de se criar mecanismos de 

vigilância, capazes de identificar as famílias (ou grupos) com maior grau de 

vulnerabilidade para as situações de violência e possíveis reincidências das agressões 

nas famílias que já viveram tal experiência. Neste sentido, ao menos no que se refere 

à produção acadêmica, fica clara a percepção de que só é possível enfrentar um 

problema como a violência dentro de uma perspectiva de integralidade. 

1.4 Contribuições teórico-conceituais para pensar as Violências e as práticas de 

saúde. 

 A Violência, antes mesmo de sua constituição como objeto de pesquisa e 

atenção no campo da Saúde, já era um tema importante nas produções no campo das 

Ciências Humanas. É interessante observarmos que os desafios colocados hoje para 

os profissionais de saúde – particularmente para se trabalhar com situações de 

violência – remetem diretamente ao campo das ciências humanas: dilemas éticos 

frente às escolhas, os diferentes tipos de relação entre as pessoas, os modos de 

comunicação que permeiam essas relações, os direitos humanos e suas violações. 

Propomos então um breve mergulho teórico conceitual neste campo, com o objetivo 

de aprofundarmos nossa análise sobre as práticas de saúde voltadas a situação de 

violência.  

A noção de Violência nas Ciências humanas é bastante vasta e por vezes 

utilizada em perspectivas contraditória entre os autores. Partiremos assim de uma 

breve leitura sobre essas diferentes perspectivas para, então nos atermos à 
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contribuição de Hannah Arendt. Os conceitos de Violência, Poder e Ação na obra 

desta autora nos pareceram lentes analíticas importantes neste percurso. O conceito 

de Cuidado é outro referencial importante e foi um norteador da análise durante o 

presente estudo. Retomaremos diferentes dimensões filosóficas do conceito, com a 

ajuda de AYRES (2005).  

A relação entre modelo de atenção, trabalho em saúde e seus arranjos 

tecnológicos, analisadas nas produções de MERHY (2002, 2006) e AYRES (2000, 

2001, 2004(a), 2004 (b), 2005, 2009) finaliza nossas incursões conceituais, 

completando nossa “valise de pesquisa”
4
.  

A Violência, entre os autores das ciências humanas, tem sido compreendida 

de diferentes maneiras, ora tomada em um sentido positivo
5
- como um fenômeno 

natural e mesmo necessário – ora tomada em seu sentido negativo, como sinônimo 

de opressão e anulação do sujeito.  

A perspectiva positiva – presente na obra do próprio Freud e outros autores 

influenciados pelas contribuições da Psicanálise – compreende a violência como uma 

força vital, ligada ao próprio princípio criador. Passos (2010) cita como exemplo a 

argumentação de Robert Castel – para quem uma ordem institucional só poderia ser 

radicalmente superada com o uso de algum grau de violência- e de André Levy para 

quem a violência faz parte da vida e é expressão da própria vida, de seu lado 

                                                           
4
 O termo é uma referência o termo de valise tecnológica utilizado por MERHY, incluindo como 

ferramentas do trabalho em saúde também aspectos relacionais e técnicas. 

5
 O termo positivo aqui não tem uma conotação moral, como um sinônimo de “bom”. É utilizado no 

sentido de afirmativo, a violência entendida como fenômeno que produz novas situações.  
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desmedido, intenso sem o qual nenhuma criação seria possível. Vemos então uma 

leitura da violência enquanto pulsão – conceito central na Psicanálise - e seu aspecto 

destrutivo viria de seu excesso e da incapacidade dos sujeitos de sublima-la. 

Outros autores, como a própria Hannah Arendt, Michel Foucault, Marilena 

Chauí, destacam o aspecto negativo da Violência, tomando-a como ato de força bruta 

direcionada à anulação do outro. Segundo PASSOS (2010), Foucault reserva a idéia 

de Violência a esta destruição do outro como sujeito e não pode ser usada para 

explicar o funcionamento da vida. Quando ela ocorre não há mais relações de poder 

– conceito central para Foucault – por que já não há a presença de sujeitos. O que há 

é a substituição das relações de poder pela dominação pela violência.  

Interessante notar que tanto para Foucault como para Hannah Arendt fazem 

uma distinção entre Violência e poder, negando a idéia de violência como simples 

expressão do poder. O conceito de Poder em cada um desses autores possui grande 

importância, ainda que com perspectivas bastante diferentes. O presente trabalho não 

se propôs a um aprofundamento teórico sobre o tema da Violência e do Poder. Cabe 

somente aqui sinalizar a perspectiva adotada nesta pesquisa, afinada com as posições 

dos autores quanto ao aspecto negativo da Violência.  

ARENDT (2001) parte da frequente relação entre violência e poder presente 

entre diferentes autores das ciências humanas (Wright Mills, Max Weber, Mao Tse 

Tung), que compreendem a Violência como a mais clara manifestação de poder. O 

poder, neste contexto, poderia ser compreendido como o domínio do homem sobre 

homens, e traria como pressuposto que as comunidades humanas são organizadas e 

sustentadas a partir de relações de dominação e obediência.  
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Arendt entretanto, por meio do resgate das origens filosóficas dos conceitos 

realiza um esforço de diferenciação dos conceitos de poder, de um lado, e de 

dominação e violência, de outro, propondo uma inversão dessa relação. Segundo ela, 

o poder - expresso na capacidade de governar dentro de uma comunidade humana -

não nasce da submissão mas do construção de consensos. A capacidade de um 

homem levar a frente o curso de uma determinada ação depende da aceitação (do 

consenso) de muitos, ou este poder não é capaz de sustentar-se por longo tempo.  

O poder para Arendt resulta assim da “capacidade humana de agir em 

consenso” e é ele – e não a dominação – que dá sustentabilidade para a vida em 

comunidade.  

Na visão da autora, a violência não está na base do poder, mas estes se 

constituem como elementos opostos, de modo que a utilização de um inviabiliza o 

outro. É a desagregação do poder – quando os comandos já não são acatados de 

modo generalizado - que abre espaço para o uso da Violência. A violência, não 

restaura os consensos que dão sustentação ao poder, mas ao contrário: paralisa a 

capacidade humana da comunicação e do agir em concerto.  

A violência presente na atualidade – reflete a autora – explica-se pela severa 

frustração da capacidade de agir no mundo contemporâneo. Vale a pena detalharmos 

um pouco esse conceito, descrito pela autora no livro “A condição humana”. O livro 

reflete o esforço de compreensão da Condição Humana (em contraposição à ideia de 

essência humana) a partir da descrição de suas atividades fundamentais: o trabalho, a 

obra e a ação.  
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O trabalho é a atividade que garante a dimensão biológica dos homens e os 

meios para sua manutenção. Responde assim as necessidades biológicas, seja no 

sentido da própria sobrevivência, seja no sentido de sobrevivência da espécie. A obra 

responde à necessidade humana de fazer frente à própria finitude, pela produção 

material. É por meio da obra que os homens deixam registro, a marca de sua 

existência individual no mundo.  

A ação é a atividade humana por meio da qual os homens expressam a si 

mesmos diante dos outros homens, dando visibilidade a sua existência singular. 

Corresponde assim à expressão da dimensão subjetiva, e atende a necessidade 

humana de - convivendo entre outros seres humanos- comunicar-se e expressar sua 

própria singularidade, numa distinção feita a partir de cada individuo e por iniciativa 

dele.  

É por meio das palavras e dos atos que os seres humanos apresentam-se uns 

para os outros, não como objetos físicos, mas como homens, explicitando sua 

subjetividade. “É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano, e essa 

inserção é como um segundo nascimento (...)” (ARENDT, 2010, p.221).  

Importante destacar que ao falar da Ação – essa atividade humana que revela 

as identidades – Arendt não se refere a todo e qualquer ato. As palavras e ações aqui 

não assumem um caráter puramente instrumental, voltados a um determinado 

objetivo ou interesse. São os discursos e ações que nascem da própria convivência, e 

da necessidade dos homens se ocuparem conjuntamente dos assuntos e interesses de 

seu cotidiano. É da necessidade do entendimento – dos homens estarem COM outros 

(e não pró ou contra algo ou alguém)- que ocorrem as palavras e ações que revelam 
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os sujeitos. É este sentido que orienta a produção das falas (e dos discursos) – 

voltado para o entendimento ou seu caráter instrumental - que diferencia os tipos de 

interação nos variados contextos, seja nas relações como as de amizade ou nas 

relações que envolvem diferenças de autoridade e poder, como no caso das relações 

entre profissionais de saúde e usuários. 

 A palavra “ação”, partindo de suas origens grega e latina, significa tomar 

iniciativa, iniciar, imprimir movimento a alguma coisa. Refere-se portanto à 

capacidade humana de iniciar algo novo e conduzir-lo. Neste sentido, refere-se a um 

atributo humano por excelência, já que só aos homens é possível anunciar a si 

próprio, suas intenções e explicitar projetos.  

  No presente trabalho, o pressuposto de que há uma relação inversa entre 

violência e poder, aponta para a necessária ampliação dos espaços de “ação” para a 

superação das relações violentas e de dominação – seja no âmbito da comunidade, 

das famílias e nas relações interpessoais. Neste sentido cabe refletirmos em que 

medida as ações propostas para o enfrentamento da violência – seja no plano da 

prática das equipes, seja na construção das políticas públicas – tem se norteado pela 

busca de uma ampliação desses espaços comunicativos
6
.  

A escolha do termo Cuidado aponta para esse tipo particular de práticas que 

procuramos auscultar no cotidiano das equipes, colocando-se como um contraponto 

(ou um tipo de resistência) às prática de saúde como estratégia biopolítica, ou seja, 

                                                           
6
 Utilizo aqui o temo “espaços comunicativos” numa referência a ação comunicativa de Habermas. 

Há um estreito diálogo entre a produção de Hannah Arendt e Habermas, particularmente em torno 

do conceito de Ação, cujo aprofundamento não caberia no presente trabalho.   
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centrada no controle das populações e dos corpos conforme abordado por 

FOUCAULT (1985).  

No texto “O nascimento da Medicina Social”, FOUCAULT (1985) analisa as 

relações existentes entre o capitalismo e o surgimento da medicina social e de 

práticas como a elaboração de dados sobre a natalidade, mortalidade e morbidade da 

população; métodos de vigilância e hospitalização, controle de vacinação e mesmo 

de assistência à população mais pobre em países europeus como a Alemanha, França 

e Inglaterra. O argumento central é que a Medicina Social se configurou como uma 

estratégia de poder dentro do capitalismo, por meio da qual se operou um controle 

das populações e dos corpos de modo a formar – somado outras estratégias de 

normalização e disciplina - indivíduos dóceis, saudáveis e adequados. O conceito de 

Cuidado, veremos adiante, procura recuperar a dimensão dialógica das práticas em 

saúde, vendo-as como uma oportunidade de encontro e troca entre profissionais e 

usuários, possibilitando relações mais democráticas.  

O conceito de Cuidado tem sido utilizado por diferentes autores, mostrando-

se mais como uma imagem objetivo do que como um conceito bem delimitado, a 

qual cada autor procura enfatizar um aspecto que o compõe. O Cuidado é 

compreendido como a concretização, na relação entre profissional de saúde e 

usuário, do princípio da integralidade (PINHEIRO e GUIZARD, 2005). É entendido 

então como práticas de saúde que superem uma perspectiva exclusivamente 

biomédica e atentem para os aspectos sociais, culturais e subjetivos. Além disso, uma 

atenção integral deve ser capaz de articular a assistência com um olhar sobre a 



37 
 

prevenção e superar a fragmentação do cuidado por uma proposta de cuidado 

compartilhado por uma equipe (PINHEIRO e MATTOS, 2001).     

O ato de cuidar, segundo MERHY (2005), pressupõe uma mudança no 

modelo de atenção “procedimento centrado” para um modelo de atenção “usuário 

centrado”, colocando a defesa da vida do usuário como seu principal princípio 

norteador. Entenda-se por “vida do usuário” não somente os aspectos biológicos, mas 

sobretudo uma defesa dos “modos de levar a vida” dos usuários. Noutras palavras, o 

Cuidado remete uma prática que tem como objetivo principal a saúde do usuário e a 

ampliação de sua autonomia, e não o de tratar um problema de saúde específico.  

Essa mudança proposta pelo conceito de Cuidado exige a construção de uma 

relação intecessora com o mundo subjetivo do usuário, seus valores, necessidades e 

desejos. O termo “intercessora” foi utilizado por Merhy para caracterizar o encontro 

de dois distintos universos que ocorre em todo encontro entre profissionais de saúde 

e usuários. Esse encontro pode apresentar-se de diferentes formas: desencontros, 

conflitos, relações de dominação... No ato de cuidar, essa relação deve ser capaz de 

articular essas diferentes visões – a do profissional (saber técnico-científico, sua 

experiência clínica, seus valores) e a do usuário (seus projetos de vida, seus desejos, 

sua experiência pessoal), produzindo projetos terapêuticos a partir desta composição. 

É essa dimensão dialógica presente na ideia de Cuidado em saúde que 

particularmente foi utilizada ao longo desta pesquisa.  

AYRES (2005) revisitou o conceito de “Cuidado” a partir de diferentes 

leituras sobre o trabalho em saúde. No senso comum, o cuidado remete aos 

procedimentos técnicos voltados ao êxito em um tratamento. Numa análise filosófica 
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sobre o cuidado, o que se procura entender é o “sentido que as ações de saúde 

adquirem nas diversas situações em que se reclama por uma ação terapêutica, isto é, 

a interação entre um ou mais sujeitos visando o alívio a um sofrimento” (AYRES, 

2005, p.92).  

Recuperando as obras de Heidegger, Foucault e às críticas atuais em relação 

ao trabalho em saúde na Saúde Coletiva, AYRES (2005) propõe quatro diferentes 

leituras sobre o conceito: o cuidado enquanto categoria ontológica, como categoria 

genealógica, como categoria crítica e como categoria reconstrutiva.    

A categoria ontológica remete ao conceito de cuidado a partir da obra de 

Heidegger. Nela, ‘cuidado’ indica a condição de estar implicado, responsabilizar-se 

por determinado projeto e agir em função dele. É um conceito fundamental na obra 

do autor, já que a existência humana é caracterizada por essa capacidade humana de 

lançar-se no mundo, ou seja, produzir projetos sobre si mesmo e o mundo e agir em 

função deles.  

O projeto – o que antevejo para o futuro- é o que movimenta a existência 

humana e cuidar desse projeto, ou seja, estar implicado em sua construção é o que a 

concretiza. Vale ressaltar que o projeto não equivale a uma ação consciente, como 

um planejamento racional sobre o futuro. Inclui os desejos, os afetos e é influenciado 

(e influencia) o meio ao redor.  

Esse aspecto do cuidado, explicitado por uma atitude de responsabilizar-se 

por um projeto (terapêutico, de vida do usuário), de implicar-se em sua construção é 

o que AYRES (2005) destaca para uma reflexão das práticas em saúde e será ao 
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longo desta pesquisa uma lente analítica importante para olhar o trabalho das 

equipes.  

O cuidado como categoria genealógica delineada pelo autor reporta a gênese 

histórica social da ideia de “cuidado de si” feita por Foucault. Este autor nos mostra 

que o Cuidado de si – enquanto uma experiência social que incluía saberes e práticas 

– já era bastante valorizado na Grécia entre os séculos I e II.  

O Cuidado de si neste contexto expressava a preocupação com o 

aperfeiçoamento do corpo e da alma, com o objetivo de construir relações consigo 

mesmo de tal modo que se pudesse “ser soberano de si mesmo” e “manter o domínio 

sobre os acontecimentos que podem se produzir”, aprendendo a não se deixar 

perturbar por eles (FOUCAULT,1997, p.127). “Ocupar-se de si não é, portanto, uma 

simples preparação para uma vida momentânea; é uma forma de vida” 

(FOUCAULT, 1997, p123). O que Foucault destaca é que, Cuidar de si, não dizia 

respeito a uma tarefa de pura introspecção, um voltar-se aos próprios pensamentos 

em busca de uma verdade interior. Tratava-se de uma ocupação, um labor. Incluia 

uma série de práticas, exercícios - como a meditação, o jejum, os exercícios 

corporais, exercício de pensamento- e saberes passíveis de serem transmitidos, 

ensinados. O Cuidado de si era por certo uma atividade do indivíduo, mas não 

solitária, e exigia o apoio e os ensinamentos de um outro, constituindo o que 

Foucault chamou de “serviços da alma”. “Um princípio geralmente admitido é o de 

que não se pode ocupar-se de si sem a ajuda de um outro” (Foucault, 1997, p.125). O 

cuidado de si, inclui portanto relações interpessoais que o possibilitam, mas é 
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importante destacar que na origem grega este apoio podia se dar nas mais diferentes 

forma de relação (familiar, de amizade, por meio de um conselheiro, um tutor).  

O sentido de Cuidado recuperado por AYRES (2005) a partir de Foucault é o 

aspecto tecnológico nele presente, enquanto um conjunto de saberes e técnicas sobre 

o cuidar passíveis de serem sistematizadas, aprendidas e praticadas por meio de 

relações interpessoais voltadas para esse fim.  

O cuidado como categoria crítica já foi de certa forma apontada nas 

contribuições de MERHY (2005), PINHEIRO e GUIZARD (2005) descritas 

anteriormente, sendo o cuidado entendido como a expressão de uma mudança nas 

práticas de saúde. Nasce da percepção de uma espécie de crise da área da saúde, 

expressa pela contradição entre o crescente avanço tecnológico (ampliação do poder 

diagnose, intervenções terapêuticas mais precisas e precoces, melhora no prognóstico 

de diferentes doenças) e os limites e problemas gerados por ele (excessivos exames 

complementares, excessiva fragmentação do trabalho em saúde, desatenção aos 

aspectos psicossociais do adoecimento, etc).  

O conceito de cuidado como categoria crítica tem sido utilizado por 

diferentes autores, apontando para o duplo desdobramento desta crise acima 

apresentada. O primeiro diz respeito às consequências relacionadas à assistência 

oferecida e seu descompasso com as necessidades e desejos dos usuários, 

problematizado por AYRES (2000, 2004, 2005), PINHEIRO e MATTOS (2001, 

2005). O segundo refere aos efeitos desta crise para os próprios profissionais e no 

desempenho de sua profissão. SCHRAIBER (2011) nos lembra que vários problema 

relacionados aos profissionais e seu modo de agir (a crise de confiança nos 
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profissionais, a desumanização das intervenções) tem sua origem justamente no 

abandono da porção reflexiva, crítica e interativa que compõe o trabalho em saúde, e 

pela adoção do êxito técnico e a busca de uma tecnologia adequada como sinônimo 

de boa prática pelos profissionais. Nos lembra a autora que ao abdicar destas três 

dimensões (reflexiva, interativa e crítica), os profissionais restringem também sua 

atuação como sujeitos nesta relação, e das mudanças e trocas provenientes desta 

relação com os usuários.  

AYRES (2005) destaca o crescente distanciamento entre as práticas de saúde 

e seu sentido e finalidade para a vida do usuário. Propõe, a partir desta categoria 

crítica do cuidado, a retomada do “desejo” e da “busca de felicidade” do usuário 

como critérios para avaliarmos o sentido das práticas de saúde. 

A quarta categoria analisada é a proposta feita pelo próprio autor. Cuidado 

como categoria Reconstrutiva, que integra a dimensão existencial do conceito de 

cuidado e a crítica às práticas de saúde atuais. AYRES (2005) propõe o Cuidado 

como uma categoria que reconcilie à práticas assistências de saúde com os projetos 

de vida e a perspectiva do usuários. Noutras palavras, sugere o conceito possa ser 

usado no sentido de uma mudança das práticas de saúde, de modo a organizar as 

ofertas tecnológicas e assistenciais a partir dos desejos e projetos do usuário por meio 

de um diálogo aberto e produtivo. 

Há uma clara aproximação e diálogo entre a concepção de cuidado presente 

na obra de Merhy e Ayres, explicitada na discussão sobre trabalho em saúde e suas 

tecnologias (AYRES, 2000). Ayres introduz, entretanto um aspecto raramente 

presente nos textos sobre saúde: a ideia de “felicidade” como algo a ser considerado 
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na definição das práticas de saúde. Há uma dimensão moral e ética do trabalho em 

saúde que o autor enfatiza, um questionamento sobre por quê e para quê realizamos 

determinada ação. 

Partindo da categorização proposta por Merhy sobre as tecnologias do 

trabalho em saúde, AYRES (2000) propõe a utilização do conceito de “sabedoria 

prática” no lugar de “tecnologias leves” para retratar a dimensão relacional do 

trabalho em saúde.  

MERHY (2002) diferencia três tipos de tecnologias que comporiam o 

trabalho em saúde: as tecnologias duras (máquinas, equipamentos), as leve-duras 

(conhecimentos epidemiológicos, protocolos) e as tecnologias leves (ou aspectos 

relacionais e emocionais). As diferentes tecnologias, segundo o autor, estão sempre 

presentes na produção de ações de saúde, ainda que com pesos diferentes e podem 

contribuir decisivamente para a eficácia das ações propostas. 

As tecnologias leves não são atributos ligados a uma determinada categoria 

profissional e estão presentes na prática de todo profissional de saúde. São as 

tecnologias que se dão no momento do encontro entre os trabalhadores (como nas 

reuniões de equipe) e entre estes e os usuários, traduzidas na capacidade de escuta, 

no vínculo, na responsabilização pelo cuidado, numa postura acolhedora e centrada 

nas necessidades do usuário. Trata-se da dimensão cuidadora do trabalho em saúde, 

que citamos anteriormente. É ela que possibilita uma abertura para o mundo 

subjetivo do usuário - seu modo de vida, desejos, projetos – incorporando-o na 

definição das práticas em saúde. No cotidiano das equipes, são as tecnologias leves 
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que permitem a combinação dos diferentes saberes dos profissionais envolvidos, 

propiciando a construção de novos arranjos, novas estratégias de cuidado. 

AYRES (2000) argumenta que o termo tecnologia, tem seu uso associado a 

palavra técnica, que designa um “conjunto de procedimentos bem definidos e 

transmissíveis, destinados a produzir certo resultado” (AYRES, 2000, p.118).  A 

natureza relacional do cuidado e a preocupação em preservar o potencial criativo e 

novo deste encontro parecem, ao autor, pouco afinada com a idéia de “procedimentos 

bem definidos”. Ayres argumenta que não se trata de graus diferentes de leveza o que 

diferenciam as três tecnologias descritas por MERHY, mas trata-se na realidade 

elementos com naturezas diferentes. As tecnologias duras e leve-duras 

fundamentam-se num “saber fazer que trata ‘o caso’ como particularidades de certas 

relações meio-fins universalmente estabelecidas e transmitidas” (AYRES, 2000, 

p.119). São portanto dadas a priori e mantém uma relação objetificadora com os 

usuários. Já o que Merhy chama de tecnologia leve, na visão de Ayres, seria um 

saber de outra natureza.  

 A sabedoria prática proposta pelo autor aponta não para uma sabedoria à 

priori, mas um saber que se constrói no momento mesmo em que um sujeito se 

debruça sobre um problema concreto e faz escolhas. É no encontro entre o 

profissional de saúde e o usuário- quanto se decide conjuntamente o caminho 

terapêutico a ser seguido- que se opera a singularização, pela utilização do saber 

(técnico-científico) ao caso concreto. Essa singularização  entretanto, não se dá como 

ação instrumental quando, pela perspectiva exclusiva do profissional e no uso de seus 

conhecimentos técnicos e práticos, este decide sobre o uso de um determinado 
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procedimento com vistas a um resultado definido a princípio. A sabedoria prática 

presente no Cuidado exige uma decisão dialogada, construída na negociação entre os 

conhecimentos do profissional (técnicos e práticos) e a perspectiva do usuário, seu 

conhecimento sobre si e sua vida, seus desejos e seus projetos de felicidade. 

“Assume-se que a saúde não é só objeto, (...)mas um modo de ‘ser-no-mundo’. 

Enquanto tal, utilizar ou não certas tecnologias, desenvolver ou não novas 

tecnologias passa a ser entendida como uma decisão entre outras (...) um exercício 

fundamental de autonomia humana.” (AYRES, 2000, p.120). 

O Cuidado é encontro intersubjetivo, onde dois sujeitos- usuário e 

profissional de saúde – na atividade mesmo de decidirem e fazerem escolhas podem 

ouvir e fazer ouvir-se, explicitando suas identidades. Opera-se assim, por um 

encontro de alteridades, uma oportunidade de troca e transformação mútua de 

identidades.  

Valorizar a sabedoria prática que compõe o Cuidado não significa negar a 

tecnologias (conhecimentos técnicos, instrumentos e exames) e sua importância na 

assistência à saúde, mas utiliza-la de modo crítico e reflexivo, indagando sobre sua 

conveniência frente à situação concreta (SCHRAIBER, 2011). 

O cuidado nas práticas em saúde é tomado assim como “espaço para a 

reflexão e negociação sobre meios e fins da assistência a saúde, sem determinar de 

modo universal e a priori onde e como chegar com a assistência” (AYRES, 2000, 

p.120). 
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Pode-se dizer que em relação à violência, a dimensão relacional do trabalho 

assume um papel central, já que esses elementos são tanto um objeto da ação da 

equipe (no caso, as relações familiares) como as ferramentas principais da equipe no 

contato com as famílias. Se considerarmos como violenta toda a relação que reduz o 

outro a uma condição de objeto (CHAUÍ, 2002) a atuação da equipe frente a 

situações de maus tratos não pode traduzir-se numa atitude puramente prescritiva. A 

associação feita por Ayres entre cuidado e exercício de autonomia ganha, neste 

contexto, novos significados: a de práticas que exercitem modos de relação não 

violentas.    

A construção de novas práticas de saúde e principalmente em novas formas 

de produzir este cuidado - articulando diferentes saberes e tecnologias - surge como 

uma necessidade cotidiana para as equipes que lidam com situações de violência 

doméstica.   

Um dos pressupostos presentes neste trabalho foi que as equipes de saúde da 

família – possuem, ao menos teoricamente, melhores condições para o enfrentamento 

do problema da violência doméstica. O objetivo foi o de compreender as estratégias 

de cuidado construídas por equipes de saúde da família, tendo como pano de fundo a 

relação entre o modelo de atenção, os arranjos tecnológicos utilizados e as ações 

desenvolvidas pelas equipes. 

A Saúde da Família é a estratégia de atenção proposta pelo Ministério da 

Saúde para reorganizar a Atenção Primária e promover mudanças significativas no 

modelo assistencial.  
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A definição da família - e não mais o indivíduo – como foco da atuação da 

equipe procura superar uma perspectiva de atenção à saúde como assistência médica 

individual, sinalizando, em tese, para uma compreensão mais ampla sobre o 

adoecimento e a produção de saúde. A estratégia radicaliza a proposta de 

aproximação do território, estruturando-se a partir de equipes multiprofissionais de 

referência e definição das famílias sob sua responsabilidade. A aproximação com as 

comunidades e seus modos de vida torna-se uma estratégia para compreender melhor 

o processo de saúde-doença, os múltiplos fatores envolvidos nele e construir ações 

em saúde mais efetivas, que considerem as características locais.   

A composição da equipe mínima – com médico, enfermeiro, auxiliares de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde – e a responsabilidade sobre um mesmo 

território cria condições para a construção de ações multiprofissionais, mediante um 

diálogo entre os diferentes saberes técnicos e as especificidades locais. A 

aproximação entre a equipe e as famílias atendidas se dá, não somente pela definição 

da responsabilidade sobre o território e pela rotina de visitas, mas por incluir em seu 

interior moradores da área, na figura do agente comunitário de saúde.  

No ano de 2008, o Ministério da Saúde, por meio da portaria GM nº 154, 

criou os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), possibilitando a 

incorporação de outras categorias profissionais – como psicólogos e assistentes 

sociais - na Estratégia de Saúde da Família. Atuando em parceria com os 

profissionais, o NASF destina-se a aumentar a resolubilidade das equipes, pela 

incorporação de novos saberes por meio de apoio matricial e atendimentos conjuntos.  

A atenção básica organizada a partir da Estratégia de Saúde Família parece 

ser um espaço privilegiado para a construção de práticas voltadas ao enfrentamento 
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da violência doméstica por: a) ter como objeto de seu trabalho a família, facilitando a 

aproximação com seus diferentes membros, o modo como vivem e convivem; b) pela 

aproximação com a proposta de vigilância em saúde, atuando sobre a demanda 

trazida pelos usuários e as necessidades de saúde identificadas no território; c) por 

contar na equipe com pessoas que moram na comunidade, e convivem com seus 

problemas e necessidades de saúde; d) pela aproximação entre os profissionais e a 

comunidade, colocando-os em contato direto com vizinhos e outros cuidadores da 

criança/ adolescente, e) pela relação entre a equipe e outros recursos da comunidade 

(escola, centros comunitários) que podem não só favorecer a identificação das 

situações de violência, mas principalmente a construção de estratégias intersetoriais. 

1.5 A violência em Diadema e as iniciativas dos gestores e profissionais de saúde  

A história da organização do sistema de saúde de Diadema- SP e as 

prioridades escolhidas nos últimos 12 anos ilustram os esforços do setor para lidar 

com os impactos do crescimento da cidade – vertiginoso e desordenado – sobre a 

saúde dos moradores. Diadema conta hoje com 386.039 habitantes (Fonte: IBGE, 

2010), dos quais aproximadamente 41,2% são menores de 18 anos. Os dados no 

Censo 2010 mostram que a taxa de urbanização do município corresponde a 100%, e 

a taxa de alfabetização a 93,8%. No que diz respeito ao saneamento básico, 99,1% 

dos residentes recebem abastecimento de água público, 92,0% possuem rede esgoto e 

água pluvial e 99,6% têm coleta pública de lixo. É a cidade mais populosa do estado 

de São Paulo com 12.452,87 habitantes/km². A cidade apresenta, ainda hoje, 

importantes problemas sociais, que refletem no perfil de mortalidade e no uso dos 

serviços de saúde.   
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Destacamos duas iniciativas recentes, que fazem do município um lugar 

privilegiado para o estudo atual: a expansão da Estratégia de Saúde da Família e os 

esforços para consolidar formas de enfrentamento às violências, o que incluiu ações 

de vigilância, criação de fóruns específicos e capacitações. 

A implantação da Saúde da Família em Diadema foi iniciada em 1997, 

chegando em 2004 a aproximadamente 30% das famílias com 32 equipes. Em 2005, 

a 6ª Conferência Municipal da Saúde aprovou como prioritária a proposta de 

“Reorganização da AB e Expansão da Estratégia de Saúde da Família”, iniciando 

uma forte expansão do modelo no município. Atualmente conta com 92 equipes de 

Saúde da Família cadastradas, que correspondem a uma cobertura de 100% da 

população.  

Figura 1: Expansão da cobertura de Saúde da Família em Diadema 2005-2010 

2006 2007 2010

TERRITÓRIOS COM COBERTURA PELA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2008

Expansão da cobertura de Saúde da Família em Diadema 

2005-2010

  

Fonte: Apresentação elaborada para a Capacitação para Conselheiros 

Tutelares- Coordenação da Atenção Básica, Diadema, 2012. 
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A violência e seu impacto na vida da cidade e de seus moradores tem, há 

alguns anos, mobilizado organizações civis, trabalhadores e gestores no sentido de 

construir alternativas para o enfrentamento do problema. As iniciativas na área da 

Segurança Pública (como a lei de fechamento dos bares) e os investimentos nas áreas 

sociais levaram a um importante declínio no número de homicídios. Em 2011, as 

causas externas ocuparam o terceiro lugar nas causas de mortalidade, representando 

11,8% do total de óbitos
7
.  

No âmbito da Saúde, os gestores municipais mostraram-se particularmente  

sensíveis em relação à violência doméstica, ofertando capacitação específica e 

estimulando a constituição fóruns permanentes com o objetivo de pactuar de fluxos, 

diretrizes de atendimento e dar suporte aos profissionais dos serviços. Curiosamente 

em Diadema, a violência contra a criança e adolescente tornou-se um problema de 

saúde mesmo antes de ganhar visibilidade entre outras secretarias municipais, o que 

confere ainda hoje uma participação peculiar destes profissionais de saúde nas 

atividades de atendimento destes casos.  

A atualização dos profissionais para atendimento à situações de violência 

sexual foi realizada em parceria com o Programa de Atenção a Violência Sexual da 

Faculdade de Saúde Pública/ USP, atingindo 116 profissionais, entre médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e educadores da rede. Paralelamente foi 

constituída a RAVIS em 2002 - Redes de Atenção a Violência Sexual – um fórum 

intersetorial de frequência mensal, que incluiu trabalhadores da Saúde, Educação, 

                                                           
7
 Dados extraídos do Relatório Anual de Gestão -2011, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Diadema.  
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Segurança Pública, Assistência Social, Conselho Tutelar, do Judiciário entre outros. 

O objetivo principal era o de dar suporte aos profissionais, por meio de discussão dos 

casos e construção de ações mais articuladas entre os setores. Posteriormente o grupo 

voltou-se também para a produção de dados, notadamente registrando os casos de 

violência atendidos pelos serviços de saúde e assistência no município.  

Importante ressaltar a atuação dos profissionais das Unidades Básicas de 

Saúde neste processo, com participação expressiva nas capacitações, reuniões e 

atendimentos à situação de violência sexual. No fluxo pactuado para as situações de 

violência sexual, as Unidades Básicas de Saúde são hoje os serviços de referência 

para o atendimento dos casos contra crianças e adolescentes, em especial os que 

ocorrem na família.   

A implantação da Rede de Serviços Sentinelas de Vigilância de Violência e 

Acidentes (VIVA), realizada em 2006 em âmbito nacional, representou um passo 

importante para a produção de dados de morbimortalidade locais, obtidos mediante 

inquéritos em serviços de emergência e através das notificações produzidas de modo 

contínuo pelos serviços.   

O banco de dados de notificações contínuas ainda é bastante recente e alguns 

serviços não fazem o registro de modo regular, o que pode acarretar situações de 

subnotificação e viés nos dados. Ainda assim, os dados têm contribuído para uma 

aproximação com a realidade local e os tipos de casos que chegam com maior 

frequência às unidades básicas de saúde, já que elas são importantes fontes de 

notificações. No ano de 2010, foram notificados 62 casos de violência contra a 

criança/adolescente, sendo 29% na faixa dos 5 aos 9 anos e 37% na faixa dos 10 aos 
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14 anos. A agressão mais frequente foi a sexual (61%) seguida da agressão física e 

psicológica (10%) e foram cometidas principalmente por pai (15%) amigos ou 

conhecidos (18%) na própria residência da criança (71%)
8
.  

O inquérito realizado durante o mês de setembro de 2011 no Hospital 

Municipal de Diadema e no Pronto Socorro Central registrou 1080 atendimentos por 

causas externas, sendo 36,3% por quedas, 17,4% por acidentes de transporte e 9,5% 

por agressões
9
. 

Em 2008, foi criado o CONVIVA - Núcleo de Prevenção de Violência e 

Promoção a Saúde, vinculado a Vigilância à Saúde, que realizou no mesmo ano um 

diagnóstico situacional sobre a rede, por meio de visitas ao serviço e entrevistas com 

as equipes. O diagnóstico abordou o funcionamento geral dos serviços frente ao 

tema, explorando as ações desenvolvidas concretamente pelas equipes. Apontou para 

falhas e lacunas na rede de serviços, mas sobretudo para a necessidade de uma maior 

articulação interna das UBS, uma vez que a rotatividade dos profissionais dificulta a 

uniformização das informações. O atendimento das situações de violência e seus 

encaminhamentos são, em grande parte das vezes, direcionados pela equipe de saúde 

mental das Unidades. 

O resultado desse trabalho apontou para a necessidade de sensibilizar todos 

os profissionais das UBS, de forma a uniformizar informações mínimas sobre o tema 

e fluxos estabelecidos. Outra necessidade identificada foi a de construção de espaços 

                                                           
8
 Dados extraídos de relatório anual produzido CONVIVA – Núcleo de Prevenção às violências e 

promoção à saúde, Diadema, 2011.   

9
 Dados extraídos do Relatório Anual de Gestão da Secretaria de Saúde de Diadema, 2011. 
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de supervisão para toda a equipe da UBS, que demanda espaços para falar dos casos 

atendidos, compartilhar impressões e saberes.  

Em 2009, foram criados três grupos de trabalho (GT) para a elaboração de 

diretrizes e definição de critérios de vulnerabilidade que norteassem as equipes em 

seus atendimentos às situações de violência contra a criança/adolescentes, mulheres e 

idosos. Vale ressaltar, que a construção desse documento se deu de modo coletivo, 

contando com a participação de profissionais de diferentes secretarias, em encontros 

mensais. O produto final destes grupos foi apresentado no II Seminário de Prevenção 

de Violências, em junho de 2010, com participação de gestores e trabalhadores das 

diversas áreas. Atualmente o CONVIVA tem se ocupado de fortalecer a articulação 

da rede intersetorial, promovendo encontros e sensibilizações em diferentes serviços, 

além de criar novo espaço para discussão de casos. 

A cidade possui alguns serviços que trabalham especificamente com o tema 

da violência: uma Delegacia de Defesa da Mulher, um Centro de Referência 

Especializada em Assistência Social (CREAS), a Casa Beth Lobo (atende mulheres 

em vítimas de violência), dois Conselhos Tutelares, um Centro de Referência a Maus 

tratos na Infância (CRAMI). Além disso, existem vários equipamentos públicos na 

área de saúde, assistência social, esporte, cultura e educação que podem funcionar  

como redes complementares para o apoio as famílias em situação de violência. 

 Considerando a complexidade do tema e os esforços da gestão municipal 

tanto para a consolidação da rede básica como para o enfrentamento das violências, 

mostrou-se oportuno analisar como tem se dado concretamente à produção do 
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cuidado pelas equipes de saúde da família, as estratégias desenvolvidas, seus avanços 

e desafios.  
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2 – OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Compreender as estratégias de cuidado construídas por equipes de saúde da 

família de Diadema frente às situações de violência doméstica contra as crianças e 

adolescentes.   

2.2 Específicos: 

a) Descrever a trajetória dos atendimentos às situações de violência realizados 

pelas equipes, identificando como os casos chegam às equipes, o modo como 

são definidas as ações e os profissionais envolvidos nos atendimentos. 

b) Compreender como se dá a articulação com outros setores e secretarias no 

atendimento dos casos.  

c) Analisar as ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família no 

atendimento às crianças/adolescentes vítimas de violência e suas famílias no 

âmbito da prevenção e da assistência, bem como os desafios encontrados 

pelos profissionais. 
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3- METODOLOGIA 

Na estruturação da metodologia, partimos do pressuposto de que as práticas 

de saúde não se restringem as decisões baseadas na racionalidade técnica. São 

escolhas coletivamente construídas e permeadas pelos diferentes saberes dos 

profissionais, mas também por suas vivências, valores, perspectivas sobre saúde e 

doença. Por serem coletivamente definidas, dependem também do modo como 

funcionam as equipes – como cada profissional expõe (ou omite) seu modo de 

entender o caso, como decidem as prioridades e dividem responsabilidades.  

Esta pesquisa propôs-se a uma análise qualitativa para investigar a ações 

desenvolvidas concretamente pelas equipes em casos por elas atendidos. A escolha 

dos casos traçadores como método tomou como base procurou distanciar-se de dois 

entraves que podem surgir em pesquisas sobre a prática das equipes: 1-as 

dificuldades trazidas por uma análise restrita a documentos e prontuários, em que os 

registros dificilmente retratam a complexidade do cotidiano das equipes; 2- o risco 

de uma entrevista que se distancie das práticas cotidianas e que retrate mais um 

“ideal técnico” do que as estratégias concretamente produzidas, suas alternativas e 

desafios. (SILVA, 2010; MERHY, FEUERWERKER, s/d)  

O caso traçador permite avaliar o trabalho de uma equipe de saúde pelo 

mapeamento da trajetória de um caso, a partir de diferentes fontes e diferentes pontos 

de vista, possibilitando uma análise do cuidado prestado ao usuário. O pressuposto é 

que a análise em profundidade de um caso específico - que pode ser um tipo de 

agravo ou uma patologia – por meio da reconstrução da história deste atendimento 

pode esclarecer como se dá à organização do trabalho e a produção do cuidado pela 
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equipe, sinalizando nós críticos e possibilidades criadas pelos profissionais. Essa 

reconstrução pode incluir a forma como o caso chegou até a equipe, as ações e 

procedimentos adotados, o modo como essas ações foram definidas e pactuadas, os 

atores envolvidos, etc. 

A utilização de múltiplas fontes de dados permite a análise de diferentes 

aspectos que influenciam na produção do cuidado, através dos relatos e registros 

produzidos pelos diferentes sujeitos envolvidos neste processo. Entrevistas com 

gestores, com usuários e trabalhadores, análise de relatórios, atas de reuniões e 

prontuários são algumas técnicas de coleta que podem ser utilizadas na reconstrução 

dos casos. O trabalho em saúde é avaliado então não só pelos resultados do trabalho 

da equipe – procedimentos realizados, efeito para a família - mas, sobretudo pelo 

modo como ocorreu a produção do cuidado. 

A pesquisa partiu da perspectiva do serviço de saúde sobre a produção do 

cuidado e incluiu posteriormente a perspectiva de outros serviços envolvidos no 

atendimento dos casos selecionados. A inclusão de outros participantes na pesquisa 

justificou-se pelos dados encontrados em campo, já que em todos os casos analisados 

foram acionados outros serviços da rede intersetorial do município para o 

acompanhamento das famílias.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas em grupo com os 

profissionais da UBS envolvidos nos atendimentos (equipes de saúde da família e 

NASF), entrevistas com profissionais de outros serviços que participaram do 

acompanhamento dos casos (CREAS, Conselho Tutelar e Escola) e análise dos 

documentos relacionados aos casos escolhidos disponíveis nos arquivos da UBS ou 
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nos demais serviços citados (prontuários, relatórios de outros serviços, boletins de 

ocorrência e outros). 

3.1 Local do estudo: 

A escolha de Diadema-SP como local da pesquisa considerou os 

investimentos da gestão municipal no sentido de consolidar a Estratégia de Saúde da 

Família e qualificar as ações voltadas para o enfrentamento da violência no âmbito 

da Saúde. Além disso, a atividade profissional que a pesquisadora desenvolve no 

município mostrou-se um facilitador no acesso ao campo e para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

 3.2 A Definição dos participantes e os primeiros contatos com o campo: 

O estudo foi realizado com duas equipes de saúde da família, lotadas em uma 

mesma unidade básica de saúde e com profissionais do CREAS, do Conselho Tutelar 

e da Escola Estadual do bairro.  

A escolha da Unidade de Saúde foi feita a partir das indicações de duas 

profissionais do CONVIVA – Núcleo de Prevenção as Violências e Promoção da 

Saúde do Departamento de Vigilância em Saúde - consideradas informantes-chaves, 

uma vez que possuem contato direto com as equipes de saúde da família e que atuam 

com a temática da violência.  

A escolha da Unidade foi feita após uma apresentação da pesquisa e seus 

objetivos e foi orientada do seguinte modo:  
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“A pesquisa tem como foco principal compreender a produção do cuidado 

frente às situações de violência doméstica pela perspectiva das equipes de saúde da 

família. Seria importante analisar ações desenvolvidas por uma UBS que já 

mostrasse uma maior abertura ao tema, em que os profissionais mostrassem um 

maior interesse e/ou envolvimento com esses casos. Qual a Unidade, na visão de 

vocês, seria um bom local para o estudo? Lembro que as Unidades Serraria, 

Promissão, Casa Grande, Paineiras, Conceição, Nogueira, Centro e Real não poderão 

participar da pesquisa, já que entraram nos critérios de exclusão definidos.”   

Os critérios de exclusão utilizados foram: a) Unidades com estratégia de 

saúde da família implantada há menos de um ano b) Unidades em que a estratégia de 

saúde da família esteja estruturada com clínicos, GO e pediatra c) UBS em que a 

pesquisadora atue como apoiadora institucional. O objetivo foi o de garantir a livre 

adesão dos participantes e realizar a pesquisa com equipes onde a Estratégia de 

Saúde da Família estivesse consolidada. 

A escolha da Unidade Nova Conquista foi consenso entre as profissionais do 

CONVIVA, destacando algumas características da equipe e da gestora local que, na 

perspectiva dessess informantes, mostram-se como facilitadoras para o trabalho com 

este tema. Entre os pontos destacados estão: 

a) O fato da Unidade já desenvolver um grupo com crianças e 

adolescentes, o que indica uma escuta diferenciada para estes 

público 

b) A atuação da Assistente Social da Unidade, com bom envolvimento 

com os casos e articulação com outros serviços; 



59 
 

c) A atuação da psicóloga da Unidade, com bom envolvimento no 

atendimento dos casos de violência;    

d) O perfil da gerente da Unidade, que possibilita uma grande 

autonomia dos profissionais na condução dos casos;  

e) O perfil dos agentes comunitários de saúde, que participam do 

grupo com crianças e adolescentes e possuem uma escuta 

diferenciada para esta população;   

f) O fato de tratar-se de uma Unidade pequena (3 ESF), o que  permite 

um trabalho mais aprofundado em cada caso.  

g) A maior participação da equipe de saúde da família na condução 

dos casos, junto com os profissionais de saúde mental. 

O primeiro contato com a Unidade foi feito por meio da gerente, a 

quem apresentamos a proposta do estudo. Ponderamos sobre a possibilidade 

de realizarmos a pesquisa com as duas ESF completas, já que nosso universo 

de estudo seria de somente duas equipes. Apesar de mostrar-se aberta a 

realização da pesquisa na Unidade, a gerente ressaltou a importância da livre 

adesão dos profissionais e pediu que apresentássemos a proposta às três 

equipes da Unidade. 

As entrevistas com as equipes de saúde da família foram realizadas 

durante o segundo semestre de 2011. A apresentação inicial foi feita no 

mesmo dia a dois enfermeiros e um médico pertencentes às três ESF da 

Unidade, indicados pela gerente. Os três profissionais colocaram-se a 
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disposição para participar da pesquisa. Afirmaram ainda que não acreditavam 

que haveria recusa dos demais profissionais de suas equipes.  

Realizamos outras duas visitas à Unidade, para apresentação da 

pesquisa a todos os profissionais das duas ESF selecionadas, no horário da 

reunião semanal. Nesse encontro, foram assinados os termos de 

consentimento livre e esclarecido e feita à orientação para a escolha dos casos 

a serem analisados.   

 As entrevistas ocorreram outros em outros 6 encontros (3 encontros 

com cada ESF), com frequência semanal e duração média de 1h. Participaram 

ao todo de 21 profissionais. Todos os encontros ocorreram no horário da 

reunião semanal das equipes. Alterações eventuais de datas solicitadas pela 

ESF foram respeitadas, procurando adequar a pesquisa ao cotidiano da 

Unidade de Saúde.  

 A inclusão de profissionais de outros serviços da rede intersetorial 

como participantes do estudo se deu a partir das entrevistas. Considerando a 

limitação de tempo e recursos da pesquisa, optamos por incluir os três 

serviços que apareceram com maior frequência no relato dos casos traçadores. 

Outro critério utilizado foi o de priorizar o olhar dos serviços pertencentes a 

outros setores – assistência social, conselho tutelar, educação – o que 

permitiria uma compreensão de como se deram as relações intersetoriais 

nesses casos.        
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 O contato inicial com esses serviços foi feito a partir das indicações da 

assistente social da Unidade Básica de Saúde, apontados como profissionais 

de referência para os casos analisados. Foram realizadas três visitas 

previamente agendadas em cada um dos serviços, quando foi apresentada a 

proposta de pesquisa e o caráter voluntário da participação. As entrevistas 

foram realizadas em um segundo encontro em cada serviço e tiveram uma 

duração média de 1h 30 min.  

3.3 Técnicas de coleta de dados 

Foram realizadas entrevistas em grupo, a partir dos casos escolhidos, com 

roteiro semiestruturado com duas equipes de saúde da família (anexo I) e com os 

profissionais de três serviços da rede intersetorial – CREAS, Conselho Tutelar e 

Escola Estadual do bairro (anexo II).  

O roteiro utilizado com as equipes de saúde iniciou-se com o relato sobre os 

casos escolhidos, para então aprofundar em aspectos que nos pareceram 

fundamentais para compreender a construção cotidiana do cuidado frente às 

situações de violência.  

As entrevistas na UBS incluíram os profissionais das equipes de referência e 

os profissionais do NASF (psicóloga e assistente social) que acompanham os casos, 

variando de 11 a 5 participantes por entrevista. As ausências de alguns profissionais 

nas entrevistas foram justificadas por férias, atendimentos de urgência na Unidade, 

outras atividades e/ou capacitações externas. A participação da psicóloga e da 

assistente social ocorreu de modo alternado, garantindo a presença de pelo menos 
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uma delas em todas as entrevistas. Observou-se ainda que os médicos foram a 

categoria profissional com menor participação, justificada pelas férias de uma das 

profissionais e consequente sobrecarga do colega.  

Foram realizados quatro encontros com cada equipe de saúde da família 

escolhida, conduzidos pela pesquisadora principal. Parte das entrevistas contaram 

ainda com o auxílio de uma segunda pesquisadora, que atuou como observadora, 

garantindo o maior detalhamento do registro dos relatos e aspectos não verbais da 

interação entre os participantes. Vale ressaltar que a segunda pesquisadora possui 

experiência na condução de entrevistas em grupos e com o tema da pesquisa e sua 

presença foi previamente pactuada com os profissionais da Unidade e gerente. Os 

encontros ocorreram no horário de reunião semanal das equipes  

O primeiro encontro, como descrito anteriormente, consistiu em uma a 

apresentação do projeto de pesquisa aos profissionais, esclarecimento de dúvidas e 

preenchimento dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi feita ainda a 

orientação sobre os critérios para a escolha dos casos e agendada a data da próxima 

entrevista, conforme disponibilidade dos profissionais.  

A escolha dos casos traçadores foi feita pelas próprias equipes a partir das 

situações de violência doméstica contra a criança e adolescentes atendidos por eles. 

Foi solicitado que cada equipe selecionasse três casos sendo: 1) um caso “bem 

sucedido”, 2) um caso considerado “difícil” e 3) um “caso típico”, ou seja, que 

ocorre com maior frequência no cotidiano de trabalho.  
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Os demais encontros foram destinados a apresentação e discussão dos casos 

escolhidos. A ordem de apresentação dos casos, planejada inicialmente para iniciar 

com os casos bem sucedidos para gradualmente entrar na análise dos casos mais 

difíceis, foi alterada por iniciativa dos próprios profissionais. Observou-se que nas 

equipes entrevistadas, o movimento inicial era o desejo de compartilhar os casos 

considerados difíceis e que possivelmente, geram maior angústia entre os 

profissionais. Além disso, foi visível a dificuldade das equipes em identificarem 

casos bem sucedidos. 

Cada entrevista em grupo para discussão dos casos teve entre 45 minutos e 1 

h e 15 de duração. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas na 

íntegra para análise dos dados.  

A análise de documentos relacionados aos casos traçadores (prontuários, 

relatórios, ata de reuniões de rede, cópia de processos do Judiciário, Boletim de 

ocorrência) foi feita somente após as entrevistas, de modo a complementar os dados 

obtidos. Realizamos a análise do prontuário familiar e não somente da criança ou 

adolescente em questão, com o objetivo de observar os registros sobre o atendimento 

às situações de violência nos prontuário dos diferentes membros da família.    

Nos três serviços as entrevistas foram precedidas por visitas aos 

equipamentos com o objetivo de aproximar a pesquisadora da rotina dos mesmos e 

apresentar a proposta de pesquisa. A escolha dos profissionais que participariam das 

entrevistas se deu de modo compartilhado com os coordenadores dos serviços, que 

sugeriram aqueles que atenderam diretamente as crianças, adolescentes e suas 

famílias.  
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No Centro de Referência Especializada em assistência Social (CREAS) houve 

a participação da coordenadora e do psicólogo da equipe; no Conselho Tutelar foi 

entrevistada uma conselheira e na Escola Estadual participaram da entrevista duas 

professoras e duas coordenadoras pedagógicas. As entrevistas realizadas nos serviços 

tiveram duração média de 1h e 30 minutos, foram gravadas e transcritas. Somente na 

escola optamos por trabalhar exclusivamente com anotações do diário de campo, já 

que o ambiente onde ocorreu a entrevista inviabilizou a gravação. 

A proposta de pesquisa foi apresentada a todos os profissionais envolvidos, 

assim como o caráter livre e voluntário da participação. Ao final da entrevista 

realizada na Escola Estadual, duas das profissionais expressaram desejo de que as 

informações dadas por elas não fossem utilizadas no estudo, o que foi prontamente 

atendido pela pesquisadora. Assim, apesar da entrevista na escola abordar três casos 

analisados somente serão utilizadas as informações referentes a dois casos, 

autorizados mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

As entrevistas semiestruturadas realizadas no Conselho Tutelar, no CREAS e 

na Escola enfocaram o modo como foi construída a articulação intersetorial: os 

profissionais envolvidos, o modo como se deu a relação entre os serviços, o papel de 

cada serviço no atendimento às famílias, as expectativas sobre a atuação de cada um 

e de que forma isso foi definido. 

A pesquisa foi devidamente avaliada pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Saúde Pública da USP e seguiu criteriosamente todos os cuidados éticos previstos. 

Os participantes tiveram acesso às informações sobre a pesquisa, seus objetivos e 

metodologia e autorizaram a utilização dos dados através de assinatura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido. Os profissionais que ao longo da pesquisa 

optaram por desistir da participação tiveram suas falas excluídas do material 

analisado. Foi preservado o sigilo em relação ao nome dos participantes da pesquisa, 

para apresentação dos resultados foram, alterados os nomes das crianças, 

adolescentes e familiares citados. 
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4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

4.1 - Breve apresentação dos casos:  

No decorrer dos encontros foram discutidos 5 casos selecionados pelas 

equipes, sendo 2 considerados difíceis, 1 considerado típico, 1 classificado como um 

“caso em andamento” e 1 considerado bem sucedido.  As histórias relatadas 

envolveram diferentes de tipos de violência, não raro presentes na mesma família e 

envolvendo diferentes membros. Destaca-se entretanto os relatos de negligência nos 

cuidados que acabaram expondo a criança e adolescente a novas situações de 

violência no bairro (violência sexual, ameaças de morte por traficantes). Vale 

lembrar que, para preservar a identidade das famílias envolvidas, utilizamos ao longo 

do trabalho nome fictícios. Segue abaixo breve resumo dos casos:  

Caso Isabel:  

 Trata-se de uma suspeita de abuso sexual do pai contra a filha mais nova 

(Isabel), que chegou ao conhecimento da equipe por meio da psicóloga da APAE. A 

família - composta pela mãe (Helena), pai e duas irmãs (Isabel, 10 anos e Fabiana, 14 

anos) – já era acompanhado pelo ACS. Além da suposta violência sexual contra a 

criança, há na família uma longa história de violência contra a mulher, que incluiu 

agressões, ameaças de morte e culminou com o abrigamento de Helena e uma das 

filhas por um período de 4 meses. Fabiana na ocasião morava com a avó no 

Nordeste. Na ocasião da entrevista, Helena e suas filhas haviam voltado a morar com 

o pai. O atendimento à família incluiu articulação da UBS com a APAE, Conselho 

Tutelar, Casa Beth Lobo, Escola e projeto ABENCO.  As ações da UBS tiveram 
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como foco a vinculação com a mãe e aproximação gradual com as crianças com o 

objetivo de compreender melhor o caso. Foram realizados atendimentos frequentes 

com a mãe pela assistente social e inclusão das filhas no grupo de adolescentes da 

UBS, de frequência semanal e conduzido pela assistente social e agentes 

comunitárias de saúde. A agressão contra a mulher – que havia sido considerada pela 

equipe como algo superado- voltou a ocorrer de modo intenso. No decorrer de 

minhas visitas até a UBS, pudemos acompanhar os relatos da equipe sobre a situação 

vivida por Helena e o esforço de Isabel para proteger sua mãe das agressões do pai e 

os pedidos para por fim a história de violência que viviam. O agravamento das 

agressões contra a Helena levou a equipe a retomar ações voltadas ao fortalecimento 

de Helena como mulher. O caso segue em acompanhamento pela assistente social e 

equipe de saúde da família.        

Caso Alisson: 

O caso chamou a atenção da equipe por tratar-se de uma família em que a 

violência doméstica aparece como uma experiência transgeracional, acompanhando 

seus membros há muitos anos. A família é composta por Patrícia (mãe) e seus dois 

filhos (Alisson, 9 anos e Guilherme, 3 anos) já acompanhados pela equipe. As 

denúncias sobre a violência física e negligencia chegaram a partir dos vizinhos e da 

agente comunitária após a chegada de Alisson. Patrícia e Guilherme já eram usuários 

frequentes da UBS, com poucas consultas regulares e muitos atendimentos eventuais 

no acolhimento, com queixas agudas. Havia também registro sobre a precariedade da 

casa e de higiene da moradia e da criança.  
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Alisson chegou de Minas Gerais trazido pelos tios. Segundo eles, a avó 

perderá a guarda da criança por maus tratos e Alisson estava em um abrigo da 

cidade. Patrícia recebeu o filho e procurou a UBS para agendar atendimento médico 

já que Alisson é uma criança com necessidades especiais e era acompanhado pela 

APAE de Adamantina.    

Na época, o caso foi escolhido para a construção de um Projeto Terapêutico 

Singular, o que garantiu um registro detalhado das ações e mobilização de diversos 

serviços, a saúde, educação, assistência social. A assistente social da UBS e a agente 

comunitária tiveram o papel de articuladoras na relação com os equipamentos. Os 

atendimentos na UBS incluíram atendimentos médicos, de enfermagem, 

odontológicos, visitas domiciliares. Ao longo dos atendimentos foi possível conhecer 

a longa trajetória de Patrícia, que incluiu a saída de casa aos 8 anos, a vida nas ruas, a 

prostituição, o uso de drogas, as passagens pela FEBEM e posteriormente pelo 

sistema prisional.  

O Projeto Terapêutico incluía atendimentos de Saúde para Alisson, com o 

objetivo de definir um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado; 

atendimento psicológico e psiquiátrico à Patrícia, e acompanhamento jurídico social. 

Alisson também foi matriculado na escola. Estiveram envolvidos no atendimento a 

APAE de Diadema e Adamantina, CAPS infantil, CAPS Leste, CRAMI, Conselho 

Tutelar, CREAS, Escola estadual, Vara da Infância e Juventude de Diadema e de 

Adamantina e a UBS.   

Os encaminhamentos propostos eram feitos por Patrícia somente a partir de 

um monitoramento constante da UBS, mas apresentando ainda assim freqüentes 
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faltas nos outros serviços. Patrícia por sua vez alegava cansaço, dificuldade em levar 

os filhos a tantos lugares e dificuldades financeiras. O caso foi interrompido 

bruscamente: em visita domiciliar Patrícia informou à equipe que a avó havia levado 

a criança de volta a Adamantina, acompanhada por um oficial de justiça. O Conselho 

Tutelar de Diadema desconhece o paradeiro da criança já que nem a Vara, nem o 

Conselho Tutelar foram informados de qualquer mudança na guarda. O 

acompanhamento do caso e da família foi interrompido.     

Caso Karina: 

 O caso “difícil” escolhido chamou atenção da equipe pelo sofrimento 

a que está exposta a adolescente e por sua complexidade, envolvendo questões sobre 

sexualidade e gênero. Moram com Karina (15 anos) D. Joana (mãe), D. Natália 

(avó), Talita e Diana (irmãs, com 18 e 12 anos respectivamente), e dois primos (de 5 

e 2 anos respectivamente) filhos de Talita. Morava também Tadeu, irmão de Karina, 

que morreu assassinado há alguns anos.  

A família é acompanhada pela equipe há alguns anos, tanto para as demandas 

de saúde como por questões sociais: foi necessária a intervenção dos profissionais 

para a inclusão nas crianças na creche e para garantir atendimento hospitalar a D. 

Natália. A descrição da equipe incluiu situações de múltiplas violências na família: 

começando pela gestação de Talita aos 13 anos e o uso de drogas, a situação de 

negligência de seus filhos, a negligência e maus tratos em relação a D. Natália, a 

sobrecarga de D. Joana que mantém todas as despesas da casa, o assassinato de 

Tadeu, as agressões físicas entre as irmãs...  



70 
 

A situação vivida por Karina chegou a Assistente social por procura 

espontânea da mãe, preocupada com o possível uso de drogas por parte da filha, 

considerando o abandono escolar e o número de dias que passava fora de casa. 

Preocupava-se com o envolvimento da filha com mulheres muito mais velhas. O 

atendimento incluiu atendimento familiar e individual com a adolescente e a mãe 

feitos pela assistente social, visitas domiciliares pela agente comunitária, consultas 

médicas e exames, articulação com CREAS, Delegacia de ensino, escola e Conselho 

Tutelar. Os atendimentos com a adolescente e a mãe incluíram reflexões sobre 

sexualidade, novas pactuações familiares, orientações no sentido da redução de 

danos. Incluíram conversas sobre desejos, projetos: Karina quer ser aceita como é, 

Karina quer ser médica... 

A adolescente retornou à escola, tornou-se mais presente em casa, reduziu o 

consumo de drogas. Uma nova “rede de cuidado” foi construída, incluindo diferentes 

serviços, a mãe e a atual companheira de Karina: estas passaram a conversar com 

frequência, comunicar ausências e procurar o serviço nas situações de mudança no 

comportamento da adolescente.  

A aproximação da mãe com a adolescente possibilitou que esta revelasse as 

recentes agressões físicas, ameaças e o abuso sexual que sofria por parte de um 

vizinho. O vizinho costumava segui-la na saída da escola, o que ocasionou novo 

abandono escolar. A família procurou novamente a UBS, em busca de orientação e 

apoio. Frente à nova situação de violência, a equipe procurou dar apoio a adolescente 

e a mãe, orientar possibilidades legais – BO – e mapear com elas riscos e 

possibilidades: familiares que poderiam receber a adolescente, entender o perfil do 
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agressor (envolvimento com o narcotráfico, histórico de agressão anterior). No 

momento da entrevista, o caso permanecia em andamento.   

Caso João e Sandro: 

Vitória é acompanhada pela equipe há alguns anos: fez o pré-natal, participou 

dos grupos de saúde da criança, comparecia as consultas dos filhos regulamente. 

Morava no bairro com os filhos João (8 anos) e Sandro (6 anos). A equipe observou 

que Vitória começou a aumentar o consumo de álcool há aproximadamente 2 anos. 

Conhecia também outros aspectos de sua vida: o ex-companheiro,  que também fazia 

uso de álcool, as agressões físicas e ameaças de morte que ela sofria, as brigas com a 

vizinhança, o descontentamento dos traficantes com o comportamento de Vitória que 

frequentemente alterava a rotina da comunidade. O ex-companheiro foi expulso por 

vizinhos, depois de tentar matar Vitória com uma faca. Na ocasião, a agente 

comunitária utilizou um teste para avaliar o consumo de álcool (ASSIST) e a equipe 

sugeriu atendimento psicológico para Vitória, mas ela recusou.  

A situação de negligência em relação às crianças chegou ao enfermeiro por 

meio de denúncia da irmã de Vitória. Segundo ela, a irmã saia e deixava os filhos 

sozinhos, por muitas horas, sem comer. A irmã de Vitória, que morava ao lado, dizia  

não poder ajudar, já que Vitória a ameaçava e atribuía a UBS a responsabilidade de 

resolver a situação. 

A estratégia de atendimento incluiu uma visita domiciliar com a técnica de 

enfermagem, a ACS e o enfermeiro que confirmaram a situação: encontraram as 

crianças sujas, sem se alimentar. Após contato com o CAPS AD, receberam a 
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orientação para levar a paciente ao Pronto Socorro, numa tentativa de internação 

compulsória para tratamento pelo uso de drogas. O SAMU foi acionado para a 

transferência. Vitória resistiu, correu pelo bairro, fugindo dos profissionais. Foi 

acionada a Guarda Municipal para a contenção de Vitória. Ela entrou na ambulância 

contrariada, somente depois da intervenção de uma vizinha. Levada ao Pronto 

Socorro, fugiu horas depois.  

A agente comunitária preocupava-se com João, que parecia ter assumido toda 

a responsabilidade de cuidar desta família. Uma nova estratégia para aproximação 

com a família foi definida: ofereceram atendimento psicológico a João, com 

participação de Vitória. Desta vez Vitória aceitou: João era o orgulho dela e isso 

ajudaria no desenvolvimento do menino. Compareceu por dois meses, mas acabou 

por abandonar o atendimento. Na ocasião da entrevista, a equipe havia sido 

novamente procurada pela irmã de Vitória para relatar o agravamento da situação e 

cobrar providências. Após orientação da psicóloga, o enfermeiro acionou o Conselho 

Tutelar e solicitou visita. A condução do caso provocou um sentimento de frustração 

da equipe: o Conselho orientou a família, destacou a responsabilidade da tia em 

também zelar pelas crianças e agendou atendimento para Vitória na outra semana. As 

crianças permaneceram na família. A equipe destaca como típica a freqüente 

associação do uso do álcool às situações de violência e, em relação às crianças, as 

situações de negligência.  

Caso José Fernando: 

   José Fernando é um adolescente de 14 anos e hoje mora com a Fátima 

(irmã), o cunhado e o primo. Tem ainda uma outra irmã que mora próximo: a 
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Carolina. José é conhecido pela agente comunitária desde pequeno, não pelas visitas 

domiciliares, mas pelo convívio na vizinhança. A mãe, usuária de álcool, passava as 

noites nas ruas com o filho no colo. José frequentemente dormia na rua, com a mãe. 

Desde a morte da mãe – por um suposto suicídio- vivia com as irmãs. O caso chegou 

à assistente social por meio de Fátima, que pediu ajuda. Estava preocupada com o 

comportamento de José: ficava na rua por dias, com outros adolescentes envolvidos 

no tráfico e praticava pequenos furtos em casa e na vizinhança. Havia também se 

envolvido em uma briga com a funcionária da escola. Na ocasião já frequentava, 

além da escola, um projeto social no contra turno escolar, com boa assiduidade. As 

ações da equipe incluíram conversas com o adolescente e as irmãs feitas pela 

assistente social, visitas domiciliares pelas Agentes Comunitárias, consulta médica, 

exames e atendimento psicológico para o adolescente e sua família no CRAMI.  

Incluíram também a articulação com CREAS, Conselho Tutelar, escola, e Projeto 

Social no sentido de monitorar o caso. O adolescente passou a ser ameaçado pelo 

tráfico local, pelos furtos que havia cometido na casa de um traficante do bairro. 

Observando o agravamento da situação, optou-se pelo abrigamento do adolescente, 

com a intervenção do CREAS junto ao Conselho Tutelar.  A equipe manteve o 

acompanhamento do caso mediante contatos telefônicos com o CREAS e visitas das 

agentes comunitárias à família.   

O adolescente retornou ao convívio familiar há aproximadamente 1 ano, 

segundo a equipe com visível mudança em seu comportamento. Voltou a frequentar 

o projeto social, já não permanece fora de casa como fazia antes. O desafio atual é 
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conseguir inserir novamente o adolescente na escola, já que as escolas da região 

afirmam não ter vagas para ele. O caso segue em acompanhamento.     
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4.2  Discussão dos resultados 

A reconstrução coletiva destas trajetórias – alinhavando lembranças, 

sentimentos, opiniões e registros disponíveis – possibilitou inúmeras reflexões para a 

pesquisadora, mas também para as equipes ao longo da pesquisa, no momento 

mesmo da coleta de dados.  

Relatar um caso é sempre um revisitar o vivido de outro ângulo: os encontros 

foram muitas vezes, momentos de auto-avaliação das equipes sobre o trabalho 

realizado e não raro levaram a “mudanças de rotas”, retomadas de atendimentos 

interrompidos, contato com serviços parceiros...  

O fato de reconstruir coletivamente estas trajetórias traz também outro 

aspecto relevante: neste contexto, relatar é também publicizar um modo próprio de 

ver a situação. Neste sentido, os encontros proporcionaram também um explicitar de 

diferentes leituras, projetos e desejos dos profissionais em relação a essas famílias, 

ao trabalho da equipe e a atuação dos outros serviços da rede intersetorial. Exercícios 

de escuta a partir das alteridades presentes na própria equipe. 

As reflexões apresentadas a seguir pretendem contribuir com o trabalho das 

equipes de saúde da família a partir de uma terceira aproximação sobre os casos 

analisados. Novas alteridades construídas a partir do olhar de outros serviços da rede 

intersetorial, do diálogo com a produção acadêmica sobre o tema e o olhar da própria 

pesquisadora. 

O quadro referencial teórico antes exposto nos forneceu lentes analíticas 

importantes para interrogamos as ações desenvolvidas pelas equipes, a partir de um 
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olhar sobre: 1) a responsabilização dos profissionais no cuidado (cuidado como 

ontologia), 2) os saberes e profissionais envolvidos e o modo como são definidas 

essas ações na equipe (no sentido da atenção integral, pela superação de uma prática 

de caráter biomédico e fragmentado),  3) a incorporação (ou não) a perspectiva dos 

usuários na definição destas ações (cuidado como sabedoria prática) e 4) o sentido 

que assumiram as ações propostas pela equipe (“defesa da vida” ou de  “controle da 

vida”).  

4.2.1- Perfil das equipes e escolha dos casos: 

As equipes que participaram do estudo pertenciam a uma mesma Unidade de 

Saúde. As duas equipes estavam no momento das entrevistas com o quadro de 

profissionais completo: médico, enfermeiro, duas técnicas de enfermagem, cinco 

agentes comunitários de saúde.  

O perfil de profissionais quanto ao tempo de atuação na Estratégia de Saúde 

da Família e formação foi semelhante nas duas equipes.  

Na Equipe A, sete profissionais responderam a ficha de identificação. A 

maioria tinha entre três e nove anos de atuação na Saúde da Família, com exceção da 

enfermeira que atuava na equipe há 2 meses (média de 5,7 anos). Destes, cinco 

profissionais afirmaram já ter participado de alguma atividade de sensibilização ou 

formação relacionada à Violência (médico, enfermeira, duas agentes comunitárias e 

uma técnica de enfermagem). 

Na Equipe B, nove profissionais responderam a ficha: todos os profissionais 

têm entre três e nove anos de atuação em Saúde da Família (média de 6,5 anos). 
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Somente quatro destes afirmaram ter participado de alguma atividade de formação 

relacionada à Violência (três agentes comunitários e o enfermeiro).   

Foram consideradas como “atividades de formação relacionadas à Violência” 

experiências variadas: seminários e sensibilizações promovidos pela própria 

Secretaria de Saúde, módulos específicos dentro de cursos de especialização em 

Saúde da Família ou mesmo atualizações de maior duração realizadas em instituições 

de ensino. Vale ressaltar que os profissionais, em especial as agentes comunitárias de 

saúde, compreendem a participação nos fóruns de discussão de caso existentes na 

Secretaria de Saúde (CONVIVA, RAVIS) como um espaço de educação permanente.  

Além dos profissionais das equipes da saúde da família, participaram das 

entrevistas a psicóloga e a assistente social do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF), que fazem apoio matricial para as duas equipes. A assistente social atua há 

3 anos na Saúde da Família e é a profissional com maior formação no tema. A 

psicóloga atua na saúde da família há um ano e não possui formação específica. 

Apesar das semelhanças entre as equipes, a escolha dos casos e sua 

classificação a partir dos critérios propostos (“difícil”, “bem sucedido” e “típico”) 

foram um desafio, em especial para a equipe A. Houve dificuldade em identificar 

casos atendidos, mesmo com o estímulo da Assistente Social ao relembrar alguns 

casos.  

Um ponto relevante – além de considerarmos as possíveis resistências que o 

tema pode despertar nos profissionais- é analisarmos a atuação do enfermeiro na 
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equipe, que se explicita no momento da escolha dos casos, mas também nos 

momentos de definição das ações.  

As justificativas trazidas pela enfermeira da equipe A, associando seu pouco 

tempo como membro da equipe e a dificuldade no relato dos casos, explicitam este 

papel co-construído para o enfermeiro. Ele é um articulador no interior da equipe, 

organiza a pauta, retoma compromissos estabelecidos, distribui tarefas. A dificuldade 

da equipe A pode ser explicada em parte pelo momento de adaptação da enfermeira 

às suas novas funções. 

Outro aspecto que diferenciava as duas equipes era a estabilidade de sua 

composição. A equipe A, passou por mudanças de profissionais (médico e 

enfermeira) mais recentes, o que possivelmente dificultou uma compreensão mais 

aprofundada dos casos e seu acompanhamento longitudinal.  

A escolha dos casos foi feita, em geral, a partir das sugestões dos agentes 

comunitários de saúde, mas sempre discutida com outros membros da equipe – em 

especial os enfermeiros e a assistente social. O modo de classificar os casos também 

foi discutido em equipe. Como veremos adiante, os critérios para se considerar um 

caso como “difícil”, “típico” ou “bem-sucedido” variam entre os profissionais, 

explicitando diferentes perspectivas sobre o trabalho em saúde frente às situações de 

violência. 
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4.2.2- Trabalho em saúde quando a “queixa” é a violência: os arranjos 

tecnológicos na equipe multiprofissional 

A análise sobre o trabalho de uma equipe de saúde e o cuidado por ela 

oferecido a um usuário pode ser feita de diferentes maneiras, definidas pelo modo 

como se entende um serviço de saúde, como deve ser sua relação com o usuário e 

seus problemas.  

Neste estudo optamos por uma análise do trabalho das equipes que 

privilegiasse sua micropolítica, ou seja, que investigasse as ações desenvolvidas 

pelos profissionais mas sobretudo o modo como foram se definindo tais ações, os 

arranjos tecnológicos que as compuseram e o lugar que os diferentes agentes 

envolvidos (profissionais de saúde, profissionais de outros serviços, usuário e suas 

famílias) ocuparam nesta construção.  

Apresentamos anteriormente os três tipos de tecnologias que compõem o 

trabalho em saúde: as tecnologias duras (máquinas, equipamentos, protocolos), as 

leve-duras (conhecimentos epidemiológicos) e as tecnologias leves (ou aspectos 

relacionais e emocionais) (MERHY, 2002). Estas tecnologias estão sempre presentes 

na produção de ações de saúde, ainda que com pesos e arranjos diferentes. O modo 

como essas diferentes tecnologias se articulam expressam o modelo de atenção 

presente concretamente nos serviços e no atendimento oferecido. 

Comparando a produção de ações de saúde com a produção de outros bens e 

produtos, MERHY (2002) destaca uma característica intrínseca do trabalho em 

saúde: ele não pode ser totalmente capturado, totalmente definido ou controlado. 
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Permanece sempre, em seu interior, uma parte em aberto, definida no encontro 

mesmo entre trabalhadores e usuários. O trabalho em saúde é necessariamente um 

trabalho vivo em ato.  

Optar por uma análise deste tipo é assumir um olhar que valorize essa porção 

do trabalho não previamente estruturada (plano instituinte), e que se define a partir 

da interação dos diferentes atores, suas concepções, seus projetos e desejos. Além 

disso, é assumir como pressuposto que todo o agente envolvido no cuidado- 

profissionais de saúde, usuários, profissionais de outros setores – o influenciam de 

algum modo, ainda que em diferentes graus. Neste sentido são todos sujeitos, 

imprimem sua marca neste encontro.  

Por outro lado é importante considerarmos que as lógicas que norteiam as 

práticas dos diferentes atores são múltiplas – passam por saberes de diferentes 

naturezas (dos usuários e dos profisionais), concepções, desejos, valores, interesses – 

e nem sempre correspondem à perspectiva e necessidades do usuário que procura 

alívio ao seu sofrimento. 

Será no interior desta noção de trabalho que se inscrevem as categorias de 

Cuidado apontadas por AYRES (2005) anteriormente apresentadas e os aspectos que 

nele estão contidos: a responsabilização dos profissionais, a oferta tecnológica e a 

intersubjetividade (o cuidado como sabedoria prática).  

As ações desenvolvidas pelas equipes frente às situações de violência foram 

sistematizadas por meio de fluxogramas analisadores (anexo III). O fluxograma 

analisador é uma ferramenta que representa graficamente a trajetória do usuário 
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dentro de um serviço, explicitando desde a entrada do usuário, as escolhas feitas pela 

equipe, as ofertas assistenciais, até a saída do usuário deste serviço.  

Na construção do fluxograma adaptamos a ferramenta proposta por MERHY 

(2006), utilizando-a para descrever o conjunto de ações oferecidas à família em 

situação de violência, incluindo os diferentes serviços da rede intersetorial, além dos 

serviços de saúde. Isso porque ao longo das entrevistas observamos que nos cinco 

casos analisados a equipe de saúde acionou ou foi acionada por outros serviços – 

Conselho Tutelar, CREAS, escola pública da região – compondo uma rede. Os 

fluxogramas refletem então uma espécie de “Linha de Cuidado Singular” construída 

em cada um dos casos. 

Outro elemento que incluímos nos fluxogramas foi a indicação dos 

profissionais envolvidos em cada uma das ações. Isso porque grande parte das ações 

que compuseram o atendimento a situações de violência são comuns a mais de um 

profissional, por vezes foram feitas de modo compartilhado.  

Observando os cinco fluxogramas, chama a atenção o modo como as 

situações de violência doméstica contra a criança e adolescente chegaram às equipes 

de saúde da família. Em quatro dos cinco casos selecionados, a entrada se deu de 

modo espontâneo, por um pedido de ajuda ou denúncia de algum membro da família. 

Nesses casos, o relato foi feito diretamente à assistente social ou enfermeiro, muitas 

vezes em atendimento não agendado (acolhimento). Somente um caso chegou ao 

conhecimento da equipe por encaminhamento de outro serviço conveniado a 

Secretaria de Saúde (APAE). Nas entrevistas, as equipes citam denúncias feitas por 

vizinhos às agentes comunitárias de saúde, durante suas visitas. No caso de 
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denúncias feitas por vizinhos, os dados sugerem que o agente comunitário de saúde é 

o profissional acionado. Na perspectiva dos profissionais, a explicação desta 

“escolha” seriam os vínculos anteriormente construídos entre os usuários e 

determinados profissionais de saúde. Seria interessante aprofundar, pela ótica dos 

usuários, o que norteou a escolha destes profissionais como os primeiros 

interlocutores. É possível que a escolha desta “entrada” no serviço seja atravessada 

também por uma preocupação do familiar/vizinho em preservar o sigilo ou em 

manter certo distanciamento da situação, caracterizada por uma atitude de revelação 

ou denúncia da situação de violência.   

O motivo que gera a procura pelo atendimento em saúde, a “queixa”, não 

revelou a situação de agressão ou negligência enfatizando, na maior parte dos casos, 

queixas relacionadas ao comportamento da criança. Ainda assim, em pelo menos 

dois casos a violência doméstica foi o motivo declarado de procura pelos 

profissionais de saúde. Concordando com SANTOS (2005), o desafio da atuação das 

equipes frente à violência familiar não está na identificação das famílias e situações 

de violência, já que residir na área ou estabelecer contato frequente com a 

comunidade já é o suficiente para que os profissionais ao menos suspeitem das 

situações de maus tratos. Os dados sugerem um pouco mais: pelo menos em dois dos 

casos estudados, a comunidade utilizou o serviço de saúde como uma referência para 

lidar com a situação de violência doméstica contra criança e adolescentes. 

Então, em 2009, Dez de 2010 foi quando o caso estourou. Eu recebi a informação 

(pela irmã) que ela tava alcoolizada, tava em casa, tinha sofrido inclusive agressão 

dos vizinhos, num bar. Foi o dia mais difícil, que até eu e a técnica de enfermagem 
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fomos lá pra tentar ajudar. Então ela tava assim, tinha até uma queimadura no 

pescoço, as crianças estavam... não tinham se alimentado bem. (Enfermeiro – equipe 

B) 

Aí na quarta feira, ontem ela veio desesperada. “Eu tenho um horário na semana 

que vem, mas não dá mais pra esperar. Eu soube umas coisas da Karina ontem a 

noite e eu não consegui nem dormir”. Assim, quase chorando. “Vamos entrar, 

vamos conversar”. (...)  Aí quando a mãe pressionou ela (Karina) contou essa 

história, e que além disso, que ele estava usando de agressão física com ela, ele 

tinha abusado sexualmente dela. (Assistente social – UBS)  

  Os próprios vizinhos também sempre dão um toque. “Olha, tá acontecendo isso em 

certa casa.” É através dos próprios vizinhos que a gente começa a se aprofundar e 

infelizmente quase sempre essa desconfiança é verdadeira. (Agente Comunitária 4 - 

equipe B) 

No caso das equipes estudadas, a violência doméstica contra a criança foi 

incorporada como parte do objeto de trabalho da equipe, situação que merece o olhar 

e o acompanhamento dos profissionais. Seria importante um estudo mais 

aprofundado sobre como se dá (ou não se dá) essa responsabilização da equipe 

(cuidado como categoria ontológica) nas outras situações de violência doméstica – 

contra idosos, mulheres – já que os dados sugerem graus diferentes de 

responsabilização e envolvimento das equipes como veremos adiante.  

A reunião de equipe com a participação da assistente social e/ou psicóloga é 

apontada como o principal espaço utilizado para definição das estratégias de cuidado 
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da equipe. A valorização deste dispositivo entre os profissionais (“discutir sempre 

em equipe”) é uma forma de integrar a visão de diferentes profissionais, envolvendo 

tanto saberes profissionais (tecnologias leve-duras) como saberes práticos. É também  

uma estratégia de proteção da equipe, forma de compartilhar responsabilidades e dar 

continência aos aspectos emocionais que as situações de violência mobilizam nos 

profissionais. A reunião é o momento em que há o compartilhamento das 

informações, definição conjunta de ações e divisão de tarefas entre os profissionais.  

Este compartilhamento de saberes entre os profissionais e definição conjunta 

das ações mostra certamente um avanço na construção do Cuidado, um contraponto a 

centralidade do saber biomédico e fragmentação do cuidado que tem caracterizado o 

trabalho em saúde. A reunião de equipe é um espaço de intersubjetividade e 

exercício de sabedoria prática, combinando os saberes dos diferentes núcleos 

profissionais com uma reflexão sobre aplicabilidade na situação concreta de cada 

caso. Vale lembrar, entretanto que este espaço intersubjetivo inclui somente os 

profissionais. A participação dos usuários na definição de seus projetos assistenciais 

continua sendo, como veremos adiante, um dos desafios no trabalho em saúde. 

A participação dos profissionais no atendimento às famílias se dá, entretanto 

de modo bastante diverso entre eles, trazendo para equipe novos arranjos de saberes, 

de tecnologia e, por que não, novas distribuições de poder entre seus membros.  

Houve a participação de todos os profissionais da equipe em pelo menos um 

dos casos, entretanto há evidente predomínio da atuação das agentes comunitárias de 

saúde e da assistente social. No decorrer das entrevistas também se expressa esse 

diferente grau de envolvimento nos casos: a escolha dos casos traçadores, a descrição 
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das famílias e sua condição de vida, as observações sobre o modo como se dava a 

relação usuário-profissional de saúde, a descrição das ações desenvolvidas foram 

marcadas fortemente pela fala destes dois grupos de profissionais.  

Destacar a participação e o envolvimento desses profissionais no atendimento 

a situações de violência não implica qualquer julgamento sobre a atuação dos 

demais, ainda que aspectos subjetivos dos profissionais interfiram diretamente em 

seu agenciamento para atuarem nessas situações. Significa atentar para os saberes e 

profissionais que a violência doméstica enquanto objeto exige da equipe. 

A violência, ao ser tomada como objeto da saúde, recoloca para os 

profissionais os desafios de se trabalhar com um objeto típico da medicina social 

(SCHRAIBER, 2006; KISS e SCHRAIBER, 2011), em que os aspectos sociais, 

relacionais e culturais mostram-se mais determinantes do que os aspectos biológicos 

e explicita os limites de uma atuação baseada da clínica médica tradicional. Em 

outros termos, exige a integralidade na atenção (PINHEIRO E MATTOS, 2001, 

2003, 2005) 

Neste contexto, os saberes e práticas biomédicas tradicionais– diagnóstico, 

prescrição de exames e/ou medicações – ocupam um lugar restrito, bem delimitado. 

A situação de violência convida os profissionais de saúde a construírem novos 

diagnósticos, que passam por uma compreensão da história de vida dos usuários, das 

redes familiares e sociais com que se relacionam, os fatores de risco e os aspectos 

protetivos presentes no caso. O diagnóstico social-relacional da família passa a ter 

um grande peso na definição do trabalho da equipe e os saberes de psicólogos, 

assistentes sociais e agentes comunitários de saúde passam a ocupar um lugar central. 



86 
 

Tornam-se por assim dizer “vozes fortes” nesta arena que configura o trabalho em 

um serviço de saúde. 

Acreditamos que os deslocamentos que os temas médico-sociais podem 

provocar no funcionamento habitual das equipes trazem a possibilidade de 

experiências importantes para a consolidação do trabalho multiprofissional e para a 

experiência de um trabalho que pode aproximar a equipe do exercício da sabedoria 

prática em busca de um sucesso prático que não se restrinja ao êxito técnico 

(AYRES, 2000, 2001 e 2004b; SCHRAIBER, 2011).  

O agente comunitário de saúde foi descrito como um ator fundamental para a 

definição e validação das ações planejadas pela equipe. O conhecimento do agente 

comunitário sobre o cotidiano das famílias e da comunidade é um saber 

constantemente acionado. É importante destacar que esse conhecimento emerge mais 

do fato do agente comunitário residir no bairro do que propriamente das informações 

obtidas através das visitas domiciliares.  

Então a gente discute como vai atuar neste caso. Qual é a primeira ação. As 

meninas (Agentes comunitárias) que conhecem melhor dizem, “olha vai devagar, 

melhor ir assim”.  A gente define na reunião. Já teve caso da médica atender porque 

a gente achou melhor, por ela ser mulher e aí pode ser que a menina se abra mais 

com ela. Ai a gente vai vendo. Porque as vezes alguém já tentou conversar, 

conseguiu... A gente vai dando um jeito até chegar no ponto. Mas sempre discutindo 

na reunião de equipe onde tem várias pessoas, varias opiniões e podem dar um 

apoio maior. (enfermeiro – equipe B)  

 

O agente comunitário de saúde assume assim diferentes funções ao longo dos 

atendimentos analisados. Parte do agente comunitário o alerta às equipes sobre os 

riscos presentes em determinada abordagem (como quando há relação entre a família 

atendida e o narcotráfico, por exemplo) ou o provável fracasso da ação planejada. 
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Assume por vezes o papel de intermediário entre a comunidade e a UBS, um 

“mediador de conflitos”, no sentido de diminuir a tensão provocada por intervenções 

da equipe. O conhecimento do agente sobre a rotina e dinâmica das famílias auxilia a 

equipe a escolher o melhor dispositivo (consulta ou visita domiciliar?), a identificar 

possíveis “aliados” na família ou vizinhança (quem fica mais com a criança? Quem o 

adolescente ouve mais?).  

O monitoramento dos casos e dos efeitos das intervenções propostas no 

cotidiano das famílias é outra função atribuída em grande parte aos agentes 

comunitários, feito por meio das visitas domiciliares à família e não raro, pelas 

informações trazidas por vizinhos e outros parentes. Essa atribuição do agente 

comunitário, vinculada a Vigilância em Saúde, é provavelmente a parte mais 

delicada e tensa do trabalho em situações de violência doméstica. Os agentes 

comunitários tem a função de aproximar as equipes dos problemas de saúde da 

comunidade, um facilitador no acesso ao serviço de saúde, e são solicitados 

frequentemente pelos usuários neste sentido. Neste contexto entretanto, o agente 

comunitário é frequentemente identificado como o autor da denúncia de situações de 

maus tratos, ou seja, aquele que interferiu no cotidiano da vida da família, em seu 

espaço privado.  

“Não, quando eu tava de férias em Dezembro aconteceu esse fato. Quando eu voltei 

ela achou que fosse eu que tivesse denunciado. Ai ela ficou uns 2 meses sem falar 

comigo (...)Eu sou vítima. No caso da Vitória eu fui tão injustiçada. Quando eu tava 

de férias, eu voltei eu levei a culpa. Na outra eu tava de folga, a outra ACS foi. 
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Quando eu voltei eu levei a culpa. Nenhuma eu fui...”- (Agente comunitária de saúde – 

equipe B) 

A participação dos profissionais do NASF (psicólogos e assistentes sociais) 

nas reuniões de discussão de casos é apontada pelas equipes como um diferencial 

importante para o trabalho, que possibilitou maior agilidade e resolutividade no 

atendimento a essas situações. Esse diferencial se dá tanto pela possibilidade de 

ofertar ações específicas do núcleo destes profissionais, uma avaliação psicológica, 

por exemplo; como pelo compartilhamento de saberes e fazeres, que possibilita aos 

profissionais da equipe de saúde da família maior segurança para assumirem certas 

ações. 

“Inclusive na avaliação deste serviço (que atendem situações de violência) a gente 

fica na frente. Porque essa construção...depois que a assistente social, a psicóloga 

chegaram também. Hoje pra mim se tiver que ligar e fazer um contato é muito mais 

tranquilo”.(Enfermeiro – equipe B) 

Além da participação nas reuniões da equipe – a atuação desses profissionais 

centrou-se em outros dois tipos de ação: o atendimento direto com as 

crianças/adolescentes, seus familiares por meio de visitas domiciliares, grupos, 

atendimentos individuais e familiares; e na articulação com outros serviços da rede 

intersetorial. Algumas destas ações foram desenvolvidas em conjunto com as equipes 

de saúde da família, particularmente com agentes comunitários de saúde, como 

estratégia para estimular a responsabilização das equipes pelos casos de violência. 

Neste sentido, buscou-se evitar a lógica do “encaminhamento” entre os profissionais 

e fortalecer a lógica do cuidado compartilhado.  
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Essa parceria entre assistente social e agentes comunitários de saúde para o 

trabalho com situações de violência foi frequente na trajetória dos casos selecionados 

ocorrendo por meio da realização conjunta de visitas domiciliares, da participação 

em reuniões com outros serviços da rede intersetorial, da coordenação de grupos com 

adolescentes. A escolha deste – e não do enfermeiro, do médico, do técnico – para 

participar das ações não foi suficientemente explorada na coleta de dados, mas 

valeria uma reflexão sobre esse lugar delicado do agente comunitário nas situações 

de violência. 

Por um lado, parece reforçar a necessária articulação entre um saber técnico  

relacionado ao tema e um saber prático (trazido pela experiência do agente em sua 

área) que permita avaliar as ações propostas e sua pertinência. Explicita, entretanto o 

também necessário cuidado que se deve tomar quanto à exposição do agente 

comunitário e aos riscos a que ele pode ser submetido. A abordagem com a família 

sobre os aspectos relacionados com a violência parece ser algo particularmente 

incômodo para os agentes comunitários – como descrito acima – pelo lugar que 

ocupam na comunidade. O trabalho com adolescentes e a articulação com outros 

serviços aparece, por outro lado, como um espaço de valorização do potencial do 

agente e de seu saber prático. 

O atendimento às famílias, crianças e adolescentes realizados pela assistente 

social e a psicóloga tinham como objetivo o ampliar a compreensão da situação de 

violência a partir da perspectiva dos envolvidos, passando pela história familiar e sua 

dinâmica atual. No caso “Karina” aparece mais claramente a preocupação em 

aproximar as estratégias propostas pela equipe de saúde dos projetos e valores dos 
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usuários (nos termos de AYRES, dos projetos de felicidade dos usuários). Nesse 

caso, “as conversas” são no sentido de “redução de danos”, no sentido de negociar as 

ações de saúde, encaminhamentos a outros serviços e as mudanças de atitude 

possíveis, em diálogo com o usuário e sua família, ilustrando o que AYRES (2004) 

denominou como sabedoria prática. 

Pra mim era assim, de pensar com ela esse risco que ela vinha correndo. “Então 

assim, vamos combinar que sua mãe já sabe que você está na casa de fulana, de 

ciclana”. “Então vamos combinar de você avisar pra mãe onde você vai estar? Dá 

pra você combinar com a fulana que você vai estar mais lá só nos finais de semana? 

Até porque durante a semana tem a questão dos estudos, das suas irmãs”. “Dá pra 

gente combinar isso e avisar a sua mãe onde você está?”. Daí na questão da bebida, 

do uso de drogas, no sentido da redução de danos, se dá pra diminuir, usar mais nos 

finais de semana. E pensar que ela pode estar sendo usada, até porque se ela for 

pega, na idade dela ela pode ter problemas aí com a própria justiça. Então foi e isso. 

E foi bem interessante porque ela é uma pessoa que se abre, assim ela fala as coisas, 

é muito legal... (Assistente Social – UBS) 

  

Os prontuários mostram que as limitadas informações sobre a vida do 

paciente (no sentido existencial), ou seja o modo como o paciente vive, as situações 

de violência que sofreu, as pessoas com quem convive, os outros serviços que o 

atendem são registradas quase que exclusivamente pela assistente social. Em geral, 

os prontuários continham somente informações sobre aspectos biológicos (resultados 

de exames clínicos e laboratoriais, queixas agudas, consultas de rotina da criança, 

anotações sobre o pré-natal, etc).   

Nos atendimentos realizados pela assistente social são abordadas 

explicitamente as questões de violência doméstica – nomeando como tal- 

esclarecendo as consequências para a saúde da criança, adolescente e implicações 

jurídicas envolvidas. Um trabalho que envolve escuta, mas também estabelecimento 
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de parâmetros baseado nos direitos de crianças e adolescentes e monitoramento das 

famílias. 

Adiante retomaremos esses diferentes sentidos que assumem as práticas das 

equipes – transitando entre o “diálogo” e a “prescrição”/ “monitoramento”. Neste 

momento, destacamos somente que nos casos estudados foi possível observar a 

presença deste dois modelos de atenção nas práticas das equipes estudadas, ou seja 

situações em que houve clara preocupação em negociar com usuários e familiares as 

ações propostas e outros em que se “prescreveu” um grande numero de atendimentos 

apesar dos sinais de esgotamento das família.  

A articulação com a rede intersetorial é outra atribuição quase que exclusiva 

do assistente social, ainda que os agentes comunitários e o enfermeiro eventualmente 

também os realizem. Houve participação de outros serviços em todos os casos 

pesquisados, incluindo serviços da Assistência Social (CREAS), da Educação 

(Delegacia de ensino, Escola Estadual), da própria Saúde (CAPS, CAPSi, 

Ambulatório de especialidades, outras UBS, APAE), Conselho Tutelar, Poder 

Judiciário. 

Interessante notar como o papel de articulador intersetorial é assumido 

principalmente pela assistente social, enquanto o enfermeiro ocupa por outro lado o 

papel de articulador na equipe e com outros serviços de saúde.  

Usamos o termo articulador para expressar a função que o profissional – 

assume em estabelecer contato com profissionais/serviços que participam do 

atendimento, num monitoramento do cuidado por essa ótica. Há aqui uma diferença 
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da figura de “técnico de referência”  proposto em Projetos Terapêuticos Singulares 

(PTS). O técnico de referência- que pode ser qualquer membro da equipe - assume a 

responsabilidade de acompanhar e articular com outros serviços a partir de um caso, 

sendo por assim dizer, referência para o paciente. O que ocorre aqui é uma divisão de 

papéis que estabelece uma referência por serviços ou setores, uma referência para as 

relações no âmbito da saúde (enfermeiro) e com os outros setores (assistente social, 

psicóloga). 

Os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foram os profissionais 

que tiveram participação mais discreta no atendimento às situações de violência 

descritos. Ainda assim, importante destacar que suas observações sobre as famílias, 

concepções relacionadas a violência doméstica, questões de gênero, família, 

adolescência, também ecoam no momento da reunião de equipe e influenciam no 

trabalho desenvolvido. Em vários momentos da pesquisa foi evidenciada essa 

pluralidade de olhares da própria equipe, na avaliação que faziam das famílias e das 

ações necessárias.  

Além disso, nem sempre os momentos de decisão em situações de violência 

ocorreram na reunião de equipe. Algumas situações foram consideradas 

“emergenciais” e a decisão tomada pelo enfermeiro e técnicos de enfermagem 

imprimiu outro rumo para o seguimento dos casos.  

Nos cinco os casos analisados, as consultas médicas foram utilizadas 

especificamente para avaliação geral do estado de saúde e investigar possíveis 

infecções por hepatite e HIV. Somente em um caso, foi solicitada ao médico a 

“orientação” a paciente, mas focada nas questões de higiene e cuidado com o corpo.  
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É interessante observar que, apesar dos médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem serem os profissionais que menos se envolveram nos atendimentos às 

situações de violência, em alguns casos são eles os profissionais que tiveram um 

maior número de encontros com esses pacientes. A análise dos prontuários mostrou 

que parte dos pacientes analisados – em especial as mães cujos filhos foram 

classificados como expostos a situação de negligência- mantém um frágil vínculo 

com a UBS, muitas vezes exclusivamente através do atendimento a demanda 

imediata (acolhimento). Essas mães procuram a Unidade em situações consideradas 

“urgentes” – crise hipertensiva, infecções respiratórias, crises epilépticas – sendo 

atendidas por enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem. O atendimento 

mantém entretanto um caráter pontual e não foram encontradas no prontuário 

anotações que sugerissem o uso deste encontro como uma oportunidade para vincular 

esses pacientes a um cuidado mais longitudinal, evidenciando as contradições ainda 

existentes entre o atendimento ofertado e a proposta de uma Atenção Integral 

(PINHEIRO E MATTOS, 2001, 2003, 2005).  

Assim, observamos que nas equipes pesquisadas as situações de violência 

contra a criança e adolescente foram tomadas como objeto de trabalho das equipes, 

para as quais foram definidas as ações caso a caso, discutidas em reuniões de equipe. 

Foram utilizadas basicamente quatro tipos de estratégias, que apareceram 

combinadas em cada situação estudada: as estratégias de aproximação e apoio; 

estratégias de monitoramento e controle; avaliação e tratamento em saúde, 

articulação em rede; intervenções legais/médicas compulsórias (internação ou 

abrigamento). Houve envolvimento dos diferentes profissionais da equipe, mas com 
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claro destaque para atuação dos agentes comunitários e profissionais do NASF, 

combinando na escolha das ações os conhecimentos técnicos e saberes práticos sobre 

as famílias e a comunidade.  

4.2.3 A Estratégia de Saúde da família e mudanças (?) das práticas de saúde em 

situações de violência doméstica 

A observação sobre os atendimentos propostos em cada um dos casos e o 

modo como foram definidos demonstraram que a Atenção Básica organizada a partir 

da Estratégia de Saúde Família possui condições mais favoráveis para a construção 

de práticas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica. O apoio dos 

profissionais do NASF (psicólogo e assistente social) às equipes mostrou-se um 

elemento fundamental para a atuação mais efetiva nesses casos, sendo um aspecto 

bastante destacado pelos profissionais.  

As reuniões de equipe, a utilização das visitas domiciliares como forma de 

aproximação com as famílias e, principalmente, o conhecimento das agentes 

comunitárias sobre a dinâmica das famílias e do território foram amplamente 

utilizados nas estratégias de cuidado analisadas. 

As ofertas no âmbito da UBS incluíram consultas médicas; exames 

laboratoriais; visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde, assistente social, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem; atendimentos odontológicos e atendimentos 

individuais e familiares feitos pela assistente social, atendimentos psicológicos e 

grupos educativos com adolescentes. A oferta de ações, “o projeto terapêutico”, foi 

formulada caso a caso levando em consideração o risco a que a criança/adolescente 
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estava exposta (de adoecimento, risco a integridade física), as redes sociais e 

familiares que dispunha e as informações e percepções dos profissionais sobre as 

famílias – incluindo os aspectos subjetivos envolvidos nessa leitura.  

Já destacamos anteriormente a importância do espaço da reunião de equipe na 

definição destas estratégias de cuidado e, ainda que reuniões entre os profissionais 

não sejam uma exclusividade da Estratégia de Saúde da Família, são certamente um 

dispositivo que ocupa potencialmente um papel central neste modelo.  

A introdução de outros profissionais na Estratégia de Saúde da Família 

através do NASF foi um diferencial importante no trabalho das equipes de saúde em 

relação aos casos de violência doméstica. O desafio que se coloca, entretanto é o de 

não reproduzir no interior da UBS, o modelo de “encaminhamento” que pouco 

contribuiria para ampliação de saberes e práticas da própria equipe. Observou-se a 

preocupação destes profissionais do NASF em desenvolver atividades conjuntas e 

valorizar a discussão dos casos e seus desdobramentos com todos os profissionais da 

equipe de saúde da família. Por outro lado as intervenções conjuntas foram realizadas 

principalmente pela inclusão das agentes comunitárias e há poucos momentos de 

compartilhamento das práticas destes outros profissionais com médicos, enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. Cabe aqui uma reflexão sobre como, na própria 

organização da rotina e ações dos serviços acabamos por reforçar essa cisão entre os 

aspectos sociais e biomédicos, dificultando a integração destes saberes na prática de 

todos os profissionais. A divisão do trabalho no interior das equipes muitas vezes 

acaba por reproduzir a lógica biomédica das especialidades, distanciando-se assim da 

lógica da Atenção Integral. 
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Um aspecto relevante é o senso de responsabilização pelas famílias presente 

em diversos momentos da entrevista. A definição equipes de referencia para 

territórios delimitados, visando uma maior a responsabilização dos profissionais 

mostrou seus efeitos na prática dessas equipes. 

E é um pouco de PSF. Na Estratégia de Saúde da Família a gente pega a 

responsabilidade mesmo. Como é que vai no outro dia... As vezes eu fico pensando. 

Vem um familiar aqui: “Olha, fulano tá passando mal em casa”. Raras vezes eu não 

peço pra técnica de enfermagem ir lá ver. Só se não tiver condição a gente fala pra 

chamar o SAMU. Mas a gente fica com essa culpa, co-responsabilidade: “Olha, se 

eu não for ver...”. Nesse caso falei pra técnica de enfermagem: “olha, vai lá ver. Vai 

que as crianças estão mesmo sozinhas” e realmente.” (Enfermeiro- Equipe B) 

 Ela é utilizada não só para uma distribuição inicial das tarefas na UBS, mas 

também expressa-se na preocupação da equipe em “cercar o caso”, ou seja, não 

deixar que ele se perca sem uma resposta apropriada. Nos casos de violência contra a 

criança e adolescente observou-se que a equipe procura estabelecer um cronograma 

de consultas ou visitas periódicas na UBS (em geral com a assistente social), 

estabelecendo um acompanhamento do caso mais longitudinal. Como dissemos 

anteriormente, BORSOI et al (2009) definiram esse acompanhamento longitudinal 

como um diferencial importante entre o trabalho de UBS de referência para as 

situações de violência doméstica e UBS em geral.  

Na visão dos profissionais faz parte das responsabilidades da equipe estar 

sempre “de olho” no caso. O “dar uma olhada”, é estar atento, alerta a estas famílias 

e se concretiza tanto através das visitas domiciliares como por uma atitude da equipe 

de valorizar toda a procura por atendimento na UBS feita por essas famílias, 

considerando-as prioritárias.    
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O “cercar o caso” - termo usado pelos próprios profissionais - traduz ao 

mesmo tempo a preocupação em monitorar de perto as famílias e os desdobramentos 

das ações propostas e o esforço em acompanhar a participação dos outros serviços da 

rede intersetorial no cuidado a partir das pactuações feitas.  

 A Saúde da Família é a estratégia de atenção proposta pelo Ministério da 

Saúde para reorganizar a Atenção Primária e promover mudanças significativas no 

modelo de atenção. Os múltiplos sentidos dados aos termos (“Cercar o caso”, “dar 

uma olhada”) usados para caracterizar as atribuições das equipes abrem margem para 

uma reflexão sobre os múltiplos sentidos que podem (e ocupam) as práticas dos 

profissionais e o modelo assistencial que perpassou os casos analisados.   

 A utilização de estratégia de controle de frequência aos atendimentos, a 

internação compulsória no Pronto Socorro são bons exemplos de um atendimento de 

caráter “prescritivo”, enquanto controle “dos corpos” e das famílias no sentido da 

biopolítica foucaultiana.  

Por outro lado, também há a preocupação em preservar e fortalecer os 

vínculos com as famílias, a de ampliar o diálogo com os usuários e seus projetos, 

bem como em ampliar o diálogo entre os profissionais envolvidos, no sentido 

reconstrutivo de Cuidado proposto por AYRES (2005). O agendamento de consultas 

frequentes com familiares e com os próprios adolescentes, o esforço em pactuar 

mudanças possíveis (no sentido de redução de danos) com as adolescentes e suas 

mães, a estruturação de grupos com adolescentes que visam à troca de experiência e 

o fortalecimento das redes sociais são exemplos desta tentativa de mudar as práticas 

de saúde a relação entre profissionais e usuários. 
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Outro aspecto que merece destaque é a aproximação feita pela equipe com 

familiares e vizinhos, incorporando também a rede social da criança e do adolescente 

como parceiros na estratégia de cuidado. A participação de vizinhos e familiares foi 

particularmente importante no caso de José Fernando e de Karina, nos quais atuaram    

fortalecendo o apoio aos adolescentes e sinalizando novas situações de risco. A 

construção deste cuidado compartilhado com a família exigiu a escuta das famílias, 

suas reais possibilidades, expectativas e sofrimentos em relação a situação que 

viviam. Foi preciso acolher o sofrimento das irmãs de José pela perda da mãe, 

compreender as frustrações da mãe de Karina em relação à orientação sexual da filha 

e sobretudo conversar abertamente sobre as saídas que as próprias famílias 

apontavam.  

Esse dilema entre um modelo de “defesa da vida” dos usuários e um modelo 

“controle da vida e dos corpos” presente no campo mostra assim sua presença viva 

nas práticas dos profissionais.  
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4.2.4 Visibilidade e in-visibilidade das violências domésticas:  

Os cinco casos selecionados demonstram a variedade de situações de 

violência doméstica atendidas pelas equipes, como ilustra o quadro 1.  

Quadro 1.  Casos analisados, classificação feita pelas equipes e tipos de 

violências domésticas identificadas: 

Caso e 

Identificação 
ESF 

Classificação 

dos casos 

Tipo de 

Violência contra 

a 

criança/adolesce

nte 

Suposto 

agressor 

Situações de 

Violência 

Doméstica com 

outros 

membros da 

família 

Caso 1- Isabel A 
“em 

andamento” 

Violência sexual 

– doméstica 

(suspeita) 

Pai 

Violência contra 

a mulher. 

 

Caso 2 – 

Alisson 
A 

“difícil, 

dificílimo” 

Violência física e 

negligência - 

Doméstica 

Mãe 

Histórico de 

violência física 

doméstica e 

sexual  na 

infância -mãe 

Caso 3 – Karina B “difícil” 

Negligência (?) 

Violência sexual 

– doméstica (?
10

) 

Vizinho 

Violência contra 

o idoso – 

negligência e 

física; 

negligência 

contra outras 

crianças; 

Caso 4 – João e 

Sandro 
B “típico” 

Negligência- 

doméstica 
Mãe 

Violência contra 

a mulher 

Caso 5 – José 

Fernando 
B 

“bem 

sucedido” 

Negligência 

violência física – 

doméstica 

Mãe, 

Irma 
Suicídio (mãe) 

 

                                                           
10

 A classificação “Violência Doméstica” não se aplica adequadamente ao caso, visto que a relação 

entre a adolescente e o agressor não incluía a convivência em ambiente doméstico. Ainda assim o 

caso foi escolhido pela equipe ao considerar a proximidade e a relação de confiança existente antes 

da agressão entre ambos. Optamos por manter o material deste caso na análise.  
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Os casos escolhidos pelas equipes transitaram por diferentes tipos de 

violência contra crianças e adolescentes, incluindo situações de negligência, 

agressões físicas e abuso sexual no âmbito doméstico, mas também situações de 

violência ocorridas na comunidade. Mostraram ainda a coexistência – em grande 

parte dos casos - de situações de violência doméstica com outros membros da 

família, no período mesmo da pesquisa ou em períodos anteriores. 

A violência doméstica contra a criança e adolescente, como discutido 

anteriormente, ocorre muitas vezes de modo concomitante a outras formas de 

violência na família, nos mostrando que o uso da força e da violência passa a ser um 

modo frequente de resolução das diferenças e dificuldades no interior da família. 

 A equipe de saúde da família reconhece e nomeia as demais violências, mas 

não as transformou igualmente em objeto de trabalho e intervenção da equipe.  

As abordagens mostraram-se centradas no atendimento e proteção da criança 

e não raro, outras formas de violência ficaram a margem das ações inicialmente 

definidas. As violências contra os idosos e as crianças/adolescentes foram as que 

mais apareceram como objeto de atuação da equipe em momentos anteriores, em 

especial em situações de negligência nos cuidados de saúde e alimentação.  

As violências contra as mulheres foram referidas em pelo menos dois casos, 

em que foram relatadas agressões com arma branca, queimadura e ameaças de morte. 

A atuação das equipes sobre essas situações de violência ocorreu em somente um dos 

casos, no qual foi feita a orientação sobre os serviços de referência para atendimento 

a Violência contra Mulher no município (Casa Beth Lobo) e agendadas consultas 
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para apoio à mulher e monitoramento do caso. As ações foram disparadas somente 

após o agravamento das agressões e o relato de que a criança passou a colocar-se 

como escudo entre o casal, colocando-se também em risco. No caso de Vitória, a 

interrupção do ciclo de violência ocorreu por interferência dos vizinhos, que 

“expulsaram” seu companheiro do bairro. 

A violência contra a mulher, como nos mostra SCHRAIBER (2006), 

permanece como um fenômeno quase invisível – para profissionais, para familiares e 

mesmo para as próprias mulheres agredidas. As pesquisas mostram que mesmo entre 

mulheres que afirmaram ter sofrido agressão física, psicológica ou sexual pelo menos 

uma vez na vida, somente 36,6% classificaram a experiência como uma situação de 

violência.  

A violência de gênero não é assim considerada uma violação de direito como 

outras violências, vista muitas vezes como algo corriqueiro nas relações entre 

homens e mulheres. A invisibilidade da violência contra a mulher mostra-se presente 

também entre os profissionais de saúde, que não raro observam estas situações, mas 

não a tomam como um como um problema, como objeto de intervenção da equipe.   

As questões de gênero e seu impacto na prática dos profissionais de saúde são 

um ponto ainda hoje pouco valorizado nas pesquisas e os resultados deste estudo 

sugerem a necessidade de um aprofundamento do tema. Nos casos analisados, o 

olhar da equipe sobre as mulheres, em especial as mães, seus sofrimentos e 

necessidades de saúde pareceu-nos ficar frequentemente em segundo plano. Por 

outro lado, as ações desenvolvidas frente às situações de negligência, no qual a mãe 

era identificada como “agressora”, foram as que envolveram um maior número de 



102 
 

serviços ou em que foram utilizadas intervenções mais duras por parte da equipe. 

Noutras palavras, mobilizaram nas equipes o forte sentimento de que era necessário 

“tomar uma atitude”, fazer alguma coisa. Sugerimos com isso que as questões de 

gênero e principalmente os valores sociais relacionados à maternidade podem ser um 

elemento importante para compreendermos as escolhas das equipes nesses casos.   

Os estudos sobre as consequências da violência doméstica contra a mulher 

destacam os prejuízo à saúde mental, estando associada à depressão, ideias suicidas, 

ansiedade, abuso de álcool/drogas, no período das agressões e mesmo posteriormente 

a elas. A dificuldade em manter o auto-cuidado e o cuidado com filhos e idosos sob 

sua responsabilidade foi uma das consequências observadas. SCHRAIBER (2005) 

destaca que por muito tempo essa situação era vista exclusivamente pelo prisma da 

violência contra a criança, culpabilizando a mulher, sem atentar para a difícil 

situação que esta vivia. 

O caso de João e sua mãe Vitória ilustra bem a situação descrita, identificada 

no fluxograma como um ponto de tensionamento, um ruído identificado na prática 

das equipes: frente à situação de negligencia vivida por João e seu irmão, a escolha 

da equipe foi a busca por internação compulsória da mãe para o tratamento do 

alcoolismo, identificado como a origem do problema. Vitória, levada a força para o 

Pronto Socorro, fugiu no mesmo dia. A primeira estratégia escolhida enfraqueceu as 

possibilidades de diálogo da equipe com Vitória, inviabilizando inclusive as visitas 

da agente comunitária.   

  Posteriormente a equipe mudou o sentido de suas ações, assumindo uma 

estratégia de aproximação com a mãe por meio do atendimento psicológico da 
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criança e da mãe. A oferta passou a dialogar mais claramente com os desejos, as 

preocupações de Vitória. A mãe e a criança mantiveram frequência nos atendimentos 

por cerca de 3 meses, e posteriormente abandonaram o acompanhamento 

psicológico. A justificativa dada pelas faltas, a retomada das visitas da agente 

comunitária de saúde mostraram uma maior abertura e vínculo com a equipe de 

saúde da família.  

Neste caso, as agressões físicas sofridas por ela não foram objeto de atuação 

da equipe. Foi com a Vitória/mãe que a equipe se relacionou e a partir dela elaborou 

as intervenções. 

Ela tinha se queimado, na verdade tinham tacado fogo nela.(...) Pelo procedimento 

hospitalar já não era mais pela queimadura que a gente veio atrás do enfermeiro, 

“olha, o que a gente vai fazer?”. Não foi pela queimadura. Foi mais por ver ela 

nessa situação (alcoolizada) – Técnica de enfermagem – equipe B. 

E por saber que as crianças estavam sozinhas dentro de casa. (agente comunitária 

de saúde – equipe B). 

  Outro aspecto a ser considerado é o foco dado pela equipe às ações para o 

enfrentamento da violência doméstica. 

 No caso de Alisson foram mobilizados diversos serviços- Caps, Capsi, 

Conselho Tutelar, Creas, CRAMI, a escola - para o atendimento à família e 

realizadas reuniões de rede para definição das ações. As ações propostas incluíram 

atendimento psicológico à criança e a mãe, por levarem em consideração o histórico 
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de violência vivido por Patrícia (mãe)
11

 e seus reflexos na relação com os filhos. No 

decorrer dos encontros a mãe deu sinais claros de suas dificuldades em administrar 

os encaminhamentos feitos, seja pelo número de faltas, seja verbalizando com a 

equipe cansaço e dificuldades econômicas para tal. O desfecho foi a entrega de 

Alisson à avó materna feita pela mãe, a revelia do Conselho Tutelar e do Fórum.   

O caso de Alisson foi certamente o que mobilizou maior intensidade de 

sentimentos na equipe ao longo da narrativa. Raiva, medo, pena, nojo... Ainda que a 

equipe reconhecesse as limitações da mãe e seu histórico de vida permeado por 

sofrimento, esse não parecia vir como primeiro plano no contato entre a equipe e 

Patrícia.  

Interessante observar entretanto que, apesar da mobilização de recursos que o 

caso suscitou, houve interrupção no acompanhamento a família imediatamente  após 

a mudança de Alisson para outra cidade, inclusive das ações propostas para mãe e 

seu outro filho. Era como se o caso “já não existisse mais” (ACS), explicitando a 

organização de um cuidado centrado na criança “paciente”. O atendimento oferecido 

à mãe parece assumir um caráter instrumental, como um meio de evitar novas 

agressões a criança. Na avaliação da equipe, esse foi um dos casos em que “a rede 

funcionou, quem não funcionava era a mãe” (assistente social).  

 Esse é um ruído revelador de um grande desafio: como construir um trabalho 

em saúde que não seja focado no indivíduo, mas que se caracterize como uma saúde 

                                                           
11

 A história de vida da mãe incluiu violência física e fuga de casa aos 8 anos, quando passou a morar 

nas ruas. Há histórico de prostituição, uso abusivo de drogas, entre outros, ilustrando grave situação 

de vulnerabilidade e violação de direitos pelas quais passou.  
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da família de fato, com ações mais abrangentes? Por outro lado, como estabelecer no 

atendimento à famílias em situação de violência um olhar para as necessidades de 

todos e de cada um de seus membros, considerando também suas possibilidades e 

perspectivas? É possível a equipe de saúde abrir espaços para a escuta, a negociação, 

e diálogo com famílias vivem situações de violência doméstica? 

 4.2.5 Intersetorialidade 

As entrevistas realizadas com profissionais de outros serviços foram 

momentos importantes para ampliar nossa compreensão sobre as famílias atendidas e 

sobre o trabalho dos profissionais de saúde, agregando então novos pontos de vista. 

Além disso, trouxeram contribuições importantes para refletirmos sobre como se dão 

concretamente as ações intersetoriais no município.  

O primeiro aspecto que nos chama a atenção foi a maneira bastante diversa 

com que cada serviço classificou e descreveu cada caso, com um colorido emocional 

bem particular na narrativa. Assim, os casos considerados difíceis pela equipe de 

saúde da família, que geravam sentimentos de raiva ou medo, para o CREAS eram  

casos típicos. Já os casos considerados bem sucedidos pela UBS eram, na visão dos 

profissionais do Conselho Tutelar e da Escola, casos particularmente difíceis e 

geravam sentimentos de frustração, impotência e desesperança. 

Os diferentes modos como cada serviço compreende os casos e são por eles 

mobilizados relacionam-se ao grau de aproximação dos profissionais com a família 

em questão, mas também com o papel que equipamento assume na comunidade e os 

princípios que os organizam. Relaciona-se ainda com o grau de integração dos 
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serviços com a rede, e sua participação (ou não) na definição de ações a serem 

tomadas. 

Observamos importante diferença no grau de aproximação entre os serviços, 

refletindo tanto na compreensão do caso como no conhecimento sobre as rotinas e 

funcionamento dos demais equipamentos envolvidos. Neste sentido, a equipe do 

CREAS foi a que mostrou maior conhecimento sobre os casos e maior familiaridade 

com a Unidade Básica e suas rotinas. Foi também a que participou de um maior 

número de reuniões para discussão dos casos e definição de estratégias. Os contatos 

com a UBS são feitos em geral por telefone ou em reuniões, considerando a 

assistente social como principal referencia nesta articulação. O CREAS, na visão de 

seus profissionais, entra no atendimento quando a abordagem feita pela UBS chegou 

ao seu limite e é preciso pensar em como amplia-la, seja partindo para um apoio 

psicossocial especializado, seja acionando o Poder Judiciário para definição de 

medidas protetivas (abrigamento, revisão de guarda). Na visão do CREAS, o pedido 

da equipe de saúde refere-se a um desejo de ampliar a reflexão e construção de um 

plano de ação conjunto, e raramente se traduz em um pedido para uma ação 

específica deste serviço. Há uma clara afinidade entre os profissionais destes dois 

equipamentos, considerando-se mutuamente como “parceiros em uma rede”.   

A conselheira tutelar entrevistada mostrou bom conhecimento sobre o 

funcionamento da Unidade básica, o papel das agentes comunitárias e os 

atendimentos oferecidos. A participação em reuniões para discussão de caso com 

outros serviços é, entretanto algo raro no dia a dia da conselheira. Os contatos com a 

Unidade Básica são feitos por telefone e eventualmente por encaminhamentos 
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escritos, em geral com o objetivo de garantir acesso da família a atendimento 

psicológico. O conselho tutelar deve ser acionado, na visão desta profissional, não 

para o acompanhamento de todo o caso, mas nos momentos em que a família deixa 

de participar dos atendimentos propostos e o Conselho Tutelar pode notificar os 

familiares e pedir esclarecimentos. Interessante observar que, na visão desta 

Conselheira, a relação entre a UBS e o Conselho deve ser realmente pontual e 

voltada a execução de uma ação específica: notificar a família, exigir sua 

participação nos atendimentos propostos. Cabe à rede assistencial (CREAS, CRAMI 

e UBS) acompanhar o caso.  

Ai nós (Conselho Tutelar) vamos notificar esta família, saber porque ela esta 

fazendo isso. Tentar convencer que ela (família) precisa daquilo ali, se for um caso 

grave, ela não esta respondendo aqui a gente pede o relatório na rede e pede para o 

Ministério Público (...) Essa é a expectativa que eles (profissionais das Unidades 

Básicas) tem (...), eles esperam assim que nós estejamos juntos no atendimento 

durante, o tempo todo, os que esperam isso se decepcionam, acabam achando que 

nós não fizemos nada. Não temos condições de fazer isso, nós não somos técnicos 

(...) (Conselheira Tutelar).  

Os professores e as coordenadoras da Escola foram as que mostraram maior 

distanciamento em relação aos demais equipamentos da rede e aos atendimentos 

ofertados às famílias em questão. Havia pouca clareza sobre a organização do serviço 

de saúde, o histórico das crianças e adolescentes e as ações desenvolvidas pelos 

demais serviços. Esse distanciamento da rede é visto de modo bastante crítico, 

descrevendo a escola como um serviço isolado e que não encontra na rede o retorno 

necessário. Os profissionais entrevistados negaram ter participado de qualquer 

reunião com outros serviços sobre os casos analisados. 

A “falta de retorno” expressa-se, de acordo com as profissionais 

entrevistadas, na dificuldade de acesso a atendimentos de saúde (em especial 
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avaliações psicológicas e fonoaudiológicas), ausência de resposta aos 

encaminhamentos feitos por escrito, o não compartilhamento de informações sobre a 

criança e sua família e a falta de informações sobre o seguimento dos casos.   

As expectativas da UBS em relação a escola nos casos analisados era de – 

além de garantir o direito à educação – o de oferecer um espaço mais protegido para 

as crianças e adolescentes, diminuindo sua exposição aos risco de novas agressões no 

ambiente doméstico. Entretanto, o isolamento e o desconhecimento sobre a situação 

da criança acabam por gerar muitas vezes uma atuação inadequada da escola – na 

avaliação dos próprios professores e coordenadores. A criança e sua história acaba 

por ser vista por esses profissionais somente a partir de seu comportamento no 

ambiente escolar, o que inclui muitas vezes histórico de brigas, dificuldades no 

aprendizado, expulsão ou evasão escolar.  

O “mau comportamento dos alunos” e as dificuldades que trazem no 

ambiente escolar foi um tema bastante presente ao longo das entrevistas. A 

disciplina, como nos lembra PASSOS (2010), está na base das instituições modernas, 

cuja a escola é um dos exemplos. Mas essa função normalizadora atribuída à escola - 

nos termos foucaultianos, de formação de indivíduos adequados a uma certa ordem 

societária- não se faz, nas sociedades contemporâneas, por modelos estritos da 

disciplina e tem exigido uma reformulação destas instituições. Seria interessante 

explorar - pela perspectiva dos profissionais da escola, alunos e pais- o papel desta 

instituição na comunidade, em especial para o enfrentamento da violência doméstica.  

Retomando nosso objeto de análise, observamos que essa pluralidade de 

lugares que ocupam os serviços na rede e o tipo de relação que estabelecem com as 
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famílias podem se mostrar importantes facilitadores ou empecilhos para o sucesso 

dos casos. Podem também trazer maior flexibilidade ao atendimento, criando novos 

arranjos frente às dificuldades encontradas. 

  A proximidade entre a Unidade básica e as famílias foi em alguns momentos 

um recurso importante: facilitando o acesso dos demais serviços na comunidade, 

agilizando a comunicação com as famílias, mantendo os demais parceiros de rede 

informados sobre o andamento dos casos, ofertando um acompanhamento menos 

estigmatizante para as famílias.  

(...) a família tem uma confiança maior naquele serviço (UBS) do que nos outros, o 

CRAMI eu percebo que as famílias acabam se distanciando, eles acham assim, é 

diferente quanto ao atendimento da UBS, é diferente. Parece que eles tem uma 

confiança naquela equipe que vai, que sai na rua, parece que vai até onde ele esta... 

e o CRAMI esta distante, assim... parece que estão sempre sendo ameaçados, eles se 

sentem ameaçados pelo CRAMI. (Conselheira Tutelar) 

Mas também o CRAMI não quis ir direto, normalmente se fosse em outra 

região iriam tentar o contato direto com a família, mas como já tiveram esta 

experiência lá (de ser impedido de fazer visitas domiciliares por traficantes), eles 

pediram para a unidade se poderia intermediar este contato... (Psicólogo – CREAS) 

Noutros momentos, a atuação de outras equipes (CREAS, CRAMI) – numa 

relação mais neutra, mais distante da família foi a estratégia usada para garantir a 

participação dos familiares em consultas e avaliações, para executar ações de 

proteção mais intensivas como o abrigamento ou diminuir tensionamentos gerados 

entre a equipe de saúde e a famílias.  

No final de Novembro teve esta situação, esse conflito na unidade, ai foi até feito um 

B.O, por conta da ameaça (contra a enfermeira) e ai a gente partilhou (...) o 

encaminhamento para o CRAMI, uma nova tentativa... por conta da situação. (...) 

Alterando uma coisa que era um fluxo comum, que é, por exemplo, se vai para o 
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CRAMI o caso, pedi para a UBS avisar a família ou sensibilizar a família para a 

importância dela comparecer ao CRAMI. Nesse caso o fluxo é diferente assim, o 

próprio Conselho Tutelar deveria notificar a Patrícia (mãe) se ela deveria 

comparecer ou não, sem intermediação da UBS. (Psicólogo – CREAS) 

 

É dilema muito grande para UBS, ...o CREAS ou o CRAMI estão em um território 

neutro, não estão em território que a família vive, e ai que a pessoa que você 

encontra todo dia que começa a ligar que a denuncia foi feito por você... fica uma 

situação muito delicada(...). (Psicólogo –CREAS)  

Nas situações de violência doméstica contra criança e adolescente, um desafio 

colocado pela rede assistencial é o de ampliar a participação do Conselho Tutelar na 

definição das ações, evitando desencontros ou atravessamentos. A proposta é que 

mediante a participação nos momentos de decisão, os equipamentos possam 

estabelecer um compromisso mútuo.  

Como eu disse, no caso da Patrícia (mãe de Alisson) assim, tinha um conselheiro 

que esta sempre acessível (...). tem outros caso que pedimos notificações dos 

conselheiros, ai outros falam: ‘Vocês não tem ninguém para fazer isso? Porque 

vocês estão enviando esta demanda agora para gente porque? Eu tenho muito coisa 

para fazer, para ficar notificando os casos para vocês’. Então... até de caso de 

conselheiro que você encaminha e ele mostra o relatório para a pessoa que ele esta 

chamando... ai fica uma loteria (Psicólogo- CREAS) 

 (...) daí tem uma estratégia (...) pegar o bloco de casos, sentar junto com o 

conselheiro, pensar situação por situação, essa é uma estratégia.... (Assistente 

Social- CREAS) 

Então eu acho que hoje é um caminho que a rede tem que procurar, nessas reuniões 

de rede chamar o conselheiro para ele se comprometer de alguma forma com aquilo, 
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e acho que tem funcionado, acho que para alguns conselheiros tem dado um retorno 

legal (...) (Psicólogo - CREAS) 

  A construção de uma abordagem intersetorial inclui assim um conjunto de 

expectativas mútuas e visões bastante particulares sobre o funcionamento e o papel 

de cada serviço, mas que nem sempre encontram espaço para sua explicitação. 

Interessante a ênfase dada pelos profissionais do CREAS à necessidade de pactuação 

entre os serviços, e a estratégia de utilizar o espaços de reunião de rede como forma 

de estabelecer um compromisso entre os profissionais envolvidos no atendimento, 

algo muito semelhante aos espaços para exercício da Ação de Hannah Arendt  

discutido no item 1.4 deste texto.   

Todos os serviços foram unanimes em destacar a quantidade de situações de 

violência doméstica atendidas e as dificuldades operacionais para manter uma 

articulação em rede para cada um deles. O desafio ainda posto é o de criar desenhos 

que facilitem a operacionalização dos encontros para a discussão dos casos 

concretos, integrando os diferentes serviços de um território (KISS et al, 2007).   

4.2.6- Difícil, Típico e Bem Sucedido: pistas para o trabalho com situações de 

violência doméstica. 

A complexidade das situações de violência doméstica coloca aos profissionais 

de saúde desafios de dimensão ético-filosóficas e práticas vividos cotidianamente, 

em cada caso atendido. 
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O primeiro deles retoma as questões éticas ligadas ao respeito à autonomia 

dos sujeitos e o papel dos profissionais de saúde em situações que envolvem risco a 

outras pessoas ou a si mesmo. 

 O “difícil”- critério usado na escolha dos casos traçadores – é utilizado pelas 

equipes de saúde da família e demais serviços para descrever os casos em que se 

coloca um impasse entre as ações e mudanças propostas pelas equipes e os desejos e 

comportamento dos usuários, colocando-os em situação de risco ou dano a saúde. No 

caso de situações de violência doméstica as escolhas individuais, o modo de 

organização da casa e da rotina familiar, o uso abusivo de drogas tem forte 

repercussões na saúde e na vida de toda a família.  

Porque já foram acionados muitos parceiros, já foram abertas muitas portas na 

Unidade, outros serviços do município. Mas a gente não pode desconsiderar que é 

uma mulher adulta que faz escolhas. Claro que as escolhas dela são baseadas numa 

história de vida dificílima, mas que faz escolhas. Ela não tá interditada, não é uma 

paciente que a gente tome medidas protetivas por ela, que a gente vai pegar, vai dar 

banho, vai arrumar, vai resolver a vida dela. A gente não tem esse poder.- 

(Psicóloga - UBS) 

 

Próprio adolescente na situação, embora até se tenha recurso... é desesperador... se 

não tivesse nenhum (recurso)... mas tem, mas que por uma recusa do adolescente...a 

gente fica esperando o que vai acontecer(...) porque os casos de violência, fora se 

você tem uma família com características muito perversas, são casos...vai ter um 

tempo para ir trabalhando, avaliando... e ate abrigar a criança ou o adolescente em 

uma situação mais extrema. Mas se o adolescente se coloca em risco por conta 

própria de uma maneira tão intensa, esses são os difíceis. (Assistente Social – 

CREAS) 

O dilema traduz–se na decisão entre “tomar uma atitude” ou “preservar os 

vínculos com a família”, ou seja, optar por uma ação mais radical que pode no limite 

separar os membros da família ou optar por ações de aproximação, suporte e 

orientação. A escolha, mais do que uma posição tomada em determinado momento 
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do atendimento, acompanha os profissionais envolvidos e se coloca a cada nova 

informação sobre o caso. Destaco aqui que este desafio envolve não só os 

profissionais da saúde, mas também do CREAS, do Conselho Tutelar e da Escola e, 

não raro, provoca divergências e tensionamentos. Interessante notar que essa escolha 

é tomada como uma responsabilidade exclusiva dos profissionais, evidenciando que 

a definição das estratégias de cuidado não é pensada como algo a ser compartilhado 

(e por vezes negociado) com os usuários e sua família.  

A expectativa é assim. Tentou-se não chamar o Conselho Tutelar num 

primeiro momento, e tenta várias aproximações, tenta com a criança. Porque o 

Conselho entra muito como punitivo pra ela. O tempo todo ela (a mãe) está 

persecutória com a gente: “Ah, vcs vão me denunciar e eu vou perder a guarda”. 

Tentamos tirar toda essa barreira de “Não, a gente tá aqui pra te ajudar”. Toda 

uma aproximação. Mas aí quando chega em mais um ápice: as crianças com fome, 

em casa, ela bêbada, a irmã sem se responsabilizar. Aí a idéia do Conselho é que 

venha um órgão mesmo que possa ter essa função punitiva de alguma forma. 

Protetiva na verdade. Pra ela soa como punitiva, mas é protetiva dessas crianças. 

Porque a nossa aproximação acabou sendo fracassada, vai romper com o vínculo. 

Tanto que ela rompe, passa meses sem querem notícias de ninguém do posto. Mas 

pelo menos essas crianças seriam protegidas. O que foi frustrante, pelo menos pra 

mim. (Psicóloga – UBS) 

 

A identificação de casos bem sucedidos foi um desafio a parte para os 

profissionais, mostrando diferentes leituras sobre o que é “sucesso” neste contexto. 

Eu vejo assim, o PTS (Projeto Terapêutico Singular) ele visa ter metas finais. Mas 

ele não deveria ter metas finais. Deveria galgar. Nisso a gente pode ser bem 

sucedido: a gente galgou uma meta parcial. Mas eu acho difícil chegar até o fim, um 

caso como esse que vcs estavam falando. Eu acho impossível a gente chegar ao fim. 

Com metas parciais a gente vai tendo algum ganho  (Médico- equipe A). 
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Quando a gente faz um plano de ação e a pessoa atende, cumpre as metas que a 

gente faz. Como se fosse um diagnóstico mesmo. Faz um diagnóstico, um plano de 

ação e a pessoa segue, quer se ajudar também. Porque não adianta a gente só 

orientar, orientar, orientar e ele não entender. Tem a parte do paciente. (Enfermeira 

– equipe A) 

Eu acho que o caso foi bem sucedido, porque assim, os contatos foram feitos, as 

meninas... Ela que deixou de fazer a parte dela. Da parte do Posto foi muito bem 

sucedido. Mas às vezes a gente depende do paciente colaborar(...) (Técnica de 

enfermagem- Equipe A) 

Sim, porque é o sentido do trabalho, pegar o momento agudo (da violência), quando 

esta bem ruim a situação e tentar alternar de alguma maneira... ela alterou 

minimamente, pode ter mil outras questões, mas se ela conseguiu proteger um 

pouquinho melhor o membro (da família) é bem sucedido (...), o bem sucedido 

coincide então com o que esta encerrado. (...) daria para coincidir com quem esta 

aqui ainda, porque esta em aberto... se está aderindo, eu talvez possa dizer que já 

esta bem sucedido (Psicólogo- CREAS) 

 

No caso considerado “bem sucedido” esse foi um dos elementos apontados 

pela equipe: a equipe soube adotar uma medida mais radical no momento em que o 

adolescente corria risco iminente e houve adequada resposta da rede intersetorial. O 

“bem sucedido” depende do relacionamento entre os profissionais da equipe e 

demais serviços da rede, de modo a garantir as ações pactuadas para o atendimento 

do caso.  

Interessante observar que o caso “bem sucedido” foi um dos que houve maior 

aproximação entre a equipe e a família do adolescente. O abrigamento foi feito a 

partir de uma solicitação da família, considerando suas possibilidades e 
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conhecimento sobre o adolescente, o território e os riscos que ele corria. Entretanto 

esse aspecto não foi valorizado pela equipe como um elemento para o sucesso da 

estratégia. 

O sucesso é compreendido pelos profissionais como êxito técnico, obtido a 

partir das ações dos profissionais (AYRES, 2000). A autonomia dos usuários, seus 

desejos e escolhas são vistas como um problema para o trabalho da equipe, apontada 

muitas vezes como a causa do insucesso nos atendimentos. Neste sentido, o sucesso 

prático de que fala AYRES (2000), ou seja, a utilização dos conhecimentos técnicos 

mediante um diálogo com os usuários e seus projetos não foi identificado pelos 

profissionais como elemento para o êxito das estratégias de cuidado.    

Outro desafio é o de lidar com o entrelaçamento de situações de violência 

doméstica e uso de drogas e o narcotráfico. Na descrição das equipes, nessa situação 

“típica” há uma articulação importante entre violência doméstica contra a criança e 

adolescente, aumento do grau de vulnerabilidade da criança (por maior permanência 

na rua), exposição ao uso de drogas, e envolvimento com a criminalidade, traçando 

um ciclo vicioso.  

Quando eu chego pra fazer as visitas, aquele mau cheiro, aquela casa destruída, eu 

acho que não tem mais solução. Aquelas crianças todas sentadas, 11h, aquele sol 

quente, as mães todas sentadas lá, com cabelo enorme, sem pentear, usando e as 

crianças sentadinhas junto. (Agente comunitária – equipe A) 

A aproximação entre a equipe de saúde da família e a comunidade possibilita 

uma relação com as famílias de longo prazo e testemunhar a trajetória de crianças e 
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adolescentes do bairro. A violência doméstica, mas principalmente a perpetuação de 

vulnerabilidade da comunidade é descrita pelos profissionais como fonte de angústia, 

deseperança e revolta. 

A sugestão das equipes de saúde estudadas não se relaciona a investimentos 

na própria equipe (capacitações, contratação de profissionais), mas sim à ampliação 

das políticas públicas de geração de renda e acesso a educação que possibilitem a 

superação da situação de pobreza e vulnerabilidade. Além disso, parte dos 

profissionais defendem um aumento nas ações de segurança pública, aos moldes das 

ações de ocupação dos morros que ocorreram no Rio de Janeiro. 

Outra sugestão levantada foi uma melhor organização dos serviços da rede, 

através não do atendimento de casos pontuais, mas de um mapeamento das famílias 

do bairro em situação de extrema vulnerabilidade.  

A gente tem muitos casos semelhantes. Que ai o PTS teria que ser o Projeto 

Terapêutico Coletivo. Pq a gente só se depara com essas situações. (...) E o que vc 

vê que de fato as crianças  que estão tendo dificuldades na escola, ou dificuldade 

escolar ou que na escola apresentam um comportamento mais agressivo, violento, 

são de famílias que tem essa história da violência, da negligencia, do abandono. 

Então como vc pensa em ações individuais se vc tem um coletivo que ta todo mundo 

passando pela mesma situação (...) Acho que se a gente não pensar em ações 

coletivas as coisas não vão caminhar. Nós temos os casos. Nós sabemos quem são as 

mulheres usuárias de crack, de cocaína e que está com seus filhos sendo 

negligenciados, abandonados. (Assistente Social – UBS) 

A proposta de incorporar esse mapeamento, estruturando ações intersetoriais 

locais voltadas às famílias mais vulneráveis, pode agregar elementos importantes 

para a organização do município e no modo como os Fóruns existentes estão hoje 

estruturados. A articulação intersetorial local é compreendida como uma forma de 

manter um cuidado mais longitudinal das famílias, já que, o volume de casos 



117 
 

atendidos inviabiliza um trabalho tão articulado em cada um eles. O trabalho com os 

demais serviços da rede, com reuniões para pactuação das ações e avaliação dos 

resultados, é feito somente em casos considerados mais graves. Nos demais casos a 

equipe procura garantir o acesso, a inclusão em algum tipo de atendimento ou escuta, 

mas o desafio está em manter o acompanhamento dos casos ao longo do tempo.  

Apesar de nenhum dos casos estudados ter sido discutido nos fóruns 

existentes (CONVIVA e RAVIS), estes foram apontados como espaços pedagógicos 

importantes e de aproximação entre os serviços. O volume de casos e suas 

especificidades exigem, entretanto reuniões específicas, com os parceiros 

diretamente envolvidos nos casos. 

A ampliação de trabalhos da equipe voltados para o fortalecimento das 

famílias é apontada como um ponto importante para a melhoria no atendimento a 

essas situações.  

Não se trabalha a família da forma que a família precisa ser trabalhada. 

Tinha que ter mais projetos, mais programas que envolvessem mais as famílias, 

forçassem mais a família(...) então assim, como os pais tem menos contatos com o 

filho, os filhos estão cada vez mais se envolvendo em problemas, quando chega na 

rede de atendimento, já chega aquele problemão, e ai a rede tem dificuldade de estar 

chamando os pais para estar conversando, trabalho com a família, digamos que 

trabalhar um pouco mais a família.(Conselheira Tutelar)   

O trabalho com as famílias tem sido apontado como um dos pontos mais 

frágeis no enfrentamento às situações de violência (NIIMI e MINAYO, 2004). Em 

geral o “atendimento à família” corresponde na verdade ao atendimento à um 

familiar (em geral às mães), sem uma reflexão sobre as relações familiares com os 

demais membros deste grupo. O tema merece certamente um aprofundamento, 
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identificando não só o tipo de oferta assistencial feita (ou desejada), mas também o 

sentido desta, já que refletem as diferentes visões sobre as famílias e seu papel social.  

Os avanços em relação aos atendimentos à situação de violência são 

ressaltados pela equipe, mesmo considerando todas essas dificuldades apontadas 

anteriormente. O primeiro deles diz respeito ao lugar que a Unidade Básica na 

comunidade em relação a esses temas, tornando-se um espaço de acolhimento. 

Agora o que eu acho que é legal desta Unidade e do nosso trabalho é essa 

coisa. O povo tem aqui como referência (choro)... O fato das pessoas poderem 

chegar e dizer, to mal. Isso é muito legal. A gente não sabe o que é a pessoa chegar 

num equipamento e as pessoas estarem recebendo a gente. (...) Mas ela (a usuária) 

saber que quando chegar aqui vai ter as técnicas, o enfermeiro, a médica, as ACS. 

Que alguém vai acolher, vai conversar. Isso é muito legal e eu acho que isso a gente 

construiu. Eu particularmente ficou muito feliz quando as pessoas falam (...) 

(Assistente Social – UBS) 

 

O fato de tornar-se uma referencia para a comunidade é visto pela equipe 

como uma grande conquista, numa comunidade tradicionalmente excluída 

socialmente. 

Outro avanço foi o Grupo de Adolescentes conduzido pela assistente social e 

pelas agentes comunitárias de saúde. O grupo foi apontado por diversos profissionais 

como um espaço importante de apoio aos adolescentes e também de prevenção à 

violência doméstica, com boa participação dos jovens da comunidade. 

O objetivo do grupo é proporcionar um espaço de diálogo aberto e reflexão a 

partir dos temas trazidos pelos próprios adolescentes. Nos encontros quinzenais 

utilizam-se dinâmicas, leituras de jornal, filmes para discutir temas como 

sexualidade, uso de drogas e violência. Além disso, os profissionais buscam 
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estimular o vínculo entre os próprios adolescentes, que acabam atuando como uma 

nova rede social. A utilização do grupo como espaço para o relato de situações de 

violência; o fortalecimento da relação entre os jovens, expressa numa atitude de 

cuidado e apoio mútuo frente as dificuldade; o empoderamento de alguns jovens com 

mudança na relação que estabelecem com os serviços são citados como resultados 

positivos desta ação.    
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desta pesquisa foi compreender as estratégias de cuidado 

construídas por equipes de saúde da família frente às situações de violência 

doméstica, a partir de uma abordagem qualitativa, tendo como pano de fundo uma 

reflexão sobre o modelo de atenção e as práticas dos profissionais.  

A organização do serviço a partir das diretrizes atuais da Estratégia de Saúde 

da Família – com equipes de referência multiprofissional e profissionais de apoio 

(NASF), adscrição de território, presença dos agentes comunitários de saúde – 

mostrou-se um facilitador na construção de estratégias de cuidado mais abrangentes e 

longitudinais. 

A proximidade entre a equipe de saúde e a comunidade – favorecida tanto 

pela presença dos agentes comunitários como pela adscrição de território – facilitou a 

identificação de situações de violência doméstica, em especial por meio de denúncias 

ou revelações feitas pela própria comunidade às equipes estudadas. Além disso, 

possibilitou a utilização de estratégias de monitoramento dos casos, proporcionando 

um acompanhamento mais longitudinal das famílias e dos encaminhamentos 

propostos. Por outro lado, a proximidade dos profissionais das ESF com a 

comunidade – em especial os agentes comunitários- mostrou-se em alguns dos casos 

como fator de risco para os profissionais e um entrave para a continuidade das ações 

propostas, o que exigiu da equipe mudança nas pactuações inicialmente 

estabelecidas. Assim, recomenda-se que o atendimento proposto às famílias em 

situações de violência seja avaliado permanentemente considerando as necessidades 

e  possibilidades da família e seus projetos de felicidade mas também os alcances dos 
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saberes profissionais e os riscos para a equipe de saúde, re-pactuado sempre que 

necessário. A participação de outros serviços da rede intersetorial permitiu, em 

relação a este ponto – uma maior flexibilidade nas estratégias, possibilitando que 

quando necessário as equipes de saúde permanecessem num lugar mais protegido na 

relação com a família.  

Observa-se que a violência doméstica – em especial contra crianças e 

adolescentes- foi considerada pelos profissionais como objeto de trabalho da equipe. 

Nos casos analisados, as equipes foram não só uma porta de entrada importante para 

os casos, como atuaram como articuladoras de outros serviços da rede intersetorial e 

de saúde. Seria necessário analisar em maior profundidade a atuação das equipes em 

relação a outras formas de violência, em pesquisas futuras. Os resultados sugerem 

uma atuação mais restrita das equipes em relação à violência contra a mulher, que em 

geral só tornaram-se objeto de atenção da equipe em situações já bastante graves.  

As estratégias de cuidado analisadas incluíram ações de monitoramento dos 

casos (visitas domiciliares, busca ativa de faltosos, telefonema a outros serviços para 

monitorar a presença nos atendimentos propostos), ações voltadas ao apoio e 

vinculação com a família (visitas domiciliares, atendimentos regulares com assistente 

social), avaliação e tratamento em saúde em geral (consultas médicas, exames, 

atendimentos psicológicos e psiquiátricos para a criança e seus familiares), mas 

também ações de intervenção legal/médica bastante radicais, como o abrigamento e 

internação compulsória. 

Observou-se, em diversos momentos das entrevistas, o dilema dos 

profissionais entre valorizar os vínculos estabelecidos com as famílias como caminho 
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para interromper as situações de violência ou “tomar uma atitude”, optando por ações 

de interrupção da violência mediante o abrigamento, internação compulsória de 

algum membro. Além disso, fica clara a diferença nas abordagens realizadas nos 

diferentes casos, ora optando por uma relação mais dialogada com as famílias em 

relação aos atendimentos propostos, ora adotando uma atitude prescritiva e de 

controle. 

 A escolha entre esses diferentes caminhos e abordagens não pode ser 

explicada por uma análise das situações concretas, dos recursos da família e da 

gravidade das violências a que estão submetidos às crianças e adolescentes. 

Remetem mais os aspectos subjetivos presentes na atuação dos profissionais de 

saúde, usuários e os diferentes modelos atenção à saúde presentes na prática das 

equipes. Os resultados apontaram em muitos momentos a permanência de uma 

atitude prescritiva, impondo por vezes uma sequência de atendimentos incompatíveis 

com as possibilidades e desejos das famílias. Particularmente em dois dos casos 

analisados, a relação entre a equipe e as famílias acabou culminando em situações 

que trouxeram grandes dificuldades no seguimento dos casos (caso João e caso 

Alisson). 

 Além de certa herança coercitiva e de controle do campo da saúde que parece 

permear as escolhas dos profissionais, outro aspecto que merece um aprofundamento 

é a relação entre concepções de gênero e prática dos profissionais de saúde. Isso 

porque as situações que foram caracterizadas como negligência materna foram as que 

mobilizaram as ações mais incisivas e fortes sentimentos negativos nos profissionais.   
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Apesar dos pontos destacados acima, fica claro em diversos momentos das 

entrevistas o forte envolvimento dos profissionais com o atendimento dos casos e a 

preocupação dos profissionais em ouvir as famílias, pactuar com elas mudanças 

possíveis, compreender seus projetos e suas preocupações (caso Karina, caso José 

Fernando). Esses elementos podem ser considerados como sinais da uma discreta 

mudança – tão necessária- no modelo de atenção, em especial no atendimento às 

situações de violência. 

Observou-se ainda como prática das equipes a discussão dos casos em 

reunião e a definição coletiva das ações a serem desenvolvidas, propiciando uma 

abordagem construída a partir de uma leitura multiprofissional da situação. A 

participação do agente comunitário e a valorização de seu conhecimento prático 

sobre a comunidade e as famílias foram apontadas pelas equipes estudadas como 

elemento essencial no trabalho. Além disso, a incorporação da psicóloga e da 

assistente social através do NASF no apoio as equipes foi apontada como um 

elemento de fundamental importância, em especial no atendimento a essas situações 

de violência. Observou-se que parte significativa das ações foi realizadas por agentes 

comunitários e/ou a assistente social, ainda que os demais profissionais também 

tenham participado do atendimento de pelo menos um dos casos. Essa combinação 

entre dois saberes tradicionalmente pouco valorizados no campo: o saber prático do 

agente comunitário e o saber técnico mas de base psicossocial foi um dos aspectos 

inovadores do trabalho das equipes analisadas.    

Outro ponto que merece destaque é o grande número de articulações feitas 

com outros serviços presente em todos os casos estudados, apontando para um 
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fortalecimento das ações intersetoriais no município. A articulação intersetorial foi 

apontada, nas diversas entrevistas, como algo em construção, mas com importantes 

avanços. Foi evidenciada uma clara diferença em relação à proximidade dos serviços 

e participação na definição das estratégias de atendimento. Há uma forte 

aproximação, inclusive conceitual, entre os profissionais do CREAS e os da Unidade 

Básica, compreendendo-se mutuamente como parceiros na condução dos casos. A 

aproximação dos serviços assistenciais (saúde e assistência) e o Conselho Tutelar 

ainda é um desafio para o trabalho em rede, apontando a necessidade de uma 

aproximação de olhares e expectativas em relação à atuação dos serviços. 

O papel das escolas no atendimento a crianças em situação de violência é o 

ponto que merece maior atenção no que se refere ao trabalho intersetorial. Ainda que 

a escola seja apontada pela equipe de saúde como um parceiro de rede e parte 

importante do atendimento para as crianças/adolescentes em situação de violência, os 

profissionais da educação destacam seu isolamento e baixa participação nesses 

atendimentos. Há claro distanciamento dos profissionais da educação com os demais 

serviços, explicitado na limitada compreensão sobre seu funcionamento e seus fluxos 

internos. No que se refere às crianças e adolescentes, a compreensão dos casos 

restringiu-se a vida escolar – muitas vezes descrita a partir dos fracassos escolares, 

brigas, etc. Na visão desses profissionais, o isolamento tem levado inclusive a uma 

atuação inadequada dos profissionais da escola em relação a essas crianças e 

adolescentes que vivem em situação de violência.    

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, o que 

possibilitou observar em maior profundidade as ações desenvolvidas pelas equipes e 
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o modo como foram definidas. Os resultados, ainda que não possam ser 

generalizados para todas as equipes de saúde do município, ajudam na reflexão sobre 

os avanços e principalmente sobre os próximos desafios da gestão neste campo. Há a 

necessidade de se promover entre profissionais de saúde uma reflexão sobre saúde 

como exercício de autonomia e incluir a negociação com os usuários como parte 

fundamental na definição de projetos terapêuticos. Além disso, observa-se a 

necessidade de uma avaliação dos fóruns existentes e da criação de dispositivos que 

facilitem a organização do trabalho intersetorial de modo mais contínuo - e não 

somente a partir de cada caso atendido-  incluindo novos serviços da rede. 
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Anexo I  

Roteiro para entrevista com as equipes: discussão de casos 
 

Data/ Local da entrevista: 

Equipe SF: 

 

Identificação dos profissionais 

Nome_________________________ Idade_____ sexo _____ Profissão _________ 

Tempo que atua em Equipes de Saúde da Família: _________________________ 

Possui especialização em Saúde da Família: (     ) sim   (     ) não 

Participou de alguma capacitação específica relacionada a Violência (cursos, 

palestras, congressos)?______________ Qual?________________ 

1. No último encontro combinamos de conversar sobre alguns casos 

selecionados por vocês: um caso bem sucedido, um caso considerado 

difícil e um caso típico. Qual deles vocês preferem começar?  

2. Seria importante que comentassem este caso do modo mais completo 

possível, como ele chegou à equipe, que tipo de atendimento foi feito, 

quem participou do atendimento, etc. 

3. Complementar a exposição se necessário: Houve alguma intervenção em 

relação à família (além da vítima)? Houve alguma abordagem em relação 

ao suposto agressor? Qual? 

4. Complementar a exposição se necessário: Neste caso, houve participação 

de outro serviço/ instituição (CREAS, ARIGO, ESCOLA) no cuidado a 

esta família? Qual (is)? Como foi feita esta articulação? 

5. Complementar a exposição se necessário: Houve notificação do caso ao 

Conselho Tutelar ou Judiciário? 

6. Como vocês definiram o que fazer neste caso? Ele foi discutido em 

reunião de equipe? Foi discutido em Reuniões de rede específica para o 

tema da violência (CONVIVA, RAVIS)??  

7. Como foi feita a escolha deste caso para nossa conversa? O que fez deste 

um caso “ bem sucedido, difícil ou típico”?  

 

Repetir os itens 2 a 7 para discussão do segundo caso.   

8. Além das ações comentadas por vocês, a Unidade desenvolve alguma 

ação de prevenção e/ou promoção à saúde que se relacione ao tema?  

9. Gostaria de ouvir a sugestão de vocês: o que poderia melhorar o 

atendimento às situações de violência contra a criança e adolescente? 
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Anexo II 

 

Roteiro de entrevista com outros serviços da rede intersetorial 

 Minha pesquisa procura entender como as equipes de saúde da família têm 

lidado com as situações de violência doméstica contra criança e adolescentes: as 

ações que são realizadas, que tipo de serviços acionam, etc. A proposta é, a partir de 

casos atendidos pelas equipes reconstruir a história desses atendimentos, através de 

diferentes profissionais e serviços. Vocês foram citados em vários casos: (citar).   

Vou mostrar os nomes das famílias, uma de cada vez, para que a gente converse 

sobre como se deu o atendimento. 

Mostrar  

Fluxo e modos de relação com a equipe: 

Como vocês tomaram contato com o caso? No decorrer do atendimento, como 

era o contato e a definição das ações entre vocês e a UBS? Quais profissionais da 

Unidade envolveram-se nesse caso?  

Intersetorialidade e pedidos recíprocos:  

Qual era o “pedido” da equipe da UBS para vocês? Que tipo de ação eles 

solicitaram que vocês desenvolvessem? Vocês solicitaram à equipe alguma ação 

específica? Qual e como ela foi feita? 

Facilitadores e desafios do cuidado: 

Quais foram os maiores desafios ou dificuldades para o atendimento do caso? 

Você identifica fatores que atuaram como facilitadores nessa história?  

Quais suas sugestões para melhorar o atendimento a essas situações de violência 

doméstica?  

Classificação 

Nós pedimos que as equipes escolhessem casos a partir de 3 critérios: casos 

típicos, difíceis e bem sucedidos. Como você classificaria esse caso? E por quê? 
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Anexo III  

Fluxogramas analisadores
12

 

Símbolos Utilizados: 

              Entrada e Saída do Serviço 

              Ações desenvolvidas 

              Momentos de decisão            

              Profissionais /serviços envolvidos na ação 

              Ruído no atendimento 

Siglas Utilizadas: 

ACS – Agente Comunitário de Saúde 

MED – Médico 

ESF – Equipe de Saúde da Família 

ENF – Enfermeiro 

TEC. DE ENF.- Técnico de enfermagem 

AS – Assistente Social 

PSI – Psicóloga 

CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social 

CT – Conselho Tutelar 

CRAMI – Centro de Referência no Atendimento aos Maus Tratos na Infância 

APAE – Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

CAPS- Centro de Atenção Psicossocial 

GCM – Guarda Civil Metropolitana   

                                                           
12

 Fluxograma e seus símbolos adaptados de MERHY(2006) 
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