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RESUMO 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma ferramenta para aprimoramento e atualização 

de conhecimentos, melhorando a qualidade de serviços prestados à população, mediante um 

processo educativo baseado em problemas detectados pelos trabalhadores em seu cotidiano de 

prática. Este estudo tem como objetivo principal investigar a violência no trabalho na 

Estratégia de Saúde da Família, problematizando-a sob a perspectiva da Educação 

Permanente em Saúde. Pesquisa do tipo descritiva e exploratória de abordagem qualitativa, 

realizada com trabalhadores de uma unidade da Estratégia de Saúde da Família, localizada na 

Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados por meio de 

observação participante e entrevistas semiestruturadas realizadas no primeiro semestre de 

2017. Os dados obtidos a partir da transcrição das entrevistas e nos registros de diário de 

campo foram submetidos à análise temática.  Foram delineadas duas categorias: Situações de 

violência no cotidiano da ESF: a perspectiva dos trabalhadores e Estratégias de enfrentamento 

de situação de violência no trabalho na ESF. O estudo ressalta a necessidade dos 

investimentos em educação como um caminho para instituir uma cultura de paz. 

 

DESCRITORES: Violência, Território e Estratégia de Saúde da Família. 

  



ABSTRACT 

 

The Permanent Education in Health (EPS) is a tool for improving and updating knowledge, 

improving the quality of services provided to the population, through an educational process 

based on problems detected by the workers in their daily practice. This study has as main 

objective to investigate the violence in the work in the Strategy of Family Health 

problematizing it from the perspective of the Permanent Education in Health. Research of the 

descriptive and exploratory type of qualitative approach, realized with workers of a unit of the 

Strategy of Health of the Family, located in the West Zone of the Municipality of Rio de 

Janeiro. Data were collected through participant observation and semi-structured interviews 

conducted in the first half of 2017. The data obtained from the transcription of the interviews 

and in the field diary records were submitted to thematic analysis. Two categories were 

outlined: Situations of violence in the daily life of the ESF: the perspective of the workers and 

Strategies of coping with the situation of violence at work in the ESF. The study highlights 

the need for investment in education as a way to institute a culture of peace. 

 

Keywords: Violence, Territory and Family Health Strategy. 
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Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz.  

Madre Tereza de Calcutá 

 

 

 As feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz. 

 

  Machado de Assis 

 

 

 A humanidade não pode libertar-se da violência senão por meio da não-

violência. 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

A paz invadiu o meu coração 

De repente, me encheu de paz 

Como se o vento de um tufão 

Arrancasse meus pés do chão 

Onde eu já não me enterro mais 

 

A paz fez um mar da revolução 

Invadir meu destino, a paz 

Como aquela grande explosão 

Uma bomba sobre o Japão 

Fez nascer o Japão da paz... 

 

Gilberto Gil 
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Paz 

 “A violência é sempre 

terrível, mesmo 

quando a causa é justa”.  

 
Friedrich Schiller 

 

 

 
 

 

Figura 1 - Conteúdo do cartaz 1, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª caminhada dos Valores Humanos. Maio/2017. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na Paz e tranquilidade do seu Ser 

encontras as respostas para todas as suas 

dúvidas e inquentações. 

Confúcio 

 

 

A motivação para a temática desenvolvida neste estudo teve origem em meu 

ingresso, em 2012, na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no município do Rio de Janeiro. 

Nessa ocasião, durante o curso introdutório, quando os profissionais recém-chegados ao 

modelo de ESF são apresentados a conceitos básicos em Atenção Primária de Saúde (APS) e 

diretrizes do Ministério da Saúde (MS), conheci o gerente daquela que viria a ser minha 

unidade, em um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Logo nos primeiros dias do curso, 

ele me escolheu como Responsável Técnica (RT) de enfermagem para que, junto ao RT 

médico, pudesse apoiar a gestão da unidade de saúde e responder por questões técnicas 

específicas da enfermagem. 

Nesse momento, nossa unidade estava em obras com previsão de entrega de seis 

meses. Assim, enquanto aguardávamos, fomos lotados em um Centro Municipal de Saúde 

(CMS), uma unidade do tipo B, que se tornou nossa referência física provisória. A Carteira de 

Serviços do Município do Rio de Janeiro (2016) classifica as Unidades de APS quanto aos 

modelos de atenção como tipo A, B ou C. As unidades classificadas como A possuem 

somente  equipes de saúde da família. Nas do tipo B, convivem em uma mesma unidade, 

equipes ESF e trabalhadores que atuam no modelo tradicional de atenção básica à sáude.  Em 

unidades do tipo C, a assistência é organizada exclusivamente no modelo tradicional de 

atenção básica sem adscrição de clientela. 

Começamos, então, a atuar no vasto território com cerca de 28 mil pessoas tendo 

sido um período difícil, dentre outras razões, porque os usuários se  recusavam a se locomover 

para consultas no CMS – que ficava a três quilômetros de distância, o que prejudicava a 

assistência. Algum tempo antes de nossa chegada como ESF a esse território, o Programa 
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Habitacional do Governo Federal conhecido como "Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)"1 

havia viabilizado domicílios para pessoas que tinham ficado desabrigadas por causa das 

chuvas de verão ou para aqueles que haviam se inscrito buscando uma residência mediante 

sorteio. Assim, em um espaço bem ao lado do terreno que seria destinado à nossa unidade de 

saúde, o PMCMV construiu três condomínios de seis edificações, abrigando cerca de oito mil 

pessoas oriundas de diversos locais do estado do Rio de Janeiro. Uma equipe da nossa ESF 

assumiu a responsabilidade por esses três condomínios. Cabe destacar que, no modelo ESF, a 

assistência à população é dividida entre equipes e cada uma responde por três mil e 

quinhentas a quatro mil pessoas. A área de abrangência de cada equipe compõe o mapa do 

território da unidade e cada área tem sua singularidade e complexidade, não apenas geográfica 

como sociocultural. 

Ainda lotados no referido CMS, fomos percebendo que a equipe responsável pelos 

três condomínios trabalhava com um expressivo número de usuários vulneráveis no que tange 

aos indicadores de saúde. Era a equipe que acompanhava o maior quantitativo de mulheres em 

idade fértil, gestantes, crianças menores de um ano, pacientes com tuberculose e  portadores 

de doenças sexualmente transmissíveis. Pudemos perceber também que os moradores desses 

condomínios eram mais agressivos e hostis com os profissionais da equipe ESF.  

Após um ano e meio, ainda aguardando a entrega de nossa unidade, o gerente 

solicitou que eu assumisse a equipe responsável pelos condomínios. Na época, me senti 

desafiada a coordenar o cuidado daquela população e solicitei que o médico com quem fazia 

parceria na antiga equipe viesse comigo. Este era integrante do Programa Mais Médicos do 

Governo Federal² e eu considerava sua experiência profícua para a construção do vínculo com 

as famílias complexas que trabalharíamos. O profissional já havia participado de muitas 

missões no mundo e possuía vasta experiência com saúde pública em Cuba, país cujo modelo 

de atenção familiar inspirou também  a abordagem brasileira. O gerente aceitou. 

Lembro que, no início, estávamos muito motivados, mas ao longo de tempo, a 

distância do território foi desmotivando e dificultando o adequado acompanhamento do 

território. Até que, finalmente, em novembro de 2015, nossa Clínica da Família (CF) foi 

                                                 
1 PMCMV - Programa implementado em 2009, durante a presidência de Luís Inácio Lula da Silva a fim de 

atender à necessidade de habitação da população brasileira (COSTA, 2014). A Lei nº 12.424/2011, em seu artigo 

3º, indica beneficiários do PMCMV segundo alguns requisitos, dentre eles: “(...) III- prioridade de atendimento 

às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas” (BRASIL, 2011). 

 ² PROGRAMA MAIS MÉDICOS: Programa implementado com a finalidade de formar recursos humanos na 

área médica e garantir assistência médica no Sistema Único de Saúde. A Lei nº 12/871/2013, em seu artigo 1º, 

indica objetivos, dentre eles: “(...) I. diminuir a carência de médicos em regiões prioritárias para o SUS, a fim de 

reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; II. Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em 

saúde no país” (BRASIL, 2013).  
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inaugurada. Para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a instalação das Clínicas da Família 

marcou a reforma da APS, no munícipio do Rio de Janeiro. Partimos, então, para a nossa CF, 

agora como unidade do tipo A, com instalações adequadas e mais confortáveis, com a 

expectativa de atuar próximo ao território que assistíamos. Naquele momento, achávamos que 

todos os nossos problemas seriam resolvidos.  

Porém, com a proximidade da unidade ao território, nossa demanda de atendimento 

aumentou e, com ela, a vivência da violência local se tornou cotidiana. Se, antes, os conflitos 

eram pontuais, a partir daquela ocasião, a violência armada do poder paralelo e das ações 

policiais ou a frequente hostilidade dos pacientes passaram a ser parte de nossa rotina. Toda a 

unidade sofria com tal quadro, porém, a minha equipe parecia concentrar problemas e 

conflitos. Especialmente nossa população adscrita exigia atendimento imediato, não sendo 

incomum que as portas dos consultórios fossem“esmurradas”, mesmo que o tempo de espera 

fosse de alguns minutos. Nesses casos, os usuários entravam nos consultórios questionando a 

demora e esbravejando, sem se importar com o  atendimento em curso e ameaçando os 

profissionais.  

Passei a acompanhar de perto tais situações de violência no trabalho, pois quando o 

meu gerente precisava se ausentar da unidade, o que acontecia com certa frequência, os 

trabalhadores solicitavam minha intermediação. Assim, presenciei inúmeras situações de 

tensão no trabalho, sendo a própria vítima em algumas, e tentando minimizar seus efeitos 

sobre os trabalhadores, em outras.  

No início do ano de 2017, uma técnica de enfermagem pediu demissão porque foi 

ameaçada de morte por ter escrito, na contracapa da caderneta da criança, o nome do recém-

nascido, o que a mãe não tolerou, alegando que a letra da funcionária era feia e que, por esse 

motivo, deveria ser penalizada. O médico da equipe também foi ameaçado fisicamente por 

uma gestante em virtude da demora no atendimento. A usuária chegou a partir para agressão 

física contra o profissional, sendo o conflito mediado por um agente comunitário de saúde 

(ACS), que trancou o médico no consultório para protegê-lo. Logo após o incidente, esse 

médico pediu “fim de missão”, alegando que, em anos de profissão e em missões em vários 

países, nunca tinha vivenciado tamanha violência em serviço. 

Uma ocasião que também me marcou muito foi quando uma consulta médica de um 

determinado usuário precisou ser remarcada, pois o médico havia sido convocado para um 

treinamento. O paciente não aceitou a remarcação e se dirigiu até à unidade, alegando que 

deveria ser atendido naquele exato momento e ameaçando mais de dez trabalhadores ainda no 

corredor da unidade. Quando eu soube do ocorrido,  chamei-o ao consultório no intuito de 
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acalmá-lo e tentar compreender o problema. Expliquei o ocorrido e lhe disse que sua consulta 

seria remarcada em dois dias, mas este não aceitou e se alterou ainda mais, acentuando 

ameaças verbais. Nesse ínterim, alguns líderes  e outros moradores  da comunidade foram 

avisados das ameaças na CF e vieram me indagar sobre o que estava ocorrendo. Relatei o 

incidente, tentando amenizar a situação, com receio das consequências. O paciente, que 

continuava esbravejando e ameaçando a todos, foi perseguido e recebeu tapas no pescoço, 

sendo retirado da unidade. Cerca de uma hora após o ocorrido, o paciente voltou à unidade, 

acompanhado por alguns dos homens que o haviam levado e estes o obrigaram a  se desculpar 

com os trabalhadores de cada setor da unidade.  

O episódio me deixou perplexa. Entendo que todo território tem sua lei estabelecida 

e suas formas instituidas de poder, mas participar de toda aquela cena trouxe à tona, 

sentimentos de insegurança, tristeza e impotência. A experiência como substituta do gerente 

intensificou tais sentimentos, pois me possibilitou perceber o quanto era difícil para todos os 

trabalhadores da CF e o quão crítico era o estado geral de estresse dos profissionais. Muitos 

chegaram a pedir transferência da ESF ou desligamento da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS).  

Como forma de intervenção, a questão da insegurança dos profissionais frente à 

violência dos usuários foi tratada em reunião do Conselho Gestor local, que envolve o gerente 

da unidade e líderes comunitários. Nesse encontro, em que se discute estratégias e parcerias 

para responder a necessidades da população adscrita, ficou acordado que haveria a presença 

diária de uma liderança da comunidade na CF para apoiar a equipe e diminuir esses embates. 

Porém, essa representatividade permanente não se concretizou e os profissionais 

permaneceram inseguros. 

O contexto do trabalho na ESF é atribulado visto que, além da atuação em saúde, 

precisamos coordenar o cuidado,  fazendo a leitura dos usuários, suas família e comunidade 

numa perspectiva integral. Isso implica em entender não somente questões ligadas à saúde, 

mas educacionais, sociais, políticas e até mesmo emocionais. Isso faz com que nossa rotina 

seja intensa. Contudo, quando o trabalhador se depara com tensões como as relatadas,  de 

forma habitual, nasce  um desgaste emocional grande que afeta diretamente a vitalidade das 

pessoas ligadas ao ambiente do trabalho.  

Tendo ingressado no Mestrado Profissional de Ensino na Saúde (MPES), me 

interessei em estudar esse quadro, apostando que o curso facilitaria o distanciamento 

necessário para tratar com a devida “imparcialidade” o objeto a ser pesquisado (GOMES et al, 

2014). Entretanto, ao me debruçar na literatura sobre implicação em pesquisa, percebi que o 
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meu envolvimento com o cenário do estudo poderia revelar potentes instrumentos a partir do 

conhecimento adquirido por meio da minha vivência como trabalhadora/pesquisadora. 

 

 

Pesquisador/objeto não se diferenciam na construção e no fazer investigativo. O 

resultado deste processo costuma reverberar e ecoar em várias direções, produzindo 

efeitos e diferentes regimes de verdades que não necessariamente produzem certezas 

e categorias de descrição de termos sobre o objeto pesquisado, mas novas perguntas 

e reflexões sobre o próprio objeto. Ou seja, não só produzem novas visibilidades e 

dizibilidades como também engendram processos inusitados de subjetivação, com a 

criação de outros sentindos no próprio processo instituinte da pesquisa (GOMES 

et al, 2014. p.26) 

 

Então, fui conversar com o meu gerente sobre a perspectiva de estudar/aprofundar 

com os trabalhadores a temática da violência vivenciada na unidade, à luz da educação 

permanente em saúde. A ideia, aceita imediatamente por ele, envolvia fortalecer os 

trabalhadores, ouvindo-os e refletindo com eles sobre o enfrentamento do quadro e a 

diminuição dos impactos tanto em sua saúde quanto na qualidade da assistência. 

O conceito de educação permanente em saúde (EPS) coaduna com toda essa 

discussão enquanto proposta ético-político-pedagógica, pois esta parte do processo de 

trabalho como objeto da reflexão participativa e ativa dos próprios trabalhadores e 

compreende que os processos educativos são construídos a partir da realidade, de suas 

práticas, das concepções que portam e das relações de trabalho. Feuerwerker (2014), 

reconhecendo a complexidade relacionada à EPS, afirma que esta se apresenta em um 

contexto de disputas de poder, a partir de questões ou problemas críticos pouco estruturados e, 

por vezes, com escassa governabilidade para seu enfrentamento. Por outro lado, a autora 

ressalta que uma das potências da EPS é contribuir para que cada coletivo possa conquistar a 

capacidade de ser seu próprio produtor por meio de um processo de reinvenção das 

instituições de saúde e do mundo do trabalho em especial (FEUERWERKER, 2014). 

A EPS pressupõe a inclusão dos diversos sujeitos envolvidos com o cenário de 

trabalho numa perspectiva multiprofissional. Desenvolvi, assim, pesquisa qualitativa em 

minha unidade de saúde, com diferentes trabalhadores, apostando na potência local e na 

capacidade de reinvenção, descoberta e de autoanálise. Como Ceccim e Feuerwerker atestam, 

trata-se de um movimento que precisa seguir e respeitar multiplicidades em busca de 

resultados responsáveis (CECCIM e FEUERWERKER, 2004). 

Dessa forma, o estudo foi desenvolvido tendo como objeto de pesquisa a educação 

permanente em saúde no apoio ao trabalhador da ESF em situações de violência. Diante das 

inquietações apresentadas, delimitei duas questões norteadoras: como os profissionais da 
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ESF lidam com as situações de violência no seu cotidiano? E, quais estratégias poderiam 

apoiá-los para o enfrentamento destas tensões?  

O objetivo principal do estudo foi investigar a percepção dos trabalhadores sobre a 

violência no trabalho na Estratégia de Saúde da Família, problematizando-a sob a perspectiva 

da Educação Permanente em Saúde. Sendo os objetivos secundários: identificar situações de 

violência vivenciadas por trabalhadores e suas consequências no cotidiano da ESF; 

compreender como os trabalhadores da ESF lidam com tais situações e construir, com estes, 

estratégias capazes de fortalecê-los para o enfrentamento da violência no cotidiano do 

trabalho na ESF. 

O relatório desta dissertação foi dividido em capítulos, sendo que inicialmente 

procurei organizar o referencial temático a partir de buscas bibliográficas e reflexões de 

teóricos com larga produção na temática da violência. Cabe registrar que nas buscas nas bases 

de dados sobre o tema proposto, encontrei poucos artigos voltados para a relação conflituosa 

entre usuários adscritos e trabalhadores de saúde da ESF, sendo a literatura farta no que diz 

respeito à violência dentro da própria comunidade e suas consequências. Recortei, nesse 

capítulo, conceitos relativos à ESF, sua relação com o território e a questão da violência no 

trabalho na ESF, bem como a educação permanente em saúde e a cultura de paz  no 

enfrentamento da violência no trabalho. 

No segundo capítulo, me refiro à abordagem metodológica e aos critérios delineados 

para o desenvolvimento do trabalho, incluindo as formas de apreensão e análise dos dados. Na 

sequência, apresento um capítulo com a análise temática segundo as categorias que 

emergiram: “Violência no cotidiano da ESF: a perpectiva dos trabalhadores” e “ Estratégias 

de enfrentamento de situações de violência no trabalho na ESF”.  

No quarto capítulo, ainda antes de tecer minhas considerações finais, procuro 

contextualizar e apresentar o produto da pesquisa: um Plano de Trabalho voltado para o 

enfrentamento da violência no trabalho na ESF. Este foi elaborado na perspectiva da EPS, 

com referência na cultura da paz e utilizando a metodologia em Valores Humanos (MVH).  

No processo da pesquisa, a experiência prévia do gerente da unidade com a MVH 

envolveu a todos e propiciou ações na unidade e no território na perspectiva da EPS, 

almejando a intervenção pelos próprios trabalhadores da ESF em seu contexto de atuação. 

Para ilustrar a discussão, cada capítulo desta dissertação foi antecedido por cópias de cartazes 

ligados à aplicação da MVH, elaborados pelos trabalhadores e fixados em portas da unidade 

em ação realizada durante o período da pesquisa.   
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Honestidade 

A honestidade deve ser 

qualidade fundamental 

do ser humano. Pena 

que ultimamente 

tenha caído em desuso.  

Apesar disso,  

devemos praticá-la com afinco. 
 

ACS H. 
 

 

Figura 2 - Conteúdo do cartaz 2, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª Caminhada dos Valores Humanos . Maio/2017. 
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2 CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

Não é suficiente falar sobre a Paz.  

É preciso acreditar nela.  

E não basta acreditar nela.  

É preciso trabalhar para alcançá-la.  

Eleanor Roosevelt 

 

 

Para fundamentar a discussão sobre o objeto do estudo, procurei suporte teórico na 

literatura sobre trabalho, educação e violência, desenvolvendo o tema a partir dos seguintes 

recortes: Território, Estratégia de Saúde da Família e Violência no Trabalho e Educação 

Permanente de Trabalhadores da Saúde e Cultura da Paz no enfrentamento de Situações 

de Violência.  

 

2.1 TERRITÓRIO, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E VIOLÊNCIA NO 

TRABALHO  

 

A ESF compõe a atenção básica do sistema de saúde, constituindo instância de acesso 

primário ao SUS 

 

 

A atenção básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 

capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

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

humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica considera o 

sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção 

integral (BRASIL, 2012. p 19). 

 

Os trabalhadores: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, 

auxiliares e técnicos de saúde bucal e agentes comunitários de saúde, dentre outros 

profissionais, atuam em equipe no manejo do cuidado integral da população adscrita. Ferreira, 

I.D.S. (2010) ressalta que os trabalhadores têm a tarefa de desenvolver ações de promoção da 

saúde, prevenção de doenças e de prestação de cuidados a partir da incorporação, à prática 
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diária, de um trabalho em equipe centrado na integralidade da atenção, que procura responder 

à complexidade dos problemas de saúde.   

Assim, o trabalho na ESF pressupõe a compreensão de diferentes aspectos, mudando o 

foco de atenção do indivíduo para a família, entendida a partir do ambiente/território de vida. 

Esse contexto é maior do que uma delimitação geográfica, pois é nesse espaço que se 

apresenta a complexidade das relações interpessoais e onde se desenvolve a luta pela melhoria 

das condições de vida. O trabalho exige “(...) uma compreensão ampliada dos processos de 

saúde/doença e, portanto, a necessidade de intervenções de maior impacto e significação 

social” (BRASIL, 1997. p.8).  

A reorganização do modelo assistencial da atenção básica voltada para Estratégia da 

Saúde da Família veio consolidar as práticas de saúde e valorizar a relação entre a equipe e as 

famílias sob sua responsabilidade. Nesse sentido, uma unidade da ESF trabalha 

fundamentalmente a partir da demarcação de seu território de atuação, com a referência da 

adscrição da clientela, perante uma área de abrangência. Nesse contexto, a construção de 

vínculo é a base para um melhor entendimento do universo do usuário assistido na ESF 

 

 

A equipe de saúde da família deve ter o potencial para construir vínculos, 

aproximando os integrantes da equipe com os usuários. Essa relação deve ter um 

caráter de compromisso solidário e de construção social, envolvendo a equipe, 

instituições e comunidade (OLIVEIRA, 2012.p. 32). 

 

Cabe ressaltar que um dos grandes desafios dos profissionais da equipe de saúde da 

família é ouvir, na prática cotidiana, "a voz do outro”, significando, muitas vezes, mais do que 

a construção do vínculo entre os trabalhadores e a comunidade (ALMEIDA, 2010 apud 

OLIVEIRA, 2012.p.12). Essa compreensão envolve enfoques que se referem tanto à interação 

da população e às relações sociais e econômicas, as quais interferem no seu processo saúde-

doença, como também à necessidade de criar as condições para promover o controle, a 

regulamentação, o monitoramento e a organização do território visando intervir nos 

problemas e nas necessidades de saúde apresentadas pela população (GONDIM et al, 2008). 

Dessa forma, para os profissionais de saúde inseridos na ESF, uma das premissas é o 

conhecimento do território e do modo de vida daquela população para identificar processos de 

saúde e adoecimento que se relacionam com os fatores culturais, ambientais, econômicos e 

sociais bem como para realizar o diagnóstico situacional e o planejamento das ações aos 

usuários.  

Quando pensamos em território, surge a imagem de uma área delimitada sob posse 

(espaço e poder). Porém, entender o significado de território perpassa vários conceitos 
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reunindo os campos da Geografia, Sociologia, Antropologia e outras ciências. Nesse trabalho, 

a concepção de território no contexto da Estratégia de Saúde da Família reune conceitos e 

concepções de diferentes correntes epistemológicas que se entrelaçam no campo da Saúde 

Coletiva (DIAS, 2010). Na ESF, a partir da análise de território e suas nuances, pode-se 

planejar as ações de saúde, mediante as características de pessoas que habitam um espaço 

específico 

 

 

A categoria espaço vem sendo utilizada com ênfase na área da saúde como uma 

abordagem fundamental para dar suporte ao conceito de risco e vulnerabilidade, em 

função das múltiplas possibilidades que se tem em localizar e visualizar populações, 

objetos e fluxos, e de se espacializar a situação de saúde através da distribuição de 

indicadores socioeconômicos, sanitários e ambientais que revelam as condições de 

vida das pessoas nos lugares em que ocupam (GONDIM et al, 2008). 

 

Sposito (2004) considera três vertentes básicas para o entendimento de território. A 

primeira é a política, onde território é um espaço vasto e controlado, sendo assumido por um 

determinado poder político do Estado. A segunda é cultural, sobretudo por se tratar de um 

produto de apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. 

E, por último, a vertente econômica seria a fonte de recursos incorporados às classes sociais 

como produto de divisão territorial de trabalho. 

Por sua vez, Santos (2009) define que lugar é um território com vida e identidade, 

alertando que um território pode conter um, vários ou nenhum lugar: “(...) ademais, território 

sempre está ligado a poder, enquanto o lugar se relaciona à cultura. Outra diferença, é que 

lugar é identificado e território é delimitado” (SANTOS, 2009, p.7). 

Na Estratégia da Saúde da Família, os trabalhadores precisam reunir um conhecimento 

vasto sobre o território, as pessoas e suas necessidades, o que implica em diferentes e 

complementares experiências entre a equipe de saúde e a comunidade. Os trabalhadores da 

ESF, portanto, vivenciam, em seu cotidiano de trabalho, demandas físicas e psíquicas 

complexas, uma vez que, nessa modalidade de atenção, os membros das equipes estão em 

contato diário com a população adscrita. Por trabalharem inseridos na comunidade e serem 

referência de atenção à saúde da população residente em sua área de abrangência, precisam 

assumir inúmeras e diversificadas atribuições, sendo o trabalho desenvolvido em um ambiente 

com vários fatores de risco que podem gerar danos à saúde dos trabalhadores e afetar a 

qualidade da assistência prestada (CHIODI MARZIALE, 2006). 

O tema violência aparece comumente dentre as preocupações da ESF. Para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência configura-se como o “uso da força física 

ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou 
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uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte ou 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (KRUG et al., 2002 apud 

SOUZA, 2007, p. 15). O documento assume como violência o evento representado por ações 

realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, 

morais e/ou espirituais a si próprio ou a outros (MINAYO E SOUZA, 1997, apud BRASIL, 

2001.p.3). Por sua vez, a filósofa Hannah Arendt chama atenção para o fato de que só existe 

violência quando há incapacidade de argumentação e de convencimento do outro e a vontade 

do poderoso se impõe pela força (ARENDT, 1999; 2004). 

Na saúde coletiva, a discussão sobre violência foi, em grande parte, alimentada por 

Maria Cecília de Sousa Minayo, principal autora que fundamenta os recortes teóricos sobre o 

tema nesta dissertação. A autora ressalta que a temática possui raiz não apenas nas estruturas 

sociais, econômicas e políticas como também nas consciências individuais. Afirma, ainda, que 

esta se manifesta diante de qualquer situação em que uma pessoa perde o reconhecimento do 

seu papel de sujeito e é rebaixada à condição de objeto, mediante o uso do poder, da força 

física ou de qualquer outra forma de coerção (MINAYO, 2013b). 

Quanto à natureza, a violência pode se expressar como agressão física, sexual, 

psicológica, institucional ou como negligência (BRASIL, 2010). Minayo (2002) caracteriza a 

aniquilação da vida como a forma mais cruel de violência e afirma existir modalidades de 

atuação que provocam danos à própria pessoa, a outrem e à sociedade. A autora aponta que a 

violência se apresenta na incapacidade das relações interpessoais. 

 

 

A violência é, principalmente, uma forma de relação e de comunicação. Quando essa 

interação ocorre com prepotência, intimidação, discriminação, raiva, vingança e 

inveja, costuma produzir danos morais, psicológicos e físicos, inclusive morte 

(MINAYO, 2002.p.34). 

 

Algumas teorias biológicas defendem que a violência ocorre em decorrência de 

fatores de natureza fisiológica, bioquímica, neurológica e genética. Nesse caso, seriam 

decorrentes de distúrbios no metabolismo, questões hormonais, distúrbios de regulação das 

emoções ou carga genética, por exemplo (VIRKKUNEN et al., 1995; ZAMORA, 2002 apud 

MINAYO, 2013b). 

Filósofos e cientistas sociais, porém procuram mostrar a proeminência dos aspectos 

sociais sobre os biológicos. Domenach (1981) defende que a violência está ligada não apenas 

às relações sociais, sendo construída no interior das consciências e das subjetividades. Nesse 

sentido, o autor também reforça a ideia de que nenhuma violência pode ser analisada nem 

tratada fora da sociedade que a produz (DOMENACH, 1981 apud MINAYO, 2013b). 
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Em ensaio publicado em 2013, Minayo não só define e problematiza as relações 

entre violência e educação, como apresenta revisão na perspectiva de outros autores. Dentre 

eles, Domenach (1981) e o demógrafo francês Chesnais (1981) consideram que a percepção 

negativa e condenatória das várias formas de violência é um passo muito positivo alcançado 

pela humanidade, porque essa consciência acompanha o progresso do espírito democrático. 

Segundo os autores, quanto mais uma sociedade avança, mais ela repudia o emprego ilegítimo 

da força física, moral ou política a favor do domínio da convivência pacífica na vida cotidiana 

e o respeito às leis e normas sociais nas relações sociais. (CHESNAIS, 1981; DOMENACH, 

1981, apud MINAYO, 2013b). 

Referência nos estudos sobre violência, Sérgio Adorno coordenador científico do 

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, em entrevista a Nonato 

(2015), lembra que o crescimento exacerbado da violência e da intolerância, em todas as 

esferas, constitui uma das principais questões que afetam a sociedade brasileira. Adorno 

aponta que a situação da violência no país é grave e tende a piorar, por falta de planejamento 

estratégico do Estado (NONATO, 2015). 

Adorno ressalta, ainda, que há diferentes modalidades de “violências”, a saber: 

delinquência comum contra o patrimônio e, sobretudo, contra a pessoa em particular, 

incluindo os homicídios; crimes conectados com a chamada criminalidade organizada em suas 

diferentes facetas; violações de direitos humanos, que envolve ataques à integridade de 

pessoas pelo fato de pertencerem a grupos que são estigmatizados e objeto de preconceito; e 

por fim, conflitos nascidos nas relações interpessoais. Em todas essas modalidades pode-se 

verificar a existência de violência policial, cujas ações repressivas por vezes não respeitam a 

dignidade de pessoas e coletivos (NONATO, 2015). 

Minayo (2013b), citando Manuel Castells (2006) e Michel Wieviorka (1997, 2006), 

argumenta que, para alguns teóricos, as expressões de violência têm, sobretudo, bases 

econômicas. A autora também resgata Freud (1974a, 1974b, 1991) para compreender a 

violência sob o ponto de vista da subjetividade, 

 

 

Em seus primeiros escritos, o autor a associa à agressividade instintiva do ser 

humano, o que o levaria a fazer sofrer e a matar seu semelhante. Em um segundo 

momento, a define como instrumento de arbitragem de conflitos, sendo um princípio 

geral da ação humana frente a situações competitivas. Numa terceira etapa, avança 

para a ideia de construção de uma comunidade de interesses. É dessa identidade 

comum, segundo o autor, que surgem os vínculos emocionais entre os membros de 

um grupo, levando-os a preferirem a civilização, o diálogo e a convivência pacífica 

ao uso puro e simples da força (MINAYO, 2013b, p.252). 
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Minayo (2002) ressalta que, além de se constituir em uma preocupação intelectual, a violência 

constitui uma questão sociopolítica a qual afeta materialmente os serviços de saúde, seus 

custos e sua organização. Dessa forma, envolve também os profissionais como vítimas e, 

ainda, como atores que contribuem para superar ou exacerbar suas expressões. A autora 

ressalta 

 

 

O que não podemos é compartilhar do imaginário da inevitabilidade e da falta de 

controle. Do ponto de vista social, o contrário da violência não é a não-violência, 

mas sim a cidadania e a valorização da vida humana em geral e de cada indivíduo no 

contexto de seu grupo. Por isso, o marco da promoção da saúde é central para que se 

instalem mecanismos e práticas a partir da atenção básica e das outras etapas dos 

serviços (MINAYO, 2002, p.40-41). 

 

Costa (2005), em estudo sobre múltiplas formas de violência no trabalho de 

enfermagem, aponta que esta pode ser relacionada ao acelerado crescimento populacional não 

acompanhado da ação do Estado, o qual deveria ser provedor de infraestrutura e políticas 

sociais; à mudança de valores e crenças; e a uma transformação epidemiológica que 

contempla tanto características de países subdesenvolvidos (problemas de saúde) quanto de 

países centrais do capitalismo (perfil de mortalidade). 

Minayo (2013a) ressalta que, nas décadas de 1960 e 1970, a violência mais visível 

para os brasileiros e em várias partes do mundo possuía uma conotação política e 

revolucionária e era justificada socialmente pelo ideal de transformação do Estado, mas que 

“hoje, em sua maioria, as manifestações carecem de significado político. Ocorrem com a 

conivência ou o distanciamento do Estado (...)”. A autora ainda ressalta que, no Brasil, cada 

dia mais, são descobertos conluios entre a legalidade e a ilegalidade, incluindo, entre outros 

atores sociais envolvidos, políticos, empresários e funcionários públicos do poder executivo, 

legislativo e do judiciário. “São criminosos que dão enormes prejuízos ao erário público”. 

(MINAYO, 2013a, p.256). 

A autora ainda salienta que o crescimento da violência social não é apenas um 

problema brasileiro e vem se expressando internacionalmente, uma vez que 

 

 

Em todo o mundo se processam mudanças sociais e políticas no papel do Estado, da 

sociedade civil e nas individualidades, acompanhadas tanto de expressões positivas 

como negativas, cuja configuração muda com o tempo e com as transformações 

históricas (MINAYO, 2013a, p.256). 

 

Sobre a violência relacionada ao trabalho, alguns autores diferenciam 

conceitualmente violência do trabalho da violência no trabalho. Os autores ressaltam que a 

violência do trabalho relaciona-se à deterioração das condições de trabalho que aumentam a 
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exposição dos trabalhadores a riscos de acidentes e de adoecimentos. Já a violência no 

trabalho envolve a relação com o público no exercício das atividades. Neste estudo, o termo 

“violência no trabalho” foi adotado (MACHADO e MINAYO-GÓMEZ, 1994; RIBEIRO, 

1997; CAMPOS, 2002; LANCMAN et al., 2009). 

Santos Júnior e  Costa Dias (2005), em revisão sobre o tema da violência no trabalho, 

expõe que parte da população economicamente ativa afirma sofrer alguma forma de violência 

no trabalho e que os ambientes de maior risco se concentram no setor de serviços de saúde, 

transporte, comércio varejista e educação. Lancman et al. (2009), em revisão conceitual, 

apontam uma diferença entre a violência do e no trabalho. Os autores mencionam que pode 

ser acrescentado ao conceito de violência no trabalho, 

 

 

(...) os incidentes relacionados a comportamentos abusivos e ameaças ou ataques e 

que impliquem risco explícito ou implícito para a segurança, bem-estar e saúde dos 

trabalhadores. Entende-se por violência psicológica formas de agressão verbal, 

ameaças, intimidações, abuso psicológico e insultos (WYNNE et al., 1997 

apud LANCMAN et al, 2009, p.682). 
 

Para Ribeiro (2012), as formas contemporâneas de trabalho, mediante a disciplina do 

aumento de produtividade e da qualidade dos serviços, podem ocasionar problemas sérios e 

diversos à saúde do trabalhador. O autor descreve que as formas de organização do trabalho e 

as condições impostas (caracterizadas pelo aumento das pressões produtivas, isolamento 

gerados pelas novas relações competitivas e de busca de destaque para manutenção do 

emprego), quanto mais intensas e precárias, mais desgastam o trabalhador, anulando-os como 

sujeitos e cidadãos e sendo responsáveis pelo aumento de algumas patologias corporais e 

mentais da atualidade, dentre as quais, estão a Síndrome de Burnout. Esta constitui condição 

clínica associada ao trabalho que inclui desgaste emocional, despersonalização e sentimento 

de incompetência, evidenciada pelo estresse crônico (TRINDADE, LAURTERT, BECK et 

al., 2010). 

 

2.2 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TRABALHADORES DA SAÚDE E CULTURA 

DA PAZ NO ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi proposta pela Organização Pan-

americana da Saúde, no ano 1980, como estratégia para a organização de processos 

educativos dirigidos aos trabalhadores da saúde. Desde então, a EPS vem evoluindo em seu 

conceito e no contexto dos sistemas de saúde, em um processo de permanente busca de 
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desenvolvimento de trabalhadores a partir dos acontecimentos do trabalho no ambiente 

cotidiano das atividades em saúde. Nesse sentido, aproxima-se da concepção de aprendizagem 

significativa, a qual afirma que a compreensão sobre determinado conhecimento nos ajuda a 

conceber novos conhecimentos em nossa estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1982). Stroschein e 

Zocche (2011) reforçam que a educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem 

significativa, em que o aprender e o ensinar devem integrar a prática diária dos profissionais 

da saúde, uma vez que, por meio desta, refletem sobre as diversas realidades e os modelos de 

atenção em saúde nos quais estão inseridos, com o intuito de identificar as situações-

problema. 

Sendo assim, cabe considerar o potencial educativo do processo de trabalho para a 

formação/transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. Esse 

caminho indica a efetivação de ações de Educação Permanente a partir da problematização 

dos processos de trabalho e de sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias 

dimensões e necessidades em saúde das pessoas, dos coletivos e das populações (CECCIM e 

FEUERWERKER, 2004). A EPS teria, portanto, como objetivo, contribuir para que cada 

coletivo pudesse conquistar a capacidade de ser seu próprio produtor por meio de um 

processo de reinvenção das instituições de saúde e do seu próprio mundo do trabalho 

(FEUERWERKER, 2014). Dessa forma, pode ser encarada como uma ferramenta potente 

para o enfretamento de problemas prevalentes, melhorando a qualidade de serviços prestados 

à população e fortalecendo os profissionais da Estratégia da Saúde da Família (ESF). 

 

 

A realização desse tipo de proposta pressupõe incorporar nas práticas educativas os 

conhecimentos produzidos pelos sujeitos envolvidos, valorizar a troca de 

experiências e saberes entre profissionais de saúde e população e, propor a 

incorporação do planejamento participativo nas práticas educativas (ACIOLI, 

2008. p 119). 
 

No Brasil, a concepção de EPS fomentou a proposição de uma política - a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS)-, e esta, somada a outras orientações 

publicadas, como a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e a Política Nacional de 

Humanização (PNH), orientam trabalhadores da gestão e da assistência no enfrentamento às 

situações de violência no trabalho (BRASIL, 2007; 2013; 2014).  

A PNPS lançada em 2006 destaca a construção de um modelo de atenção que 

prioriza a qualidade de vida, com ações para a prevenção de violências e estímulo à cultura de 

paz. Essa política tem por objetivo atuar sobre os determinantes das doenças e agravos, 
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investindo em outras políticas indutoras de modos de vida promotores de saúde e ambientes 

saudáveis (BRASIL, 2014). 

A PNH, por sua vez, foi criada em 2003 e seu principal norte parte do princípio de 

que trabalhadores, usuários e gestão devem estar interligados por meio da comunicação. 

Assim, as problematizações relacionadas à assistência devem subsidiar recursos entre gestão 

de cuidado, produção e processos de trabalho, contribuindo para a produção de saúde. A PNH 

coloca em evidência a dimensão do cuidado a partir da compreensão do acolhimento como 

um ato de aceitação, credibilidade e aproximação, ou seja, uma forma de fazer com que o 

outro se sinta pertencido. Mais que uma atitude de solidariedade, é uma atitude de inclusão 

(BRASIL, 2013).  

Por fim, a PNEPS foi inicialmente implementada pela portaria GM/MS n. 198, de 13 

de fevereiro de 2004 (BRASIL, 2004) e posteriormente foi substituída pela portaria GM/MS 

n. 1996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007) 

 

 

Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de 

educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 

processo de trabalho, e considera que as necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das 

pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho (BRASIL, 2007, Anexo II). 
 

A proposta da PNEPS é ratificada por Paulo Freire quando este defende que é 

preciso respeitar os saberes dos educandos para que, por meio de suas experiências sociais, 

possam ser discutidas implicações políticas e ideológicas, a fim de operá-los por si mesmos 

(FREIRE, 2008). Isto é, a partir da vivência dos trabalhadores/educandos - seus saberes 

próprios e a perspectiva de trocas, instrumentalizados pelas políticas existentes-, estes 

mesmos apresentem as condições para problematizar e indicar caminhos para o enfrentamento 

de questões da prática no cotidiano de trabalho. 

Nesse sentido, segundo Mário Rovere (2005), o desafio da política brasileira foi o de 

ultrapassar a utilização pedagógica de natureza educacional da formulação trabalhada pela 

Organização Pan-Americana da Saúde, relativa à Educação Permanente do Pessoal da Saúde, 

para implicá-la com o caráter situacional das aprendizagens nos próprios cenários de trabalho 

da saúde, em todas as suas dimensões, conectando-a às ações contra hegemônicas necessárias 

(ROVERE, 2005). Por isso, no desafio brasileiro, houve um desapego às referências originais, 

em consistência com seu ideário, para qualificar a própria educação permanente em saúde, 
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“(...) colocando o desafio assumido no tamanho das lutas de produção da saúde, abrindo 

fronteiras e desterritorializando instituídos” (CECCIM, 2005). 

No contexto do sistema de saúde, como afirma Merhy (2007), o trabalho é uma 

atividade de produção dinâmica, relacional, que incorpora diferentes tipos de tecnologias e se 

realiza, essencialmente, pela intervenção criativa do trabalhador: um trabalho vivo em ato 

(MERHY, 2007). Mas cabe considerar que o formato tradicional de oferta de capacitação para 

trabalhadores permanece como uma das estratégias mais utilizadas no enfrentamento de 

questões ou problemas nos serviços de saúde. Nessa lógica, grande parte do esforço para 

alcançar a aprendizagem ocorre por meio de ações intencionais e planejadas com a missão de 

fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica das organizações 

não oferece por outros meios. Conceitualmente, tais capacitações se inscrevem numa 

concepção de educação continuada (EC) e apesar de, na grande maioria das vezes, ser 

insuficiente enquanto estratégia de qualificação, constitui componente essencial dos 

programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos das instituições de saúde. 

Diferentemente da EC, a EPS é compreendida como um contínuo de ações de trabalho-

aprendizagem que ocorre em um espaço de trabalho/produção/educação em saúde, a partir de 

situações existentes, se dirigindo a superá-las ou a transformá-las em algo desejado ou no 

mínimo diferente. 

Destacando o diferencial da EPS em relação à EC, na EPS se prioriza a educação dos 

profissionais de saúde como uma ação final da política de saúde e não como atividade meio 

para o desenvolvimento da qualidade do trabalho. Ceccim (2005), sanitarista que esteve na 

origem da criação da PNEPS, ressalta que este é um diferencial de novidade configurado sob 

o conceito político e pedagógico da EPS e que resume a política proposta e lhe dá tradução 

concreta junto aos Conselhos de Saúde, instituições de ensino, associações docentes, 

movimentos sociais, organizações estudantis e representações de trabalhadores (CECCIM, 

2005). 

Outro ponto importante é que a educação permanente em saúde, incorporada ao 

cotidiano da gestão setorial e da condução gerencial de unidades de ensino e de outras ações e 

serviços de saúde, consolida o SUS como um interlocutor nato das escolas na formulação e 

implementação dos projetos político-pedagógicos de formação profissional e não apenas 

campo de estágio ou aprendizagem prática (BRASIL, 2004). 

Assim, a concepção da EPS parte do pressuposto de que os processos de trabalho 

precisam ser aperfeiçoados, a partir do investimento na formação do próprio trabalhador 
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levando-se em consideração questões vivenciadas em seu cotidiano, e pode servir de apoio 

aos profissionais para minimizar os efeitos dos conflitos vivenciados, visto que 

 

 

Apresenta um cenário que envolve a metodologia da problematização, uma equipe 

com profissionais de diversas áreas de atuação, com ênfase nas situações-problema 

das práticas cotidianas, possibilitando reflexões críticas e articulando soluções 

estratégicas em coletivo, e está inserida no desenvolvimento e na consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (STROSCHEIN e ZOCCHE, 2011). 
 

Para o progresso dos espaços de discussão entre os trabalhadores, é necessário que 

haja respeito aos saberes oriundos da prática, o que envolve a premissa de que o outro carrega 

um saber de acordo com sua experiência e de que, a partir da troca de vivências, há uma 

construção alinhavando o saber comum e o técnico (ACIOLI, 2008). 

Ceccim e Feuerwerker (2004) estabelecem a figura do quadrilátero2 como forma de 

construção dos pilares da educação permanente em saúde, de forma que, neste processo, 

estariam necessariamente envolvidos o ensino, a gestão, as práticas de atenção e o controle 

social.  

 

 

(...) propõe construir e organizar uma educação responsável por processos 

interativos e de ação na realidade para operar mudanças (desejo de futuro), mobilizar 

caminhos (negociar e pactuar processos), convocar protagonismos (pedagogia in 

ato) e detectar a paisagem interativa e móvel de indivíduos, coletivos e instituições, 

como cenário de conhecimentos e invenções (cartografia permanente). No 

quadrilátero estão aspectos éticos, estéticos, tecnológicos e organizacionais, 

operando em correspondência, agenciando atos permanentemente reavaliados e 

contextualizados (CECCIM e FEUERWERKER, 2004, p. 59). 

 

Nesse contexto teórico, entende-se que a EPS constitui uma prática fundamental no 

espaço de trabalho, uma vez que envolve aprender e ensinar e propicia ao trabalhador o 

fortalecimento da capacidade de enfrentar tensões. Ceccim (2005) aponta que operar o 

trabalho no SUS a partir da noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe e de 

construir/reinventar cotidianos se torna crucial para o desenvolvimento individual, coletivo e 

institucional. 

Considerando-se a problemática abordada nesse estudo, sabe-se que a maioria dos 

trabalhadores não possui qualificação específica para lidar com situações de violência, uma 

vez que tal temática não é abordada durante sua formação e nem durante o exercício cotidiano 

no SUS. A falta de preparo é driblada com o aprendizado informal que acontece no próprio 

trabalho, de forma não sistematizada.  

                                                 
2 Figura geométrica plana, poligonal e formada por quatro lados.  
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Em 2008, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) formulou um 

documento intitulado: O Desafio do Enfrentamento da Violência: Situação Atual, Estratégias 

e Propostas, com caráter nacional, visando disseminar a cultura da paz e a instrumentalização 

de profissionais de saúde. No documento, as propostas são organizadas em seis áreas de 

atuação: Vigilância, Prevenção e Promoção (incluindo a participação comunitária e a 

comunicação social), Organização da Assistência, Pesquisa, Formação e Educação 

Permanente, e Legislação ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). 

Sabe-se que, diante de um determinado contexto de violência no trabalho na ESF, 

cada trabalhador age conforme seus referenciais próprios de enfrentamento. Cabe ressaltar 

que a EPS não se apresenta nesses casos (e nem em qualquer outro) com a intenção de ensinar 

como atuar, mas sim objetivando garantir espaços de discussão, favorecendo a construção de 

dispositivos, instrumentos ou ferramentas capazes de enfrentar as circunstâncias, dando 

visibilidade à experiência e apostando na capacidade crítica e reflexiva dos próprios 

trabalhadores. Assim, não se trata de “(...) transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2008.p 21). 

 

 

(...) a Educação Permanente em Saúde está carregando, então, a definição 

pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da 

formação – em saúde em análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que 

operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e 

avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano (CECCIM, 2005. p 161). 

 

Percebe-se que a concepção de EPS pode nortear atividades capazes de promover o 

respeito ao individual e ao coletivo e, assim, ser mais uma ferramenta para analisar as 

expressões e representações de violência na unidade e no território, intencionando o 

fortalecimento de trabalhadores. Cabe, no entanto, ressaltar os limites da EPS, considerando 

que ela não se entende como solução e que, dentre as fragilidades do SUS, pode-se destacar 

que ainda são incipientes as iniciativas de materialização da PNEPS. Por outro lado, sabe-se 

que, em vários serviços do SUS, existem iniciativas de utilização da EPS como estratégia para 

implementar linhas de ação.  

Assim, é preciso considerar que somente a partir da realidade local e da 

singularidade dos atores é possível construir processos que façam sentido e que sejam 

efetivamente apropriados pelos trabalhadores em seu cotidiano. Nesse sentido, há registros de 

experiências interessantes de construção de processos formativos pelos próprios municípios 

em que são forjadas redes de sustentação com base na EPS (FEUERWERKER, 2014; 

MAGALHÃES et al., 2015; BRASIL, 2015; GOUVÊA et al., 2016).  
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Dentre as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde no desenvolvimento 

de seu trabalho, se encontram os conflitos que podem gerar violência no trabalho.  As pessoas 

diferem entre si, porém, diferenças e discordâncias nem sempre são sinônimos de 

incompatibilidade e o conflito nem sempre é ruim. O que define o conflito como destrutivo ou 

construtivo é a maneira de lidar com ele. O conflito pode resultar em brigas crônicas e em 

violência; por outro lado, pode ser base para o crescimento e fortalecimento pessoal e das 

relações. O desafio é desenvolver habilidades para transformar conflitos destrutivos em 

caminhos construtivos. Harmonizar diferenças e criar soluções satisfatórias para todos. 

(CECÍLIO, 2005) 

A solução de conflitos depende, em grande parte, da clareza e da eficácia da 

comunicação, cuja base fundamental é saber escutar com sensibilidade e atenção e transmitir 

à outra parte que suas mensagens são compreendidas. Com isso, se constrói confiança e 

respeito apesar das discordâncias, se promove uma cultura de paz.  

A cultura de paz está ligada a valores, crenças, leis, normas, padrões de 

relacionamentos, códigos, estilos de vida e linguagem que moldam as relações em uma 

determinada sociedade. Em culturas mais colaborativas e dialógicas, os vínculos sociais e as 

parcerias são mais valorizados e os conflitos representam uma oportunidade para o exercício 

da negociação. Nestas comunidades, as relações são organizadas por consenso e solidariedade 

e os princípios da não violência e da proteção à vida ocupam um lugar central (SÃO PAULO, 

2015).  

A Promoção da Saúde e da Cultura de Paz fazem parte de uma visão mais integrada e 

holística de se perceber a presença do homem no mundo. Esse olhar busca fortalecer pessoas 

e coletivos na construção de projetos de vida mais saudáveis. Os profissionais de saúde 

podem e devem investir recursos e tecnologias para auxiliar pessoas a resgatarem a 

autoestima e a capacidade de cuidar de si, favorecendo, assim, a possibilidade da reconstrução 

de novos projetos existenciais. Ações profissionais desenvolvidas com sensibilidade podem 

ajudar a consolidar a prática dos valores fundamentais do convívio humano.  

Algumas metodologias e estratégias favorecem a qualidade de convivência e 

contribuem para o estabelecimento de uma cultura de paz. Dentre elas, algumas já são 

utilizadas no setor saúde, como a Mediação de Conflitos e as Rodas de Conversa. Outras 

começam a ser vivenciadas nas unidades de saúde, como a Comunicação Não-violenta; a 

Escuta Empática; e os Círculos Restaurativos (SÃO PAULO, 2015). Outra Metodologia 

adotada em escolas que contribui para a construção da paz é a Metodologia de Valores 

Humanos (MVH).  
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A MVH foi desenvolvida pelo educador indiano Sathya Sai Baba com o objetivo de 

oferecer formação acadêmica simultânea à formação do caráter de escolares. A primeira 

"Escola Sathya Sai" foi fundada em 1968, na Índia, e hoje há mais de 150 delas espalhadas 

por 35 países, dentre os quais Canadá, Austrália e Inglaterra. No Brasil, existem 05 Escolas 

Sathya Sai em funcionamento, todas reconhecidas pelas Secretarias de Educação. O Programa 

de Educação em Valores Humanos desenvolve seres humanos conscientes de seu valor 

pessoal, potencial e de suas responsabilidades. O Programa se baseia em cinco valores 

universais: Amor, Verdade, Retidão, Paz interior e Não Violência. Na aplicação da MVH é 

importante que a escola discuta as formas de trabalhar esses valores, de forma que não fiquem 

apenas no senso comum, voltando-se para a internalização dos conceitos e práticas dos 

mesmos (CENTRO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS, 1999). 
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Ética 

“É necessário cuidar da ética 

para não anestesiarmos a nossa 

consciência e 

começarmos a achar 

que tudo é normal”. 
Mario Sergio Cortella 

 
Figura 3 - Conteúdo de cartaz 3, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª Caminhada dos Valores Humanos. Maio/2017. 
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3 CAPÍTULO 2 - MÉTODO 

 

Paz não é aquilo que encontramos em um 

lugar sem ruídos, sem problemas, sem 

trabalho duro, mas o que permite manter a 

calma em nosso coração, mesmo no meio das 

situações mais adversas. Este é o seu 

verdadeiro e único significado.  

Paulo Coelho 

 

Entende-se por metodologia o caminho do pensamento e da prática de abordagem da 

realidade. A metodologia de pesquisa envolve as concepções teóricas, o conjunto de técnicas 

que possibilitam a construção da realidade e o potencial criativo do investigador. Nesse 

sentido, ela deve apresentar um instrumental claro, coerente, elaborado e capaz de encaminhar 

os impasses teóricos para o desafio da prática (MINAYO, 2010). 

A pesquisa desenvolvida é do tipo descritiva e exploratória, de abordagem 

qualitativa. Esse tipo de pesquisa permite ao investigador aumentar sua experiência em torno 

de um determinado problema, explorando a primeira aproximação de um tema, visando criar 

maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno (LEOPARDI, 2001). 

Para Triviños (1992, p.146), “a pesquisa exploratória é um tipo de investigação que 

parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, 

buscando antecedentes e maior conhecimento para, em seguida, planejar uma pesquisa 

descritiva ou experimental”. Um estudo exploratório pode servir para levantar possíveis 

problemas de pesquisa. 

A abordagem mais adequada ao objeto deste estudo é a qualitativa, pois esta permite 

compreender problemas sob a perspectiva dos sujeitos que o vivenciam, atentando-se ao 

contexto social no qual o evento ocorre. Neste sentido, Minayo (2010, p. 57) destaca que 

 

 

O método qualitativo é o que tem fundamento teórico que, além de permitir desvelar 

processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias 

durante a investigação.  
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O presente estudo foi desenvolvido em uma unidade de Estratégia de Saúde da 

Família (Clínica da Família), situada na zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

pertencente à Área Programática 5.1. A área adscrita à unidade compreende cerca de 28 mil 

habitantes, sendo que, até o primeiro semestre de 2017, o cadastramento alcançou 64% desta 

população. O território é vasto, bastante diferenciado e caracterizado, em sua maior parte, por 

pessoas em situação de vulnerabilidade. 

A Zona Oeste do Rio de Janeiro se caracteriza por ser uma região marcada por 

desigualdades sociais e pelo baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)3. Formada por 

37 bairros, a região envolve quatro áreas de planejamento (AP), 4.0, 5.1, 5.2 e 5.3. Sua 

população representa cerca de 41,36% (2.614.728 habitantes) do total de habitantes do 

município do Rio de Janeiro (6.320.446 habitantes) (INSTITUTO RIO, [201?]).  

A unidade envolvida com o estudo possui, no total, oito equipes de ESF, sendo 

composta por 84 trabalhadores, a saber: 1 gerente técnico; 2 auxiliares administrativos; 10 

médicos; 8 enfermeiros; 8 técnicos de enfermagem; 1 farmacêutico; 2 oficiais de farmácia; 2 

dentistas ; 1 técnico de saúde bucal ; 2 auxiliares de saúde bucal; 40 agentes comunitários de 

saúde; 5 auxiliares de serviços gerais e 2 vigilantes. 

Os trabalhadores da unidade foram convidados a participar do estudo após 

apresentação do projeto feita pela pesquisadora, nas reuniões das equipes e na reunião geral. 

Trabalhou-se, dessa forma, com uma amostra intencional. Segundo Pires (2008), delimitar a 

amostra significa definir o conjunto que auxiliará a análise e interpretação dos dados e nas 

amostras intencionais. Tal definição é feita a partir da experiência do pesquisador no campo 

de pesquisa, pautada em raciocínios instruídos por conhecimentos teóricos da relação entre o 

objeto de estudo e o corpus a ser estudado. 

Quinze trabalhadores se dispuseram a colaborar com a pesquisa, respeitando-se os 

seguintes critérios de inclusão: trabalhadores que atuavam na unidade há, no mínimo, seis 

meses, com mais de 21 anos de idade e em pleno exercício de suas funções, no período do 

estudo. Foram excluídos do estudo trabalhadores que atuavam pontualmente na unidade, no 

apoio às ações locais, como exemplo, profissionais do Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde 

da Família (NASF) e os que estavam de licença-médica, férias ou em cumprimento de aviso 

prévio (Quadro 1). 

                                                 
3 O IDH é um indicador sintético de qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e divide por três os 

níveis de renda, saúde e educação de determinada população. A renda é avaliada pelo PIB real per capita; a 

saúde, pela esperança de vida ao nascer e a educação, pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de matrículas 

nos níveis primário, secundário e terciário combinados. Renda, educação e saúde seriam atributos com igual 

importância como expressão das capacidades humanas (MINAYO et al., 2000, p .10). 
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 ESCOLARIDADE 

TOTAIS 

TRABALHADORES 

DA UNIDADE  

COLABORADORES DA 

PESQUISA 

NÍVELSUPERIOR 22 5 
1 GT; 1 ENF; 1 MED; 1 

DEN; 1 FAR 

NÍVEL TÉCNICO 13 1 1 AA;  

NÍVEL FUNDAMENTAL 49 9 
1 VIG; 1 ASG; 1 ASB; 6 

ACS 

TOTAL 84      15 

Quadro 1 - Total de Trabalhadores da Unidade de Saúde e de colaboradores da pesquisa por escolaridade.  

Rio de Janeiro, 2017. 
 

Ainda nessa etapa preparatória, os interessados assinaram e receberam uma cópia do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), quando foram acordados os 

horários mais apropriados para a realização das entrevistas de acordo com a rotina de cada 

trabalhador. 

Os dados foram coletados no primeiro semestre do ano de 2017, a partir da aplicação 

de entrevistas, realizadas com o apoio de um roteiro com questões semiestruturadas com o 

propósito de verificar as percepções dos participantes sobre as questões de estudo 

(APENDICE A). 

Minayo (2013a) ressalta que a entrevista pode ser entendida como uma conversa com 

finalidade, permitindo ao entrevistado a livre expressão de opinião. A autora diz que a mesma 

“obedece a um breve roteiro que conduz o pesquisador. Por ter um apoio claro na sequência 

das questões, a entrevista semi-estruturada facilita a abordagem qualitativa” (MINAYO, 

2013a, p.267). 

Os profissionais foram entrevistados em seus locais de trabalho e, mediante 

autorização, as falas foram gravadas, com a finalidade de reduzir o tempo da entrevista 

(duração de 15 a 20 minutos) e preservar, ao máximo, o conteúdo dos depoimentos. Após a 

realização das entrevistas, as falas foram transcritas na íntegra por pessoa auxiliar, preparada 

pela pesquisadora. O papel foi assumido por pessoa contratada com experiência em serviços 

dessa qualidade. A pesquisadora realizou reunião prévia de formação, quando esta teve acesso 

às informações básicas do projeto. Por fim, o roteiro de entrevista semiestruturada foi 

discutido e todas as dúvidas esclarecidas. A pessoa auxiliar foi orientada a confeccionar um 

diário de campo, registrando quaisquer ocorrências ou percepções para posterior avaliação 
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com a pesquisadora, o que era feito logo após a realização de cada transcrição. Visando 

preservar o anonimato dos participantes da pesquisa, estes foram identificados por códigos 

que correspondem a alguns valores e subvalores humanos.4 

A pesquisadora recorreu também à técnica de observação participante, com o intuito 

de agregar consistência às informações obtidas e conferir validade ao estudo. Assim, durante 

o período de coleta dos dados, foi utilizado um diário de campo, em que a pesquisadora 

registrava impressões e observações a cada movimento da pesquisa. Nele, foram anotadas 

impressões pessoais, observações dos diálogos e tudo o que pudesse contribuir para uma 

melhor compreensão do objeto da pesquisa (MINAYO, 2010). 

Na sequência, as entrevistas foram transcritas, tomadas como fontes de documentos 

orais, e os dados submetidos à Análise Temática, conforme orientação de Minayo (2010). 

Para a autora, o tema relaciona-se a uma afirmação sobre determinado assunto, comportando 

relações e podendo ser apresentada por meio de uma palavra, frase ou resumo. A análise 

temática, segundo a autora, compreende uma descoberta de núcleos de sentido integrantes de 

uma comunicação que signifiquem algo para o objeto analítico visado em função de sua 

presença ou frequência. 

A análise foi iniciada pela leitura flutuante, onde a pesquisadora entrou em contato 

direto e intenso com o material de campo codificado nas transcrições. Essa etapa possibilitou 

a revisão dos dados a partir da leitura exaustiva dos materiais adquiridos por meio das 

entrevistas em associação às observações registradas no diário. 

No processo de análise, os resultados foram dispostos descritivamente, em um 

primeiro nível, e agrupados pelas temáticas identificadas (Figura 4). 

Por fim, a análise foi aprofundada e confrontada com a literatura no que tange à 

conformação das categorias denominadas: 1.Situações de Violência no Cotidiano da ESF: A 

Perspectiva dos Trabalhadores e 2.Estratégias de enfrentamento de situações de violência no 

trabalho na ESF. 

                                                 
4 Martinelli (1996) classifica Valores como Absolutos e Subvalores como Relativos. Os Absolutos são os 

fundamentos morais e espirituais da consciência humana. Já os Relativos são as várias ações humanas que 

formam um grupo de atitudes que fazem com que o Valor Absoluto seja alcançado.  
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Figura 4 - Imagem de produto relacionado à etapa prévia de construção de significados. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

O projeto que originou esta pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo CEP 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), como instituição proponente, e da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ), como unidade coparticipante. O projeto foi 

submetido à Plataforma Brasil segundo o número de CAAE: 62134516.7.0000.5243 e obteve 

parecer: 1.034.407, atendendo a Resolução nº 466/12 (ANEXOS A e B). 
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Esperança  

“Esperança é a luz que nos guia 

para bem longe do 

precipício dos nossos 

piores pensamentos”  
ACS ?  

 

Figura 5 - Conteúdo de cartaz 4, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª Caminhada dos Valores Humanos. Maio/2017. 
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4 CAPÍTULO 3 - ANÁLISE TEMÁTICA  

 

A Paz não pode ser mantida à força. Somente 

pode ser atingida pelo entendimento. 

Albert Einstein 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Participaram deste estudo, quinze trabalhadores envolvidos com 

gerência/administração e assistência na unidade que sediou o estudo, sendo a maioria de 

adultos jovens do sexo feminino, com idades variando entre 31 e 52 anos. A pesquisa contou 

com um grupo bem diversificado, envolvendo trabalhadores de diferentes cargos e formações 

(Quadro 2). 

Os cinco profissionais que ocupam cargos de nível superior possuem formação em 

enfermagem (2), farmácia (1), odontologia (1) e medicina (1). O único entrevistado que ocupa 

cargo de nível médio possui graduação e pós-graduação na área de administração. Dentre os 

nove participantes que ocupam cargos de nível fundamental, quatro terminaram o ensino 

médio, dois possuem formação em serviço social e fisioterapia e outros dois então cursando 

Educação Física e Biologia. Apenas um participante possui ensino fundamental incompleto. 

Dentre os colaboradores que ocupam cargos de nível superior, um possui formação em nível 

stricto senso (mestrado) e outro tem especialização em Saúde da Família. 

Trata-se de um grupo com razoável experiência em saúde da família, uma vez que 

esta variou entre 01 ano e 06 meses e sete anos, sendo que a maior parte possui entre três e 

cinco anos na ESF. Nove participantes possuem três anos ou mais na unidade envolvida com 

o estudo, sendo que cinco possuem menos de 01 ano e 06 meses de atuação no local. O 

colaborador médico é quem possui menor tempo na unidade (10 meses). Cabe ressaltar que, 

segundo os critérios de inclusão, os participantes deveriam estar atuando na unidade há pelo 

menos seis meses. 

Essa heterogeneidade é importante, pois um maior tempo de atuação tanto pode 

sugerir experiência profissional e maturidade, como também pode indicar acúmulo de 

atividades, responsabilidades, cansaço ou desmotivação. Por outro lado, um tempo menor no 
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cargo ou função pode indicar tanto um menor conhecimento dos processos e das relações, 

como uma maior disposição para o cotidiano do serviço. Considerando a complexidade e a 

intensidade do processo de trabalho na ESF, pode-se concluir que o grupo de entrevistados já 

atua tempo suficiente para ter vivenciado a realidade da unidade e do território, constituindo 

vínculo e compreendendo as necessidades da população adscrita e possuindo a diversidade 

necessária para a inclusão de diferentes pontos de vista na reflexão sobre o objeto do estudo. 

NÍVEL DA 

FUNÇÃO 

OU 

CARGO 

ESF 

CARGO CÓDIGO SEXO 
IDADE 

 (ANOS) 
FORMAÇÃO 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

ESF 
UNIDA

DE 

 

 

 

CARGO 

NÍVEL 

SUPERIOR 

GERENTE GRATIDÃO M 33 

Graduação em 

Enfermagem; Mestrado 

em Ciências do 

Cuidado em Saúde em 

Enfermagem 

5 anos 5anos 

ENFERMEI

RA 
CORAGEM F 35 

Graduação em 

Enfermagem; 

Especialização em 

Gestão em Estratégia 

de Saúde da Família. 

3 anos 3 anos 

FARMACE

UTICO 
FRATERNIDADE M 44 

Graduação em 

Farmácia; 

Especialização em 

Química e Toxicologia 

Forense e Hematologia 

5 anos 4 anos 

DENTISTA ALTRUÍSMO F 52 
Graduação em 

Odontologia 
7 anos 

1 ano e 6 

meses 

MEDICO RETIDÃO M 31 
Graduação em 

Medicina 
2anos 10 meses 

CARGO 

NÍVEL 

MÉDIO 

AUXILIAR 

ADMINIST

RATIVO 

DISCIPLINA F 35 

Graduação em 

Administração; 

Especialização em 

Administração e 

Gestão. 

5 anos 4 anos 

 

 

 

CARGO 

NÍVEL 

FUNDAME

NTAL 

AUXILIAR 

DE SAÚDE 

BUCAL 

IGUALDADE F 49 
Graduação em Serviço 

Social 
3 anos 3 anos 

VIGILANT

E 
LEALDADE M 38 Ensino Médio 

1 ano e 6 

meses 

1 ano e 6 

meses 

AGENTE 

COMUNIT

ÁRIO DE 

SAÚDE 

COMPAIXÃO F 44 
Graduando em 

Biologia (incompleto) 
5 anos 5 anos 

AGENTE 

COMUNIT

ÁRIO DE 

SAÚDE 

CONCÓRDIA F 38 Ensino Médio 4 anos 
1 ano e 6 

meses 

AGENTE 

COMUNIT

ÁRIO DE 

SAÚDE 

HUMANIDADE F 35 Ensino Médio 4 anos 4 anos 

AGENTE ÉTICA F 33 Ensino Médio 5 anos 5 anos 
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NÍVEL DA 

FUNÇÃO 

OU 

CARGO 

ESF 

CARGO CÓDIGO SEXO 
IDADE 

 (ANOS) 
FORMAÇÃO 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

ESF 
UNIDA

DE 

COMUNIT

ÁRIO DE 

SAÚDE 

AGENTE 

COMUNIT

ÁRIO DE 

SAÚDE 

SINCERIDADE M 31 

Graduando em 

Educação Física 

(incompleta) 

3 anos 3 anos 

AGENTE 

COMUNIT

ÁRIO DE 

SAÚDE 

CARIDADE F 44 
Graduação em 

Fisioterapia 
5 anos 5 anos 

AUXILIAR 

DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

HONESTIDADE F 33 
Ensino Fundamental 

(incompleto) 
3 anos 

1 ano e 6 

meses 

Quadro 2 - Categorização dos sujeitos participantes da pesquisa, quanto à função desempenhada na unidade, 

sexo, idade, formação, tempo de atuação na ESF e tempo de atuação na unidade ESF de estudo. Rio de Janeiro, 

2017. 

 

4.2 SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DA ESF: A PERSPECTIVA DOS 

TRABALHADORES 

 

Violência pode ser definida como uma ação que gera, de maneira intencional, dano ou 

intimidação moral a outro indivíduo ou ser vivo e que pode implicar em um trauma, dano 

psicológico, ou até levar a óbito. Moré (2014), resgatando o sentido etimológico da palavra 

violência, ressalta o conceito implícito de força presente nos atos de violentar, violar, forçar. 

Wynne et al. (1997) relacionam, ao conceito de violência no trabalho, os incidentes 

relacionados a comportamentos abusivos e ameaças ou ataques e que implicam risco explícito 

ou implícito para a segurança, bem-estar e saúde dos trabalhadores. Entende também por 

violência psicológica formas de agressão verbal, ameaças, intimidações, abuso psicológico e 

insultos. 

Estudo de Erdmann (2010), que analisa a violência e suas relações com o trabalho, 

reúne a percepção de organismos internacionais sobre o conceito de violência no trabalho. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), em documento de Warshaw (1998), a descreve 

como: “todas as formas de comportamento agressivo ou abusivo que possam causar dano 

físico ou psicológico ou desconforto em suas vítimas, sejam estes alvos intencionais ou 

envolvidos impessoais ou incidentais”. O Health & Safety Executive (HSE) da Inglaterra traz, 

também, uma definição abrangente que inclui em “violência no trabalho” qualquer incidente 
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em que uma pessoa é abusada, ameaçada ou agredida em circunstâncias relacionadas ao seu 

trabalho (HSE, 1996). O Advisory Committee´s Ad Hoc Working Group on Violence at Work 

europeu define violência no trabalho como uma forma negativa de comportamento ou ação na 

relação entre duas ou mais pessoas, caracterizado por agressividade, por vezes, repetitiva, que 

é prejudicial para a segurança, saúde e bem-estar de trabalhadores no seu local de trabalho 

(PERIMÄKI-DIETRICH, 2002). O National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) dos Estados Unidos define violência no trabalho como “(...) atos violentos 

(incluindo tentativas de agressão e assaltos) direcionados a pessoas no trabalho ou a serviço 

deste, variando de uma linguagem ofensiva ao homicídio” (NIOSH, 1996; NIOSH, 2002). 

Quando indagados sobre situações de violência no trabalho na ESF, todos os 

colaboradores da pesquisa relataram já ter presenciado episódios na unidade. 

 

 

Sim,sim! Porque aqui nós não temos segurança, né? Se algum usuário entrar, 

ofender ou até mesmo tentar agredir, nós não temos a quem pedir um apoio. Até 

temos, né? A polícia no caso, mas até chamar a polícia, e até a polícia chegar, né? 

Pode acontecer algum tipo de agressão.  (HUMANIDADE) 

 

Sim, pelo usuário que muitas das vezes chega muito autoritário, agressivo na 

administração, impondo o que quer. Não respeitando os funcionários... 

(DISCIPLINA) 

 

Sim! Quando as pessoas vêm dali de dentro da favela, falando que é mulher de 

bandido, e tem que ser atendida, e, querendo ser atendida na marra... (LEALDADE) 

 

Em algumas ocasiões, eu, me sinto ameaçado... Principalmente pela própria 

população. (FRATERNIDADE) 

 

O olhar da pesquisadora para o cotidiano da unidade permitiu perceber o quanto as 

equipes convivem com as situações de violência no trabalho. Estas são descritas como 

“rotineiras, comuns, corriqueiras ou diárias”. Campos e Campos (2011), tratando da 

banalização da violência, referem que há uma disposição de se considerar atos agressivos 

como frequentes comuns, naturais e corriqueiros, legitimando a violência como uma marca do 

cotidiano e forma de resolução de problemas, seja por pessoas ou grupos. 

 

 

Já, (presenciei) deles estarem batendo na porta dos médicos, dos enfermeiros 

exigindo consulta, ameaçando que vai matar..., que vai chamar bandido... 

(DISCIPLINA) 

 

Uma usuária tentou agredir fisicamente o agente da baia... a violência verbal é 

constante, em termos de insulto, ameaça verbal. Isso é a nossa rotina. (RETIDÃO) 
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Já (presenciei), mais de uma vez. Mais de uma vez... teve a situação da (X) né? Que 

um senhor tentou arremessar uma cadeira nela... Se não fosse o nosso colega (Y) 

segurar e intervir, poderia até machucar a nossa colega né? (HUMANIDADE) 

 

Já (presenciei) várias vezes. Hoje uma usuária da equipe (Z) veio e, usou uma 

palavra de baixo calão e tudo mais, com a ACS, né? Então assim, é meio que 

diariamente... Corriqueiramente tem. (SINCERIDADE) 

 

Já presenciei usuário xingando profissional de saúde, quebrando os utensílios, 

materiais da clínica da família. E já presenciei discussões... é desacato, né?!  

(CORAGEM) 

 

Segundo o Artigo 331, do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), desacatar 

funcionário público no exercício da função ou razão dela, envolve pena de detenção, de seis 

meses a dois anos ou multa. Para a configuração do crime, não há a necessidade de que o 

funcionário público se sinta ofendido, bastando que o fato seja insultuoso. A ameaça também 

é absorvida pelo crime de desacato: se alguém ameaça o servidor público no exercício de suas 

funções, responde pelo delito mais grave, que é o de desacato. Em complemento, o autor 

Vicente Maggio (2016) destaca que este crime pode ser praticado por qualquer pessoa e 

reitera 

 

 

O núcleo do tipo penal está representado pelo verbo desacatar (menosprezar, 

humilhar, desrespeitar, desprestigiar), tendo como objeto material o funcionário 

público no exercício de sua função ou em razão dela. A conduta típica consiste em 

desacatar o funcionário público com a finalidade de ofender a dignidade e o 

prestígio da Administração Pública. Trata-se de crime de forma livre que pode ser 

cometido por qualquer meio de execução, tais como: palavras, gestos, ameaça, vias 

de fato, agressão física com lesão corporal, bem como qualquer outro meio 

indicativo da finalidade de desacatar o funcionário público. A conduta deve ser 

realizada contra o funcionário público no exercício de sua função (quando está 

realizando um ato de ofício, dentro ou fora da repartição pública) ou em razão dela 

(simplesmente, quando relacionada com o exercício da função, sem que esteja sendo 

realizado qualquer ato de ofício) (MAGGIO, 2016, não paginado). 
 

Galtung (1998) identifica quatro tipos de violência: estrutural, manifesta na 

imposição de sobrecarga física e mental aos trabalhadores; repressiva, evidenciada na 

negação do direito de exercer com segurança as atividades assistenciais, bem como a negação 

a um ambiente de trabalho seguro; alienação, explicitada pela obstaculização aos 

trabalhadores de usufruir o prazer de uma realização profissional competente, eficaz e de ser 

valorizados socialmente junto aos usuários e à sociedade; e clássica, revelada nas agressões 

físicas e verbais de membros da equipe de saúde e de usuários. O autor ainda ressalta que a 

ação violenta pode ser de diferentes tipos, gerando diversas consequências. Há a violência 

entre pessoas, a violência de Estado, a violência criminal, a política, a econômica, a natural e 

também a simbólica. 
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Os participantes apontaram que a violência presenciada possui, em especial, natureza 

verbal/ psicológica e física 

 

 

Violência física, verbal... física, verbal. A mulher do jeito que estava descontrolada 

poderia agredir a (X)., entendeu? Então eu tirei pra (X). não responder, porque a (X) 

estava respondendo e aí fiquei com medo, e aí saí puxando (X), para sala dos 

agentes. (CARIDADE) 

 

 Sim, sim.... violência de, vamos dizer assim..., apanhar, apanhar, apanhar, ainda 

não, mas [violência] verbal, bastante. (CONCÓRDIA) 

 

Palácios (2003), em estudo piloto conduzido na cidade do Rio de Janeiro sobre 

violência no trabalho no setor saúde, trouxe alguns conceitos que dividem a violência no 

trabalho em violência física e violência psicológica, e seus subtipos, assim definidos:  

a. violência física: uso da força física contra outra pessoa ou grupo que resulta em 

malefício físico, sexual ou psicológico. Inclui soco, chute, tapa, punhalada/esfaqueamento, 

tiro, empurrão, mordida, beliscão, dentre outros;  

b. violência psicológica: uso intencional de poder, incluindo ameaça de força física, 

contra outra pessoa ou grupo, que pode resultar em malefício para o desenvolvimento físico, 

mental, espiritual, moral ou sexual. Inclui agressão verbal, assédio moral, assédio sexual e 

ameaças. Nesse caso, a agressão verbal refere-se a comportamento que humilha, degrada ou, 

de outra forma, indica uma falta de respeito com a dignidade e valor do indivíduo. 

 

 

A usuária já tinha consultas, já tinha exames solicitados, mas o exame que ela 

queria, uma tomografia, não tinha saído.... Então ela arrancou o computador da 

mesa, e atirou na agente comunitária que estava do meu lado! (COMPAIXÃO) 

 

O episódio descrito por Compaixão foi registrado no diário da pesquisadora. Na 

ocasião, a unidade estava recebendo uma equipe da Coordenação da Área Programática para a 

continuidade de um curso com os trabalhadores sobre o tema da violência, que havia iniciado 

duas semanas antes, envolvendo todos os profissionais da ESF. Nesse dia, o curso era voltado 

apenas para os enfermeiros das equipes com o objetivo de debater técnicas para a 

identificação e manejo de usuários vítimas de violência. Aproximadamente no final da manhã, 

os participantes do curso começaram a ouvir gritos e barulhos estranhos e saíram para saber o 

que estava ocorrendo. Encontraram, então, no setor de acolhimento da unidade, uma mulher 

descontrolada, que após ter arrancado monitor, teclado e torre da baia, tentara atirá-los na 

ACS. A usuária não conseguiu soltá-los para o arremesso, pois estavam ligados por fios 

grossos à parede, mas conseguiu atirar tudo ao chão, quebrando os equipamentos. 
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Conforme a fala de Compaixão, a queixa da usuária era de que um determinado 

exame não havia sido agendado. 

O episódio ocasionou um clima na unidade e transtornou os trabalhadores que 

temerosos, reagiram, alguns inclusive com choro. Coincidentemente, o episódio ocorreu 

justamente quando a unidade estava em curso com psicólogas sobre o tema violência. Na 

ocasião, os trabalhadores relataram o cotidiano de violência na unidade e solicitaram que a 

questão não fosse vista apenas sob a perspectiva do sofrimento dos usuários sujeitos à 

violência no território, mas também destes para com os trabalhadores. Pediram às psicólogas, 

orientações com relação ao enfrentamento do problema. Estas se declararam perplexas e após 

o episódio o curso foi suspenso. 

Como houve dano a bem público, a polícia foi chamada e os envolvidos foram 

encaminhados à delegacia. Após o interrogatório, a usuária foi detida por dano ao patrimônio 

e lesão leve, sendo estabelecida fiança instituída pelo delegado, a qual foi paga por amigos. 

Logo após o incidente, a unidade soube que a usuária havia se mudado do território.  

Dentre os colaboradores do estudo, apenas três participantes disseram que, apesar de 

já terem testemunhado situações de violência, não se sentiam ameaçados. A palavra ameaça, 

segundo Ferreira, A.B.H. (2010), expressa um fato, ação, gesto ou palavra que intimida ou 

aterroriza. Nesse sentido, cabe relatar uma segunda situação presenciada por trabalhadores da 

unidade e registrada pela pesquisadora em seu diário de campo. Inicialmente, quando 

entrevistado, Retidão afirmou não se sentir “ameaçado”, mas apenas “inseguro” no cotidiano 

do trabalho na unidade, 

 

 

[Na ESF], se o paciente não parar [na recepção] ele vai entrar direto e ter acesso a 

você, pra falar alguma coisa, pra questionar, pra pedir, ou pra discutir com você, que 

muitas vezes é o que acontece. Então a insegurança seria (apenas) essa, mas não me 

sinto coagido nem ameaçado... (RETIDÃO) 

 

Pode-se observar a banalização da violência na medida em que, ao relatar não se 

sentir ameaçado, o profissional minimiza os atos violentos na unidade, ao mesmo tempo em 

que registra que estes ocorrem rotineiramente. De acordo com Campos e Campos (2011), a 

noção de banalização está relacionada com a legitimização dos atos agressivos, 

principalmente os físicos, como solução para os conflitos de interesse entre pessoas ou 

grupos. 

Duas semanas após a entrevista, Retidão negou, acertadamente, atestado para 

justificar falta ao trabalho noturno durante atendimento a uma paciente com diagnóstico de 

varizes crônicas nos membros inferiores. A paciente, insatisfeita, chamou seu acompanhante e 
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disse ao profissional que cuidasse, pois “nunca se sabe o que se pode acontecer no caminho 

da unidade até o estacionamento e que conhece situações em que médicos e enfermeiros 

morrem por darem negativas aos pacientes, e que ele poderia morrer também”. A fala gerou 

uma acalorada discussão dentro do consultório, mas Retidão manteve a conduta de emitir 

apenas um recibo de comparecimento. O casal saiu do consultório ameaçando-o e dizendo 

“que o mesmo iria morrer”. 

O profissional comunicou o ocorrido ao gerente da unidade e este o orientou a 

suspender suas atividades por uma semana, tempo em que o casal seria questionado sobre o 

episódio. No entanto, Retidão, que inicialmente informara à pesquisadora não se sentir 

ameaçado, dois dias depois do ocorrido, pediu demissão à Organização Social (OS) que 

administrava a unidade, dizendo que, apesar de precisar do emprego, estava amedrontado e 

precisava dar valor a sua vida. A empresa, sensibilizada com a situação e reconhecendo a 

qualidade do trabalhador, providenciou sua transferência para outra unidade ESF. 

Na sequência, o gerente procurou conversar com o casal e estes confirmaram a 

ameaça ao profissional. Na conversa, ambos se mostraram arrependidos, visto que, com a 

saída de Retidão da unidade, a população se sentira prejudicada. Posteriormente, a unidade 

ficou sabendo que, com receio de represálias por parte do “poder paralelo”, o casal se mudou 

do território de adscrição. 

Esse “poder paralelo” é exercido por grupos do narcotráfico e tem importante papel 

nas condições de vulnerabilidade dos usuários. Pressupõe-se que algumas ações e reações da 

população podem, na verdade, ser reflexo de relações e posturas violentas vivenciadas em seu 

próprio território. 

 

 

O pessoal tá dividido: [região A] é uma coisa, [região B], [região C] ou [região D] é 

outra. E o pessoal da [região D] é o mais complicado porque tem várias facções que 

se mudaram pra um local só... Aí, haja briga entre eles mesmos, e a briga deles, os 

moradores trazem pra aqui, pra dentro da clínica. (LEALDADE) 

 

Eles usam os bandidos como ameaça em cima da gente, então a gente não tem muito 

que fazer. Não pode recorrer à polícia, não pode recorrer a ninguém. Porque a gente 

fica mesmo na mão deles, não tem o que ser feito. (DISCIPLINA) 

 

A unidade está inserida dentro de um contexto de um território com violência 

armada... A gente sabe né? Das características da comunidade e das pessoas. 

(GRATIDÃO) 

 

Figueiredo (2009a, 2009b) ressalta que o cuidar é fundamental na constituição 

psíquica do sujeito, possibilita o “fazer sentido”, a assimilação e elaboração das vivências 

inerentes à existência humana. O agente de cuidado, se cumprindo adequadamente seu papel, 
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possui como função acolher, hospedar, agasalhar e alimentar. Porém, há muito desamparo em 

territórios de vulnerabilidade social como favelas, comunidades dominadas por 

narcotraficantes ou milicianos. Nesses espaços, além de um ambiente tomado pelo risco, são 

raras as ações do Estado capazes de apoiar o sustento básico das famílias e a presença 

constante da violência gera insegurança e medo diários. 

Minayo (2002) aponta que a violência no Brasil pode ser relacionada a conflitos com 

a polícia, desavenças entre grupos de narcotraficantes ou gangues organizadas, 

desentendimentos interpessoais e familiares, abuso de álcool e outras drogas, nas cidades e 

nas regiões de fronteira e de conflitos agrários no campo. Em todos esses eventos, é comum o 

uso de armas de fogo (BRASIL, 2004). Cabe, no entanto, ressaltar que o porte ou o uso de 

armas nos episódios relatados ou observados na unidade não foram citados pelos 

colaboradores em nenhum momento.  

Nesse estudo, alguns participantes relacionaram a postura violenta dos usuários com a 

falta de “educação” ou “cultura” dos mesmos. 

 

 

Às vezes a própria cultura das pessoas que são sem educação... Acham que vão 

conseguir tudo através da violência..., ameaçando... (COMPAIXÃO) 

 

Eles se sentem assim menosprezados em vários aspectos e é uma questão até 

cultural. (FRATERNIDADE) 

 

Duarte (2013) explana que a noção de educação se liga à capacidade de apreensão do 

valor, à descoberta e à assimilação do que vale para a vida humana, para o seu bem-estar e 

bem-viver. Pelo exercício da sensibilidade, detecta-se e apreende-se o valor como algo que 

pode promover a construção do sujeito. Educado é quem apreendeu os valores incorporando-

os em si mesmo e tornando-se, por isso, capaz de autonomia e de fazer opções de modo livre 

e justificável. 

 

 

Essa percepção pode ser explicada pelo fato de que a educação é vista como um 

valor positivo, como algo bom que conduz ao aprimoramento do ser, um processo 

de humanização do homem incompatível com práticas que não levem em conta a 

sua dignidade pessoal, o seu direito ao respeito e à justiça (DUARTE, 2013, p. 

207). 
  

Os colaboradores também relataram que a violência dos usuários envolvia certa 

incompreensão da população adscrita com relação à metodologia de trabalho na ESF e ao 

escopo de serviços ofertados. 
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A gente fala na questão da pontualidade na consulta, de chegar com (antecedência) 

pra poder passar no guichê e ter o atendimento. (ÉTICA) 

 

Eu acho que o agente comunitário ele é parceiro da população, mas a população, ela 

não entende a parceria que nós temos com eles. Então, por exemplo; por a gente 

morar na área, eles confundem. (Confundem) a pessoa que mora na área, com o 

agente comunitário que está trabalhando na clínica. Então eles acham assim: ‘ ela é a 

minha amiga, então, eu vou na clínica e eu sou atendida a hora que for, eu converso 

com o médico a hora que for, ela consegue... ‘Hoje eu não vou trabalhar que eu vou 

lá na minha amiga, que é agente comunitária, ela vai me passar no médico, 

entendeu? Então eu acho que tem muita confusão. (CONCÓRDIA) 

 

O que me deixa chateada é quando a pessoa não entende o que tem na clínica da 

família. Ela achava que ia receber alguns tratamentos aqui, e ficou 

decepcionada...nem me esperou acabar de explicar! Me chateou. De repente ela 

estava sem paciência, não sei qual resposta ela queria de mim, mas não foi o 

suficiente, aquilo ali me, me irritou. Eu falei: não! Pera aí! A gente tem limite na 

atenção básica, aqui na clínica não tem tudo, e mesmo na atenção especializada que 

é o CEO (Centro de Especialidade Odontológica) tem o protocolo, e tem que seguir 

o protocolo. (ALTRUÍSMO) 

 

A ESF é parte de uma rede de atenção à saúde e a principal porta de entrada no 

SUS.Visando uma maior compreensão mútua entre trabalhadores e usuários, incorpora 

dispositivos de participação social em seu processo de trabalho. Especificamente no 

município do Rio de Janeiro, foi criada uma Carteira de Serviços, documento dirigido a 

profissionais, gestores e usuários, visando nortear as ações de saúde na atenção primária que 

são oferecidas à população.5 Além disso, mensalmente acontecem reuniões do chamado 

Colegiado Gestor, envolvendo representantes da ESF e lideranças do território vinculado a 

cada unidade. Nestas, são abordadas questões diversas ligadas às necessidades dos usuários e 

ações e ofertas de serviços pela unidade.  

As condições de vulnerabilidade do território e das pessoas apareceram como forte 

justificativa aos atos violentos dos usuários para com os trabalhadores na unidade de estudo. 

Nesse caso, estabeleceram uma relação de causalidade entre condições de vida e 

agressividade da população, pelo fato de morarem em um local violento e de vivenciarem 

situações de precariedade de diversas naturezas. 

 

 

A gente tenta entender o lado deles né? Porque é uma população que não tem tanta 

instrução, que não tem tanto entendimento, quanto a gente tem, né?  Então, não que 

eu me conforme totalmente, mas, é como procuro entender o lado deles 

(DISCIPLINA) 

 

Eu também queria colocar que o problema não é só da saúde, o problema é muito 

intersetorial.  Às vezes você consegue resolver o problema referente à saúde, mas e 

o problema social? E o problema humano? O problema ambiental? Enfim, são 

vários outros fatores pra que aconteça esse problema (da violência). Então você fica 

                                                 
5 O documento inclui a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (SMSDC, 2016). 
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muito de mãos atadas. Parece que você está enxugando gelo, né? 

(FRATERNIDADE) 

 

Eles chegam aqui (na unidade) já bem estressados...  Questão de violência, doença, 

essas coisas, né? Estão cansados às vezes.... Não têm ainda ideia da estratégia (de 

saúde da família) e acham que de repente vai chegar, vai conseguir tudo que eles 

querem e tal. Ou seja, já recebem violência do lugar, no território onde moram. 

(IGUALDADE) 

 

A gente teve uma paciente que sempre chegou muito agressiva, até que eu comecei a 

estabelecer uma relação terapêutica com ela... de tentar entender o que tava 

acontecendo, por que ela gritava? Porque ela se exaltava? Até que um dia ela chegou 

com o braço quebrado e falou que foi de uma crise de epilepsia que ela tem e que ela 

havia caído.... Mas vire e mexe ela estava na unidade com alguma questão e a gente 

descobriu que ela sofria violência doméstica. O marido a espancava. (GRATIDÃO) 

 

A gente não sabe o que eles passam dentro de casa... tem gente que vem pra cá e, a 

gente tenta conseguir um SISREG... Aí demora pra caramba! A pessoa fica meio 

que revoltada, mas tem que ter paciência gente! Fazer o quê? (HONESTIDADE) 

 

Muitos dos usuários que vêm na clínica, já vêm com certa angústia. De repente já 

passaram em outros locais pra o atendimento e não conseguiram, e aqui eles acabam 

despejando a raiva, né? (Além do) que eles já vêm passando com a situação da 

enfermidade em si..., até conseguir o primeiro atendimento! Ou não conseguir 

também... A gente acaba sendo um escape, deles, né? Eles já vêm com acúmulo de 

problemas e aqui eles estouram. Sinceramente? Tem uns que é por falta de educação 

mesmo, mas muitos é questão de necessidade. (SINCERIDADE) 

 

Em revisão bibliográfica, Santos Junior e Costa Dias (2005), citam dois tipos de 

violência no trabalho, baseados na Occupational Safety & Health Administration: violência 

externa, quando quem a pratica não tem relação com o trabalhador ou quando ela é praticada 

por clientes/usuários, existindo algum tipo de relação profissional entre o autor do ato 

violento e o trabalhador; e violência interna, quando quem a pratica tem algum tipo de ligação 

com o local de trabalho, seja ele colega, chefe ou subalterno. A esses dois tipos de violência, 

agrega-se a violência indireta, que ocorre quando, no exercício de suas funções, o trabalhador 

convive com situações de miséria intensa, associadas à falta de recursos para resolvê-las e à 

impotência para propor-lhe alternativas. 

Cabe lembrar que tal situação se agrava com a crise política e econômica pela qual 

passa o país, vem penalizando o sistema de saúde com escassez de recursos financeiros, 

materiais e humanos, o que dificulta manter os serviços operando com eficácia e eficiência. 

Nesse contexto, a demanda por serviços de saúde públicos também aumenta e, diante de suas 

necessidades, os usuários não se interessam em saber qual esfera de atendimento é 

responsável, e sim, em ser atendido de forma eficiente. Nesse contexto, os profissionais que 

atuam na ESF acabam se tornando os principais alvos visíveis, onde os usuários acabam 

despejando suas queixas e críticas, que por vezes acabam se tornando ameaças e agressões 

(MELO, 2007). 
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Minayo (2013a) ressalta que a violência nasceu com a sociedade e se trata de 

fenômeno eminentemente social e pluricausal. A autora ressalta que, no Brasil, ela constitui 

um indicador negativo da qualidade de vida e é uma das maiores preocupações da população 

das grandes cidades, sendo que quem mais sofre seus efeitos é a população vulnerável 

residente em áreas de risco social. A autora, considerando as questões colocadas acima, 

afirma que, embora haja indivíduos que sofram enfermidades mentais que os levam a cometer 

crimes, não é possível considerar que os violentos são pessoas com problemas 

psicopatológicos. Portanto, a violência social no Brasil não se constitui nem como doença 

nem como uma força exterior aos indivíduos e à sociedade, pois ela nasce e se nutre dos 

problemas pessoais e coletivos e se realizam nas consciências, nas representações coletivas e 

nos atos individuais e grupais (MINAYO, 2013a). Domenach (1981) ainda lembra que todos 

os indivíduos têm sua cota de violência, “nunca cabendo dizer que apenas o outro é violento”. 

Galtung (1998) reforça que a regulação ou resolução de conflitos implica o 

entendimento do contexto histórico-cultural. Este, por sua vez, gera significados que afetam a 

decisão de violência em todas as pessoas participantes, inclusive nos profissionais. Ou seja, a 

violência é explicada como um meio para se conseguir um fim, no caso, o atendimento 

imediato. 

Moré (2014) alude que, embora a possibilidade de violência e suas consequências 

impliquem, por sua vez, atenção e cuidado, seu conteúdo exige um processo hermenêutico de 

interpretação, principalmente operacional, para aplicação na prática profissional. Retidão, 

refletindo sobre a violência por parte dos usuários, usou a expressão “gatilho da agressão”, 

para descrever a demanda por uma resposta imediata. Retidão diz que, se há uma resposta 

negativa a tal demanda, inicia-se algum tipo postura violenta para que haja uma resposta 

satisfatória. Ou seja, utilizam-se da violência como forma de conseguir um fim. 

 

 

O paciente quer que você traga uma solução imediata, e muita das vezes não dá, 

então, isso por vezes, é, o gatilho da agressão, quando você traz uma negativa pra 

ele, então é isso, que por vezes desencadeia a agressão por parte do paciente. 

(RETIDÃO) 

 

Quando você diz um sim, eles são os seus amigos, eles te amam. Mas, a partir do 

momento que você fala, nesse momento eu não posso resolver, posso resolver 

depois; eles viram um bicho. (CARIDADE) 

 

O usuário quer ser atendido na hora, e é agora, se não for atendido naquela hora, aí 

briga. (HONESTIDADE) 

 

 E, tá, realmente tá doente, tem vários problemas e a clínica da família não dá conta 

de tudo, nem nunca vai dar, pelo jeito que tá; e aí ele quer descontar em alguém, 
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naquele dia, ele não entende e acaba descontando na clínica da família. 

(CORAGEM) 

 

A observação do cotidiano das equipes permitiu à pesquisadora perceber o quanto 

esse “gatilho da agressão” é interessante ao usuário, pois toda vez que é acionado, a unidade 

se mobiliza para atendê-lo de imediato, visando minimizar o problema e reduzir situações 

desagradáveis. Desse modo, se estabelece um círculo vicioso nesse processo, em que os 

usuários alimentam o que os trabalhadores chamam informalmente de “cultura do barraco”. 

Castells (2006) define identidade como processo de construção de significados 

baseados na cultura, ou fatores interrelacionados, dos quais prevalecem outros atributos, onde 

a identidade é construída. Percebe-se que, para os colaboradores, tal “cultura do barraco” deve 

ser compreendida como fato que emerge a partir de relações sociais, em uma condição 

existencial própria do ser humano. 

 

 

A população por ter aprendido a ganhar as coisas no grito, ela vai criar histórias. 

(GRATIDÃO) 

 

(Mas, se) a gente dá alguma resposta pra eles que não é de acordo com que eles 

querem escutar, ou de acordo com o que é esperado por eles, aí já vem com 

agressividade, já bota a mão nas cadeiras, e apontam o dedo na nossa cara, né? 

(ÉTICA) 

 

Quando eles vêm aqui, querem agredir, querem xingar, e eles conseguem o que eles 

querem; eu já ouvi até os usuários informando que: Ah! Eu vou lá e faço barraco! 

Num instante eu sou atendida. Então isso estimula, eu acredito que a própria 

violência. [...] porque a impunidade gera a violência, a pessoa sabe que vai fazer 

uma coisa, e que vai conseguir o que quer e não vai acontecer nada. 

(COMPAIXÃO) 

 

Acham que com enfrentamento, com a ofensa ou com a briga vão alcançar o 

objetivo, né? ... ai a pessoa vem, tem todo aquele enfretamento, discussão, e 

resolve... Aí sempre vai voltar, achando que se vier pacificamente não vai conseguir, 

mas, se vier e brigar ela consegue, então ela já vem sempre brigando. 

(HUMANIDADE) 

 

Os entrevistados citaram que a frequência das situações de violência na unidade de 

estudo os fazia se sentir tristes, revoltados, indignados ou desmotivados para com o trabalho. 

 

 

Eu fico triste..., pela ignorância como tratam a gente. Às vezes xingam, ofendem, 

querem agredir, e na maioria das vezes sem razão. (HUMANIDADE) 

 

Você fica triste com a situação que tá acontecendo, fica desgastado no seu dia a 

dia..., muitas vezes já chega na unidade consumido por isso. De fato, atrapalha o 

trabalho, pelo menos o meu, acredito que a maioria das pessoas também. A pessoa 

não consegue exercer o seu trabalho de forma plena tendo toda essa carga por trás! 

Esse peso em cima do profissional, isso é algo muito negativo, a gente fica muito 
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chateado porque o nosso papel aqui é tá tentando ajudar o paciente da melhor forma. 

(RETIDÃO) 

 

O meu sentimento é de muita tristeza, entendeu? Eu to indignada com essas coisas,... 

Quando começa o conflito, você já se desestrutura toda! Tudo que você imaginou 

para aquele dia... a pessoa já te deixou nervosa, já te deixou triste. (CONCÓRDIA) 

 

Fico indignada por não poder reagir, por se sentir inferior né? Porque às vezes 

alguns acham que porque nós somos funcionários, eles podem fazer o que querem 

com a gente, e a gente fica à mercê deles. (COMPAIXÃO) 

 

Dá vontade, mesmo amando e vestindo a camisa do SUS, de desistir disso tudo aqui 

e partir pra uma outra. (ALTRUÍSMO) 

 

Desmotivado, porque a gente tenta fazer um trabalho da melhor maneira possível 

né? [Mesmo] mediante as adversidades (SINCERIDADE) 

 

Alguns participantes relataram se sentir culpados diante de certo reconhecimento de 

que o serviço não conseguia atender às necessidades dos usuários, o que seria a origem de 

ações violentas por parte dos usuários. 

 

 

A gente faz o possível e o impossível, mas nem tudo nós podemos fazer, né? Então 

eu fico triste por eles não terem esse entendimento. (HUMANIDADE) 

 

[dá um] sentimento de culpa no sentido de que eu não resolvi! Porque nós somos os 

profissionais. (ÉTICA) 

 

Muitas vezes a gente não consegue agir como gostaria, mas é aquilo! Dentro do que 

a gente tem disponível, dentro do que a gente consegue fazer... Muitas das vezes isso 

não é reconhecido nem pelo paciente. (RETIDÃO) 

 

O trabalho faz com que o sujeito faça parte do mundo e também das relações sociais. 

Representa satisfação ou sofrimento se as condições oferecidas atendem ou não seus anseios. 

Os colaboradores relataram sofrimento em virtude do clima de violência, mas identificaram 

que, por uma questão de sobrevivência, precisavam permanecer no trabalho para se preservar 

e prover suas necessidades como sujeitos. 

 

 

É questão de sobrevivência. Eu tenho que trabalhar, preciso pagar as minhas contas, 

preciso sustentar minha família, então, a pessoa vai aguentando, ela vai aturando no 

trabalho né? Só que, em vez de ela produzir, na verdade ela está indo né? Ela não vai 

pra trás e nem pra frente, deixa a situação ir levando. (SINCERIDADE) 

 

Venho trabalhar porque eu preciso, tenho que vir trabalhar. Vou faltar por causa 

disso? Não! Tenho que atender às outras pessoas. Tentar resolver o problema de 

todo mundo na medida do possível. Resolver nem sempre, mas escutar, ouvir, tentar 

solucionar o que der... Venho trabalhar porque pago o aluguel, tenho que trabalhar, 

não tem essa não. (CORAGEM) 

 

Fiquei um pouco assim com medo né? No território eu não fui. A gente fica meio 

apreensiva porque a gente não sabe, porque houve essa violência aqui interna... e pra 

voltar no dia seguinte... Fiquei meio assim..., vou ser bem sincera: fiquei meio que 
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travada, entendeu? Eu vou, eu não vou, como é que vai ser? Mas você tem que 

encarar, a realidade tá aí, é a vida. (ÉTICA) 

 

Nesse contexto, é possível reconhecer fatores capazes de desencadear um quadro de 

esgotamento profissional conhecido como Síndrome de Burnout. Trata-se de um tipo de 

resposta a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Nesses casos, 

trabalhadores que inicialmente eram muito envolvidos afetivamente com os seus clientes/ 

pacientes ou com o trabalho em si, desgastam-se e, em um dado momento, desistem, perdem a 

energia ou a “queimam” completamente (burn em inglês). 

A Síndrome é considerada uma reação à tensão emocional crônica por lidar 

excessivamente com pessoas. Diversos autores apontam que os riscos de Burnout são maiores 

nas categorias profissionais em que o trabalho exige o contato direto com o público, tais como 

professores, profissionais de saúde, motoristas e policiais. Além disso, estudos de saúde 

mental de trabalhadores apontam uma incidência elevada entre profissionais de saúde 

(ACHKAR, 2006; CAPOZZOLO, 2003; FACKELINANN, 2001; GIL-MONTE e 

PEIRÓ, 1997; MAGALHÃES, 2006; SILVA, 2008; SOARES, 2008; TAMAYO, 1997; 

BORGES, ARGOLO e BAKER 2006, GIANASI 2004, TAMAYO 2002, TAMAYO e 

TROCÓLI, 2000; TIRONI, 2005; CODO, 1999; MASLACH, 2005; BRASIL, 2001). 

Noronha e Fernandes (2008) referem-se a diferentes dimensões na manifestação da 

Síndrome: a Exaustão Emocional, caracterizada pela falta ou carência de energia e entusiasmo 

em razão do esgotamento dos recursos; a Despersonalização, que ocorre quando o profissional 

passa a tratar clientes, colegas e organização de forma impessoal e distante; e a Baixa 

Realização no Trabalho, caracterizada pela tendência do trabalhador em se autoavaliar de 

forma negativa. O autor aponta que as três dimensões estão relacionadas embora sejam 

independentes. Ou seja, o trabalhador pode apresentar uma ou todas as dimensões descritas, 

as quais irão caracterizar o conjunto de sinais e sintomas desencadeando a Síndrome de 

Burnout. 

Nesta categoria, a análise permitiu observar que situações de violência vivenciadas 

por trabalhadores da ESF eram rotina na unidade de estudo. Os profissionais relataram sofrer, 

em especial, violência de natureza física e psicológica, por parte dos usuários, e vivenciar 

episódios que geram sentimentos que variam da indignação ao desinteresse/desânimo com o 

processo de trabalho na ESF. Apesar do sofrimento gerado pela violência, apontaram a 

necessidade de manutenção do emprego para sua sobrevivência econômica. 

A análise ainda apontou que os trabalhadores se sentiam impotentes ou culpados por 

não conseguirem atender aos desejos da comunidade, o que consideraram que podia resultar 
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em atos ou palavras violentas. Houve relatos de existência de uma cultura de barraco e um 

gatilho de agressão por parte dos usuários. Os trabalhadores atribuíram a violência dos 

usuários à sua condição educacional/cultural, econômica e social, o que os tornavam 

vulneráveis a situações cotidianas de violência no próprio território, que se refletiam na 

relação com os trabalhadores da CF. Consideraram que, mesmo após cinco anos de 

implantação da unidade, ainda existia desconhecimento/incompreensão da metodologia de 

trabalho na ESF. 
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4.3 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO 

TRABALHO NA ESF 

 

O grupo de colaboradores do estudo revelou estar trabalhando sob efeito de violência 

física e psicológica. A observação dos efeitos da violência física no trabalho leva a ações 

pontuais que buscam minimizar ou solucionar as suas causas. Já a violência psíquica, mesmo 

quando direta e expressa por agressões verbais, assédios e ameaças à integridade do 

trabalhador, nem sempre é evidente, pois ocorre na relação intersubjetiva, o que dificulta sua 

constatação, sendo até mesmo negligenciada nas avaliações de diversos contextos de trabalho. 

Mendes (1995) considera que a busca do prazer no trabalho e a fuga do desprazer constituem 

um desejo permanente para o trabalhador em face das exigências contidas no processo, nas 

relações e na organização do trabalho. Os trabalhadores sofrem o impacto das situações de 

violência, podendo acarretar, em longo prazo, problemas de saúde. Souza e Minayo (1999) 

afirma que a violência pode provocar alterações negativas e doenças na integralidade 

corporal, emocional e orgânica. 

Wieviorka (2006), partindo de uma definição geral de Sujeito como a capacidade de 

cada ser humano de se construir, de dominar sua experiência, de produzir suas escolhas, 

propõe distinção de cinco tipos de subjetividade que se pode ligar à violência: Sujeito 

Flutuante é aquele que se mostra violento por não conseguir exprimir de outro modo suas 

demandas, seu desejo de construir sua existência; Hipersujeito é aquele que compensa a perda 

de sentido pela sobrecarga, o excesso, dando-lhe outro sentido (por exemplo: ideológico, 

mítico ou religioso); Não Sujeito é aquele que age de maneira violenta, sem comprometer de 

maneira nenhuma sua subjetividade, contentando-se em obedecer ao que lhe mandam 

fazer/agir; Anti Sujeito é o tipo que não reconhece a outrem o direito de ser Sujeito e que só 

pode se construir na negação da humanidade do outro; e Sujeito em Sobrevivência, que 

acontece quando um indivíduo se sente ameaçado em sua existência e conduz a situação de 

maneira violenta para assegurar sua sobrevivência. 

Pôde-se observar que, diante da exposição à violência, os trabalhadores estabelecem 

estratégias individuais de defesa para lidar com situações de risco. Dejours (1994) relata que o 

sofrimento implica, sobretudo, em um estado de luta contra as forças que o empurram em 

direção à doença mental. Martins et al. (2010) corrobora que, em certas condições, a 

exposição do trabalhador a esses atos de violência pode gerar transtornos e o labor pode 

desencadear vivências de sofrimento. Alguns desses efeitos podem gerar reações de violência 

por parte dos profissionais. 
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Ah, uma vontade de meter a porrada neles. Tenho vontade..., de alguma pessoa bater 

mesmo. (LEALDADE) 

 

Dá vontade de ir em cima também, apertar o pescoço. (COMPAIXÃO) 

 

Algumas vezes eu já bati boca igual com o paciente né! Bati boca no sentido mesmo 

de estar com raiva e externalizar que ele estava incorreto né? (GRATIDÃO) 

 

Os trabalhadores revelaram também instrumentos ou recursos de mediação que 

adotam no enfrentamento das situações de violência para atenuar reações adversas. 

Entretanto, reconheceram que, nesse contexto nem sempre favorável, manter o diálogo exige 

tempo, maturidade, vínculo e comprometimento, pois envolve as subjetividades de 

profissionais e usuários. 

 

 

Você precisa lidar com o usuário de uma maneira firme, não de uma maneira com 

raiva,... Mas de maneira firme: olha, aqui tem regras e normas, e o senhor precisa 

respeitar essas regras e normas. Ninguém aqui está negando atendimento, ninguém 

aqui está se opondo a fazer, mas tem o seu momento né? (GRATIDÃO) 

 

Quando ocorre, a gente tenta minimizar... conversa com eles... A gente tem sempre 

um plano B, plano C, pra poder resolver ou minimizar o problema que o usuário que 

traz consigo. (FRATERNIDADE) 

 

Violência física e verbal! A mulher do jeito que estava descontrolada poderia 

agredir... Aí eu acalmei ela (a agente comunitária), conversei com ela, e depois 

conversaram com a mulher, e a mulher foi embora, ... entendeu? (CARIDADE) 

 

Já teve o momento de eu chegar: [dizendo] não senhora, calma, e tal, mas há 

momentos que você vê que a pessoa tá tão agressiva, que qualquer coisinha que 

você fala vai piorar a situação (IGUALDADE) 

 

Eu me aproximo desse usuário. Porque querendo ou não, ele mora na área, eu vou 

passar na casa dele, eu vou oferecer a consulta pra ele, o trabalho continua, a vida, a 

rotina continua, então eu oferto pra ele, eu tento recativar ele de novo digamos 

assim. Não sei se essa é a palavra. Eu tento trazê-lo de novo pra mim. (ÉTICA) 

 

Eu costumo brincar que quando eu chego aqui eu olho pra todo mundo como se 

tivesse num pátio de um manicômio... Isso minimiza a minha relação de raiva, 

porque é algo que eu não posso sentir com o usuário né?. E quando eu olho pra as 

pessoas que sofrem, que têm algum sofrimento psíquico, eu consigo olhar com olhar 

de compaixão, com mais amor, com mais cuidado, entendendo o que posso de fato 

doar pra elas através da minha intervenção, do meu cuidado, da minha ação. 

(GRATIDÃO) 

 

Os trabalhadores mencionaram alguns artifícios que utilizam para lidar com a 

situação vivenciada ou presenciada. 

 

 

Eu tenho que procurar pensar em coisas positivas saber que as situações são 

passageiras e tentar buscar o melhor. (SINCERIDADE) 
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Eu não faço nada. Só sento e passa. Às vezes a gente até chora quando chega em 

casa, né? Reflete, pensa nas coisas que aconteceram... (HUMANIDADE) 

 

Eu ando, vou limpar a sala, converso, até absorver aquilo (HONESTIDADE) 

 

Não que eu me conforme totalmente, mas, eu procuro entender o lado deles. 

(DISCIPLINA) 

 

Percebe-se que, embora as adversidades tragam danos ao cotidiano do trabalhador, 

este acaba gerando recursos para minimizar seu sofrimento, saindo do lugar de sujeito 

impotente para o lugar de quem toma a iniciativa para minorar seus anseios frente à violência. 

Dejours (2011) ratifica que os trabalhadores são capazes de se proteger, de encontrar uma 

saída, possuindo capacidade de emancipação e transformação, reconstruindo sua realidade. 

Ferreira e Mendes (2001) atestam que o sofrimento é capaz de desestabilizar a 

identidade e a personalidade do trabalhador. Porém, ao mesmo tempo, o equilíbrio é restituído 

quando há um ajuste entre o sofrimento e a luta individual e coletiva contra ele.  

Os colaboradores do estudo citaram algumas possibilidades de enfrentamento que 

poderiam ser adotadas para prevenir atos de violência na unidade. 

 

 

Acho que só botando um segurança mesmo, não tem o que fazer. (HUMANIDADE) 

 

A presença de algum profissional vigilante, um guarda municipal, qualquer coisa, 

muitas vezes a figura de uma pessoa assim já inibe algumas atitudes de um paciente 

mais exaltado (RETIDÃO) 

 

Esclarecimento do que é a unidade de saúde. Um olhar de assistente social com 

quem eu tenho aprendido muito, é a questão de você trazer a informação.... O que é 

a estratégia de saúde, como é? (IGUALDADE) 

 

Outra sugestão apontada foi a realização de uma pesquisa de opinião para avaliar o 

estado emocional dos trabalhadores. 

 

 

Uma pesquisa de opinião com todos os funcionários seria bem interessante. Seria 

para saber como o profissional se sente diariamente ou semanalmente ...após uma 

sexta feira, por exemplo. Toda sexta feira poderia fazer um apanhado de como foi a 

semana e de como profissional está. Porque as vezes o profissional vem porque tem 

que vir, porque não pode ser descontado, nem ser mandado embora; mas não! De 

repente ele quer tá aqui no dia, no momento, então não é questão só de 

sobrevivência. (SINCERIDADE) 

 

Apesar de considerar as características individuais do trabalhador, pode-se afirmar 

que a organização, a política e a gestão de pessoas assumem um papel preponderante na 

forma como se desenvolvem as relações entre trabalhador e trabalho, já que atuam como um 

palco onde se desenrolam todas as questões vinculadas ao exercício profissional, tais 

como relações e estrutura de poder, condições de trabalho, tecnologia, valores e crenças 



64 

(MENDES e MORONE, 2002; TAMAYO, 2002; TIRONI, 2005). Desta forma, corroborando 

Maslach e Leiter (1999), os gestores devem estar atentos ao surgimento de problemas ligados 

à saúde mental dos trabalhadores, considerando-os como uma questão coletiva e 

organizacional, e não apenas individual. 

Nesse sentido, em se tratando de formas de enfrentamento da violência por usuários, 

os trabalhadores apontaram como necessária e fundamental a defesa dos trabalhadores pela 

gerência da unidade. Durante o período de observação da pesquisa, ficou claro que a gerência, 

perante essas situações, procurava sempre encontrar solução ou encaminhamento para os 

casos de forma pacífica, a fim de não provocar nenhum prejuízo ao trabalhador ou ao usuário. 

No entanto, alguns trabalhadores relataram descontentamento e insegurança com 

relação à forma como a gerência lida com tais situações, afirmando que se sentiam 

desprotegidos nas situações de agressão pelos usuários. Alegaram, também, que após 

episódios de violência na unidade, ficam sem saber o encaminhamento dado pela gerência, o 

que gera uma sensação de “impunidade” que os desmotiva no cotidiano. Assim, consideram 

que uma postura mais assertiva da gerência seria necessária para o enfrentamento do 

problema. 

 

 

A gerência às vezes acaba cedendo pro outro lado para minimizar a situação, isso é 

ruim. (HUMANIDADE) 

 

Às vezes, a reação é meio que de descaso com os funcionários. Eu acho que os 

descasos têm sido muito grandes. As questões não são levadas à frente. Em relação à 

parte administrativa há um desrespeito pelos profissionais em geral. Às vezes 

acontece de fazer um boletim de ocorrência e tudo mais, mas morre a situação.... 

Pelo menos não chega ao nosso conhecimento se foi pra frente, se não foi, se a 

pessoa foi intimada e tudo mais... Então pra gente parece que acaba ali a situação, 

não tem resolutividade pra gente. (SINCERIDADE) 

 

Por sua vez, o trabalhador que ocupava o cargo de gerente da unidade durante o 

período da pesquisa manifestou um olhar diferente com relação à violência na unidade. 

 

 

Eu consigo ver a unidade inserida dentro de um contexto de um território com 

violência armada; e a gente sabe das características da comunidade, das pessoas. Eu 

tenho uma maneira de lidar com isso, de entender a violência da população. Me vejo 

ameaçado, pela reação das pessoas, na própria fala, mas isso não é uma coisa que me 

traz um desconforto. Porque eu sei lidar com isso de uma maneira terapêutica, 

entendendo a dor do outro, entendendo a violência do outro, que é uma violência de 

estar aqui em uma comunidade com falta de acesso, falta de acesso a tudo... A gente 

consegue identificar o porquê que ele está tendo esse ataque, se eu não tiver 

preparado para entender e reverter essa situação, aí eu vou me sentir ameaçado o 

tempo todo, porque a fala das pessoas para conseguir alguma coisa, é em cima de 

uma fala de ameaça, porque a vida inteira teve que lutar para conquistar, nunca foi 

nada dado de graça... (GRATIDÃO) 
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Cabe destacar que a percepção dessa violência é acentuada pelo processo de trabalho 

na ESF, o qual privilegia áreas de maior risco social, criando estratégias que preveem um 

contato estreito entre a equipe de saúde e a população atendida, não só na unidade como no 

próprio território de moradia dos usuários, fatores que aumentam a vulnerabilidade do 

trabalhador. O trabalho na ESF, tão perto do território e das necessidades de saúde das 

pessoas, só pode ser bem-sucedido quando vislumbrado o bem-estar dos profissionais que 

nele atuam. Nesse cenário, a violência pode paralisar e comprometer as ações e a saúde dos 

trabalhadores. Por outro lado, o gerente relatou que, por vezes, quando fazia alguma 

solicitação também se sentia ameaçado, mesmo que de forma velada, em especial pelos ACS. 

Isso porque estes são moradores e estão sujeitos ao mesmo contexto dos demais usuários. 

 

 

No papel em que eu me encontro hoje enquanto Gestor, vejo os agentes 

comunitários e as ameaças que eles fazem, um pouco, tipo: Ah eu não vou fazer! Às 

vezes transformando uma questão do trabalho institucional em um motim para não 

fazer. Isso é uma ameaça do meu ponto de vista, é violência! Não entender a questão 

mais técnica, não ceder. Todas as vezes que eu precisei ter esse embate com a 

equipe, eu me senti ameaçado, pelo não, pela não realização da proposta né?! Acho 

que isso é por uma questão cultural, pois eles são uma amostra dessa comunidade. 

Não poderia ser diferente nas relações, na construção das relações dentro da 

unidade. (GRATIDÃO) 

 

O gerente entendia que as ameaças não eram feitas à sua pessoa, mas em decorrência 

de sua representação como gestor institucional na unidade. Para esse trabalhador, o 

enfrentamento da violência não concerne apenas ao gerente, mas sim a todos os trabalhadores. 

 

 

(...). Em algumas vezes, me deparei com funcionários dizendo: - você precisa 

resolver o problema da violência na unidade! Mas já vindo fazer uma cobrança para 

mim com violência.  E eu retruco com ele dizendo: - Olha a maneira que você tá 

pedindo para resolver esse problema?! Entendo que esse profissional já está tão 

violentado, que ele acha que isso é uma missão de uma única pessoa e que eu posso 

resolver isso na figura do gestor, e na verdade não! Isso é um combate de todos os 

profissionais... no entendimento e na ação! (GRATIDÃO) 

 

Uma situação vivenciada por um dos entrevistados (Compaixão) foi registrada pela 

pesquisadora em seu diário de campo. Compaixão estava de folga e havia ido buscar seu filho 

na escola, que fica ao lado da unidade, quando foi abordada por uma usuária que também 

buscava seus filhos. A usuária, então, questionou sobre uma marcação pelo SISREG6 sobre a 

                                                 
6 O Sistema Nacional de Regulação – SISREG é um sistema web, criado para o gerenciamento de todo complexo 

regulatório, através de módulos que permitem desde inserção da oferta até a solicitação, pela rede básica, de 

consultas, exames e procedimentos na média e alta complexidade, bem como a regulação de leitos hospitalares, 

objetivando maior organização e controle do fluxo de acesso aos serviços de saúde, otimização na utilização dos 

recursos assistenciais e visando a humanização no atendimento. É uma ferramenta fornecida pelo Ministério de 

Saúde de forma gratuita sendo sua utilização não compulsória, como forma de auxiliar na regulação do acesso 

(BRASIL, [2008]). 
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qual não havia sido comunicada, tendo perdido a consulta. Compaixão respondeu à usuária 

que havia tentado contato telefônico e ido à sua residência, sem êxito. Dessa forma, havia 

deixado recado para que, assim que possível, a usuária fosse à unidade buscar o 

encaminhamento para o especialista. A usuária retrucou, já em tom agressivo, que não tinha 

obrigação de ir buscar e que “trabalho de ACS é servir o usuário”. Para evitar um confronto, 

Compaixão resolveu se retirar e não responder, mas a usuária partiu para a agressão física 

diante dos filhos das duas e professores da escola, que assistiram ao confronto, estáticos. 

Para o Agente Comunitário de Saúde (ACS), trabalhador que reside na área de 

abrangência da unidade, a relação com a comunidade se estabelece sob dois ângulos: um 

profissional e outro pessoal. Uma de suas funções é aproximar as duas partes, usuários e 

profissionais no sistema de saúde. É comum recorrer aos ACS para identificar usuários que 

exigem um olhar diferenciado. Por vezes, com base em informações dos ACS, planeja-se o 

cuidado de forma a quebrar o clima de agressividade que possa estar presente entre esse 

usuário, a equipe e os demais usuários. Dessa forma, a violência é fator dificultador que 

interfere nas atividades dos ACS causando medo, restringindo seu acesso na comunidade e 

limitando o desenvolvimento de seu trabalho (VELLOSO, ARAUJO e ALVES, 2011). 

Enquanto a ACS do caso relatado foi à delegacia para registrar queixa, a professora 

foi à unidade de saúde reclamar sobre o fato com o gerente e este se solidarizou com a 

usuária. Os ACS se revoltaram pelo fato de não ter havido nenhum tipo de defesa dos 

trabalhadores na tentativa de solução do caso. Na visão deles, a postura da gerência deveria 

ter sido firme, deixando claro que a agressão pela usuária não seria aceita passivamente pelos 

trabalhadores da unidade, mesmo não representando ganho efetivo ou maiores mudanças. 

 

 

Os dois lados precisam ser ouvidos: tanto o dos usuários quanto o dos funcionários. 

Mas essas atitudes de agressão devem ser punidas com o não atendimento. Por ela 

ter tido aquela atitude agressiva, não deve conseguir o que ela quer. (O usuário) deve 

ser orientado que, quando ele vem e quer algum atendimento, deve tratar as pessoas 

com educação, para conseguir as coisas conversando, não agredindo. 

(COMPAIXÃO) 

 

A comunicação deve ser uma só, não assim: o ACS fala uma coisa e a direção 

(gerencia) fala outra. Eu acho que tem que haver uma comunicação geral: o 

procedimento é esse e ponto final, para que os usuários aceitem. (CONCÓRDIA) 

 

Em resposta à atitude da gerência, os ACS da unidade se articularam de forma 

silenciosa e fizeram uma campanha nas redes sociais como forma de registrar sua 

insatisfação. A campanha se chamou #somostodosacs, em que utilizaram imagens de luto e 

cobraram um posicionamento da gerência. Tolra e Warnier (1999 apud DIAS, 2010) apontam 
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que a construção de uma identidade é o início da junção interiorizada de pessoas ou grupos, 

sendo possível reconhecerem-se e serem reconhecidos. 

O gerente da unidade, percebendo que os ACS estavam se sentindo desamparados 

em relação ao ocorrido, convocou uma reunião geral e os ACS compareceram com uma fita 

preta pendurada no uniforme, como forma de protesto. Na ocasião, o enfrentamento da 

violência dos usuários para com os trabalhadores foi debatido e os ACS se queixaram e 

lamentaram desconhecer qualquer desfecho dado pela gerência após atos de violência, por 

parte dos usuários, contra a categoria. 

Os ACS manifestaram sua insatisfação e o quanto se sentiam desprotegidos, uma vez 

que, na ESF, ocupam a linha de frente no acolhimento aos usuários, realizando um filtro de 

demandas e queixas, portanto, ficando mais expostos a possíveis tensões. A reivindicação dos 

ACS era que, de alguma forma, a gerência “punisse a usuária”, restringindo seu acesso à 

unidade. Nesse encontro, o gerente afirmou que não iria pactuar com nenhum tipo de 

violência por parte dos usuários, mas que não poderia fazer restrições ao direito constitucional 

de acesso à unidade. Por fim, ficou decidido que este tentaria articular, com a gestão regional, 

o atendimento em outra unidade. 

Nesse episódio, foi possível perceber a interferência da violência no cotidiano do 

trabalho na unidade, que é interrompido quando o profissional não consegue lidar com suas 

consequências e precisa solicitar intervenção do profissional de nível hierárquico superior. 

Nota-se a fragmentação de processos de trabalho, a ocupação do tempo do gerente, a 

fragilidade na interação com o usuário e a restrição da autonomia do profissional, o que está 

em conformidade com estudos de Velloso, Araujo e Alves (2011). Por outro lado, ficou clara 

a potência dos trabalhadores quando se unem em torno de uma questão de seu cotidiano 

considerada importante. A maioria dos participantes do estudo reivindicou espaços de 

encontros, discussões e análises de questões comuns, no sentido de construir estratégias 

capazes de fortalecer a todos para o enfrentamento da violência no trabalho. Nesses encontros, 

os entrevistados julgaram que poderiam trocar experiências e expor seus sentimentos.  

 

 

Uma reunião, entre todo mundo, todo mundo! Para falarem: eu passei isso, 

aconteceu isso comigo. É bom a pessoa desabafar, soltar aquilo pra fora. Tem gente 

que guarda, né? Isso é ruim, isso é muito ruim. (HONESTIDADE) 

 

Seria um trabalho diferenciado. Os gestores têm ciência disso. Eu acho que o 

treinamento, a educação continuada, isso tem que ter e tem que ser perpetuado. Mas 

tem que ser contínuo, e para todos nós. (FRATERNIDADE) 
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Encontros pra a gente ouvir a gente.  Porque tem horas, não sei se você percebe, que 

a gente tá tão chateado, tá tão triste, que a gente só fala... pelos cotovelos 

(CONCÓRDIA) 

 

Observa-se que, de forma inconsciente, os trabalhadores aplicam a concepção de 

EPS na qualificação das práticas de saúde. No episódio relatado, eles se articularam, 

conquistaram um espaço de discussão, falaram e ouviram diferentes pontos de vista e 

participaram da definição da forma de enfrentamento do problema. Nesse sentido, a EPS pode 

representar uma força motriz para o agenciamento das mudanças identificadas pelos 

trabalhadores como necessárias para a qualificação de pessoas e práticas. 

Durante as entrevistas, os trabalhadores fizeram menção às atividades desenvolvidas 

para os usuários. De fato, desde que assumiu a unidade, o gerente começou a implementar 

abordagens pautadas em metodologias ativas e corporais oriundas das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS) 7 . Tais encontros eram abertos para a comunidade e 

conduzidos pelo gerente na perspectiva da aplicação da Metodologia de Valores Humanos 

(MVH), que em sua opinião 

 

 

Considero um êxito nessa unidade..., pelo menos é algo que já aponta um caminho 

ou uma estratégia (de enfrentamento da violência). É uma possibilidade de alcançar 

algum resultado. Eu acho que nesses cinco anos a gente viu bons resultados em cima 

dessa metodologia. (GRATIDÃO) 

 

Segundo observações feitas pela pesquisadora e registradas em seu diário de campo, 

a unidade desenvolvia atividade em grupo chamada “Saúde da Mente e do Corpo” que 

acontecia semanalmente. O Ministério da Saúde (2015) reconhece as PICS como abordagens 

que estimulam mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da 

saúde, por meio de tecnologias efetivas, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do humano com seu auto-cuidado, 

com o ambiente e a sociedade. 

Perguntado sobre o trabalho desenvolvido, o gerente explicou, empolgado, que este 

se ancora no Centro Sathya Sai de Educação em Valores Humanos (1999) e que visa à 

“unificação do homem em palavras, pensamentos e ações, insuflando cincos valores humanos 

básicos na impressão da essência do homem: Amor, Verdade, Ação Correta (Retidão), Paz e 

Não-Violência”. Os trabalhadores assistenciais, porém, apesar de reconhecerem a importância 

da iniciativa, se queixaram de não poder participar, uma vez que os encontros aconteciam 

                                                 
7 No ano em que a Política Nacional de PICS completou 10 anos, procedimentos específicos das Práticas foram 

incluídos na Tabela de Procedimentos.  a Terapia Comunitária; a Dança Circular/ Biodança; a Ioga/meditação; a 

Oficina de Massagem/Automassagem; a Sessão de Auriculoterapia; a Sessão de Massoterapia e a Orientação de 

Tratamento Termal/Crenoterápico (BRASIL,2015).  
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durante o horário de trabalho. Estes reivindicaram que alguma atividade nesse sentido fosse 

desenvolvida também com os trabalhadores. 

 

 

Alguns grupos ajudam muito. Tem vários grupos aqui, de saúde da mente, que eu 

acho que acaba ajudando. Mas, não só para eles [usuários], também teria que ter do 

nosso lado, né? Um grupo, para a nossa saúde mental..., sei lá! Parar um momento 

para a gente ter, o nosso momento de paz aqui dentro. (DISCIPLINA) 

 

Já existe o grupo saúde da mente. Mas não [seria] só para os moradores. Seria para 

conseguir resolver as questões dos funcionários também, dos trabalhadores também.  

(CORAGEM) 

 

Nesta categoria, a análise apontou que os trabalhadores se sentiam insatisfeitos com a 

postura da gerência em atender, de imediato, às demandas expressas de forma violenta. Os 

trabalhadores relataram, também, que a gerência não partilhava encaminhamentos das 

situações de violência com o coletivo, e este se sente desprotegido. 

Por sua vez, a gerência compreendia que todos deviam assumir esse papel de 

enfrentamento da violência no trabalho na ESF, mas não corroborava com reações, 

sentimentos ou pensamentos violentos. O que se buscava era estimular a aplicação da MVH 

como principal estratégia para lidar com as situações de violência. Os trabalhadores 

reconheciam as ações no sentido da cultura de paz ofertadas à comunidade pela unidade, mas 

reivindicavam espaços de cuidado específico para os próprios trabalhadores. Assim, embora 

os resultados indiquem tendência de sofrimento decorrente da violência no trabalho, percebe-

se uma disposição dos trabalhadores para atividades capazes de promover trocas e gerar 

satisfação e apoio mútuo. 
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Tolerância  

 “Tolerância é o que 

devemos trabalhar em 

nós para estar com os outros”  

ACS T. 
 

Figura 6 - Conteúdo de cartaz 5, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª Caminhada dos Valores Humanos . Maio/2017. 
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5 CAPÍTULO 4 - A CULTURA DE PAZ NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

NA ESF 

 

Não existe um caminho para a Paz.  

A Paz é o caminho.  

Mahatma Gandhi 

 

 

Como responsável técnica (RT) de enfermagem na Clínica da Família envolvida com 

o estudo, além de responder por questões assistenciais e técnicas, participei também do 

gerenciamento da unidade. No município do Rio de Janeiro, gerentes são frequentemente 

convocados pela gestão do nível de Coordenação de Área e Central para participar de 

reuniões, assim, é comum que precisem se ausentar da Unidade de Saúde e, nessas ocasiões, 

são os RTs (enfermeiro e médico) que permanecem como referência para os trabalhadores. 

Em cinco anos de trabalho na CF, sempre assumi a responsabilidade pela unidade nas 

ocasiões em que o gerente saía para reuniões, para férias ou no caso de licença médica. 

Desenvolvi uma forte parceria com o gerente, cuidando para que os processos de 

trabalho estivessem alinhados, a fim de prestar melhores serviços aos usuários SUS (Sistema 

Único de Saúde). Ao longo dos anos, fomos consolidando uma relação afetuosa e 

amadurecendo juntos diante dos desafios que se apresentavam em nosso cotidiano. Mestre em 

Ciências do Cuidado e docente, ele passou a me incentivar a alçar degraus maiores na vida 

acadêmica. Fui aprovada no Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) 

e resolvi estudar o contexto de violência que a unidade vivenciava e como minha pesquisa 

poderia contribuir para o enfretamento dessa complexa questão pelos trabalhadores.  

O gerente foi envolvido na pesquisa, que revelou como o trabalhador pensa, sente e 

reage à violência. Ele se perguntava sempre qual seria a melhor forma de proceder ao se 

deparar com um ato violento e sabia que sofria críticas pela forma como procurava mediar os 

confrontos e conflitos, mas argumentava que o enfrentamento precisava ser construído 

gradativamente, avaliando cada movimento.  

 

 

A principal coisa é o diagnóstico, o diálogo com a própria equipe... como a equipe 

pensa a violência? E como ela acha que pode intervir nisso? Se a gente tivesse 

espaço de discussão, para ouvir o trabalhador; porque ele vai trazer um viés que a 
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gestão talvez não saiba; quando a gente senta para discutir qualquer coisa de 

violência, você conhece um pouco mais do seu trabalhador. (GRATIDÃO) 

 

Como revelado pelo próprio gerente, citado pelos demais participantes do estudo e 

observado pela pesquisadora, desde que assumiu a unidade há 5 anos, o gerente assumiu a 

chamada “Metodologia de Valores Humanos” (MVH) como estratégia de gestão para o 

aprimoramento da relação interpessoal. 

 

 

A educação é esse ato de transformação, então a ideia é que de fato, as pessoas 

possam se transformar pelos valores. Todas as vezes que a gente precisar discutir 

alguma coisa, que seja ancorado nos valores humanos absolutos. A não-violência é 

um valor máximo absoluto que cada vez mais precisa ser internalizado pelas 

pessoas. Entendendo que as vezes, até um levantar de sobrancelha para um 

trabalhador pode ser compreendido como ato de violência entre as pessoas .... 

Enfim, é olhar para essa questão dizendo: ‘ vamos tentar propor que vivamos em 

valores. (GRATIDÃO) 

 

Diante deste cenário, já imbuída de meu objeto de estudo, me uni ao gerente na 

reflexão sobre como gerenciar uma unidade incrustada em uma comunidade e propor ações 

capazes de gerar paz e não alimentar a violência já existente no território. Uma primeira ação 

aconteceu a partir da participação de representantes da unidade de saúde nos colegiados das 

escolas municipais locais. Nesses encontros, era comum que os diretores expressassem 

preocupação com crianças com histórico de atitudes violentas. O gerente, então, propôs 

implementar a MVH nas nove escolas adscritas à unidade. As escolas toparam e o trabalho 

começou em janeiro de 2017. Apesar de desconhecer a MVH, minhas funções estavam 

diretamente vinculadas ao gerente e, assim, embarquei com ele nessa empreitada. 

Começamos a trabalhar com os diretores e professores, técnicas para pôr em 

execução a MVH nas escolas. Em paralelo, começaram a ser desenvolvidas, na unidade, 

práticas integrativas, conduzidas pelo gerente: foram providenciados espaços e definidos 

horários reservados à prática de meditação; trabalhou-se o hábito do silêncio antes das 

refeições; e atividades ligadas à propagação dos valores humanos (Amor, Verdade, Retidão, 

Paz e Não-Violência). 

Em abril de 2017, houve uma primeira avaliação das estratégias da MVH 

implantadas nas escolas e, de forma unânime, os representantes da educação relataram 

melhora significativa no comportamento dos alunos. No entanto, apesar do sucesso do 

trabalho proposto com as escolas locais, em nossa própria unidade de saúde, a MVH não 

vinha sendo vivenciada em sua plenitude. 
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Decidimos planejar com a unidade e a comunidade a “1ª Caminhada pelos Valores”, 

com o tema: “Não Violência é o que devemos ser plenamente”. A ideia era reproduzir um 

movimento que é realizado em países que trabalham com MVH como o Canadá e Índia, mas 

que, até então, não se tinha notícias de que já tivesse sido realizado no Brasil. 

A proposta foi aceita e começamos a nos preparar para o evento. Construímos 

material de divulgação da caminhada (Figura 7) e começamos a preparar cartazes contendo 

valores/subvalores humanos para fixar em portas na unidade. Surgiu a ideia de, em cada 

cartaz, agregarmos algum comentário elaborado pelos trabalhadores ou por autores diversos ( 

 

Figura 1, Figura 2, Figura 2Figura 3, Figura 5, Figura 6, Figura 10 e Figura 11). A 

ação influenciou a ambiência da unidade e gerou impacto positivo reconhecido pelas pessoas 

que ali circulavam. Registrei, em meu diário de campo, por exemplo, a sensação de que a fala 

nos corredores parecia estar mais tranquila e em tom mais baixo, bem diferente dos antigos 

berros e gritos ouvidos com frequência.  

 

 

Figura 7 - Cartaz de divulgação do evento 

elaborado pelos trabalhadores da unidade 

para a 1ª Caminhada dos Valores Humanos, 

2017. 

 

 

A nossa Caminhada pela Não-Violência foi realizada no dia 30 de maio de 2017. 

Além dos trabalhadores da unidade, participaram cerca de 100 alunos e professores de escolas 

locais, representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de 

Saúde, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, da Guarda Municipal, líderes 

comunitários e religiosos e representantes políticos.  Ao final, nos reunimos em uma das 

escolas para apreciarmos apresentações dos escolares ligadas às reflexões promovidas pela 

implantação da MVH. A ação foi marcante para todos (Figura 8 e Figura 9). 
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Figura 8 - Fotografia do Início da caminhada pelos valores 

Fonte: arquivo dos organizadores do evento. 

 

 

Figura 9 - Fotografia do final da caminhada em uma escola, onde os escolares fizeram 

apresentações com base na MVH. 

Fonte: arquivo dos organizadores do evento. 

 

 

No final de maio de 2017, fui convidada pela minha Coordenadoria de Área 

Programática (CAP) a compor a gestão regional, em especial no que se refere à melhoria dos 

processos de enfermagem. Senti-me muito honrada, Pude perceber que todo o trabalho 

contribuindo com o gerente e meus companheiros, ao longo de 05 anos na unidade, havia sido 

valorizado.  

Por outro lado, fiquei com a sensação de estar deixando desamparados os meus 

colegas e a comunidade, afinal, havia participado desde a criação até a consolidação da 
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unidade. Conversando com o gerente, concluímos que eu poderia preparar, como produto da 

minha dissertação, uma proposta de apoio aos trabalhadores no enfrentamento às 

consequências da violência cotidiana no trabalho. Tendo vivenciado a potência da proposta da 

MVH, decidi elaborar um Plano de Trabalho, pensando nos trabalhadores, na perspectiva de 

intensificar e aprofundar a discussão, a partir da experiência que tínhamos vivido (e aprovado) 

(APÊNDICE C). 

O objetivo é sistematizar e debater o documento amplamente com os trabalhadores e 

comunidade, perante os resultados da pesquisa apresentada, no sentido da reflexão sobre a 

necessidade de se intervir na marcha da violência e instituir a cultura da paz. Após sua 

discussão e implantação na unidade/território, o Plano poderá ser apresentado para a 

Coordenação de Área Programática, a fim de estender a outras unidades que vivenciam 

problemas similares com a violência. 

 

 

 

 

Há que se cuidar do broto  

Pra que a vida nos dê Flor... 

Milton Nascimento  
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União  

 “Unir-se é um bom 

começo, manter a  

união é um progresso e 

 trabalhar em conjunto é a 

vitória” 
 

Henry Ford 
 

 

Figura 10 - Conteúdo de cartaz 6, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª Caminhada dos Valores Humanos . Maio/2017. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Onde há amor... há Paz. 

Onde há Paz... há  fé. 

Onde há fé, há Deus... E onde há Deus, nada faltará! 

Sathya Sai Baba 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer... 

Geraldo Vandré  

 

 

Discutir violência no trabalho é uma tarefa complexa, visto que exige compreender e 

relacionar o contexto do trabalho ao conceito de violência. O trabalho na ESF, cuja cobertura 

envolve áreas de risco social, envolve estratégias que preveem um contato estreito entre a 

equipe de saúde, o território e a população adscrita. Assim, regiões de maior risco social são 

também mais complexas, geram intensificação da violência e aumentam a vulnerabilidade do 

trabalhador.  

Nos tempos atuais, o cotidiano em unidades de saúde revela uma realidade difícil 

para trabalhadores e usuários, cuja perspectiva de superação parece distante para ambos. 

Assim, no ambiente de trabalho, a violência toma corpo, podendo causar danos e até 

adoecimento aos trabalhadores, o que acarreta desmotivação e desgaste com consequências na 

atenção à saúde dos cidadãos de difícil avaliação. 

A efetividade do cuidado em saúde é desafiada por toda essa violência e precisa 

buscar estratégias para lidar com a mesma. Pode-se considerar que, na realidade, todo esse 

quadro pode refletir uma crescente manifestação do que vem sendo chamado de “incitação ao 

ódio” ou “discurso do ódio” na sociedade brasileira. São protestos verbais, linchamentos 

morais e físicos, exacerbação da intolerância e por vezes violações dos Direitos Humanos, 

entre outros atos que aparecem com muita frequência, principalmente a partir das redes 

sociais. Nesta linha, também podemos considerar as expressões de violência política no Brasil 
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de hoje, cujas principais características são as várias formas de corrupção envolvendo 

representantes do povo nos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

Nesse contexto, detecta-se uma falta de preparo específico dos trabalhadores para 

lidar com as situações de violência e uma ausência de discussão sobre a temática que podem 

interferir no desempenho do trabalho. Assim, a concepção de EPS se apresenta na medida em 

que se busca diálogo e aprendizado com os próprios colegas. Entretanto, é preciso tempo, 

dedicação, vínculo e comprometimento para garantir tal diálogo, uma vez que o cotidiano do 

trabalho dificulta os encontros na unidade. 

A implementação de estratégias como a ESF só pode ser bem-sucedida quando há 

saúde mental dos profissionais que atuam. Na unidade envolvida com o estudo, é possível 

perceber a interferência da violência, sendo observados processos de trabalho fragmentados, 

fragilidade na interação com o usuário e restrita autonomia do profissional. Os trabalhadores, 

em geral, apresentaram dificuldades em lidar com os problemas gerados e solicitam 

intervenção do gerente.  

Por outro lado, os trabalhadores consideraram que a atuação do gerente pouco 

contribuía para uma mudança concreta nas situações de violência vivenciadas. Em parte, isso 

se devia ao fato de que o cenário de violência se apresentava em um grau de extrema 

complexidade, à medida que se associava à vulnerabilidade do território que corresponde às 

questões sociais vivenciadas pela população brasileira, como discrepâncias de acesso à renda, 

à educação, à saúde e às condições dignas de moradia. A interferência da violência no 

processo de trabalho dessa unidade é a ponta de um problema muito mais amplo, que deve ser 

objeto de políticas específicas pelo poder público visando à melhoria de condições de vida da 

população, a partir da melhor compreensão da interdisciplinaridade desse processo. 

Cabe considerar que os trabalhadores não relataram apoio ou qualquer tipo de 

orientação/formação por parte da gestão municipal/regional/local no sentido do 

desenvolvimento de instrumentos para lidar com a complexidade das situações de violência 

práticas, pois, em sua implantação, não foram organizadas estratégias de capacitação, apoio e 

retaguarda. O desafio da construção de políticas públicas para a superação deste fenômeno é 

um tema transversal no campo da saúde pública. A efetivação das estratégias e ações depende 

da capacidade de articulação entre os diversos setores, sendo que cada setor se mostra 

fundamental para a solução do problema e, no conjunto, tornam-se potentes para produzir 

soluções relevantes às questões de violência. 

Embora a pesquisa revele a complexidade do tema, que não pode ser atribuído a 

apenas um fator, aprofunda a sua relação com a educação como meio de superação e 
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prevenção. Pode-se, portanto, concluir, a importância e a necessidade dos investimentos em 

educação como um caminho para superar desigualdades de oportunidades e direito de 

cidadania, como um “antídoto” da violência. 

Medidas urgentes são necessárias como forma de assegurar o alcance dos objetivos 

propostos pela Estratégia de Saúde da Família, que coloca os trabalhadores em contato direto 

com a comunidade e seus problemas. A modificação da situação de violência vivenciada nas 

unidades de saúde perpassa por mudanças de comportamento dos profissionais e dos usuários. 

Faz-se necessário, também, que os usuários tenham mais clareza em relação às possibilidades 

e limitações do atendimento da unidade. 

O enfrentamento dessa violência envolve não apenas o ambiente da própria unidade, 

como também outras instituições sociais, como escolas, asilos, organizações de bairro, com o 

intuito de promover uma cultura de paz. Nesse processo, a concepção da Educação 

Permanente em Saúde, mediada pela Metodologia em Valores Humanos, guarda o potencial 

de apoiar a unidade, partindo-se da realidade de desmotivação dos trabalhadores que 

expressam sua incapacidade de lidar com situações de violência no cotidiano do trabalho na 

ESF. 

A partir dos resultados, a pesquisa gerou um Plano de Trabalho que será submetido à 

discussão e aprovação do coletivo de trabalhadores da unidade. O documento pressupõe um 

trabalho coletivo e multiprofissional, buscando articular as múltiplas dimensões e levar em 

consideração a singularidade do contexto de cada situação violenta a ser enfrentada. O plano 

foi elaborado na perspectiva da EPS e da promoção da cultura de paz, recorrendo à MVH. A 

aproximação entre a MVH e os trabalhadores da unidade com as escolas locais, que culminou 

com a Caminhada pela Paz, pode ser considerada exitosa. Esta foi operacionalizada segundo 

os preceitos da EPS, uma vez que partiu de um problema detectado pelos trabalhadores, o 

qual foi amplamente debatido (inclusive com o apoio do processo dessa pesquisa). Os 

resultados mostram a importância da mobilização de pessoas com o objetivo de garantir 

espaços capazes de fortalecer o trabalhador no enfrentamento da violência no cotidiano do 

trabalho na ESF.  

Por fim, cabe lembrar que o enfrentamento da violência como um dos graves 

problemas de saúde exige um trabalho em rede, de forma articulada, baseado na solidariedade 

e cooperação entre organizações que, por meio da articulação política, negociam e partilham 

recursos de acordo com os interesses e necessidades. A construção de Redes pressupõe que as 

decisões sejam adotadas de forma horizontal nos princípios de igualdade, democracia e 

solidariedade.  
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Diante da complexidade do problema, sabemos que a caminhada pela paz é árdua, 

porém, o chamado é para seguirmos na luta, nas Escolas, nas Ruas, Campos, Construções. 

Caminhando e Cantando e seguindo a Canção, afinal, quem sabe faz a hora não espera 

acontecer...  
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Amor 

“Trabalhar com amor, 

transforma as pessoas, os 

profissionais... o 

SUS” 

Enfermeira V.  
 

 

Figura 11 - Conteúdo de cartaz 7, elaborado pelos trabalhadores da unidade e fixado em portas da unidade 

durante a preparação para a 1ª. Caminhada dos Valores Humanos. Maio/2017. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do Projeto: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO APOIO AO TRABALHADOR DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. 

Pesquisador Responsável: Priscilla Faleiro Marmello 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa – Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99516-4621; (21) 3047-2625 

Orientadora: Profa Dra Mônica Gôuvea. Email: monicagouvea@gmail.com Telefone: (21) 98876-3796 

Nome do Voluntário ___________________________________________________________ 

Idade:________                                                             Documento de identidade:  ____________________ 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa “A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO APOIO AO 

TRABALHADOR DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.  O objetivo deste estudo é investigar a Educação 

Permanente em Saúde no apoio aos trabalhadores da Estratégia da Saúde da Família, sendo objetivos secundários: descrever situações de 

violência vivenciadas pelos trabalhadores da ESF no cotidiano de trabalho; identificar sentimentos e atitudes dos trabalhadores, diante das 

situações de violência no cotidiano da ESF; e, construir com os trabalhadores e gestão da unidade, estratégias capazes de apoiar os 

profissionais, em situações de violência. O que motiva a pesquisa é a possibilidade de contribuir para a gestão da unidade de saúde no que 

tange a saúde do trabalhador que sofre em seu cotidiano com a violência,  minimizando assim  possíveis riscos psicológicos ou emocionais 

nestes profissionais.Sua participação na pesquisa é voluntária e você poderá optar por não participar ou mesmo desistir da pesquisa a 

qualquer momento do estudo, não sofrendo com isso nenhum tipo de desconforto ou constrangimento na continuidade de sua prática 

laboral cotidiana. Caso concorde em colaborar com o estudo, você participará de uma entrevista em que se procurará conhecer a sua 

opinião a respeito dos objetivos da pesquisa. As entrevistas serão codificadas, gravadas e transcritas integralmente. Durante o estudo, a 

pesquisadora acompanhará atividades laborais dos profissionais observando possíveis situações de violência nas relações que se 

constituem no cotidiano da unidade de saúde, , realizando desta maneira uma observação participante que também visa fornecer dados 

para a pesquisa, de forma a observar a convergência ou divergência das informações obtidas de diferentes maneiras, conferindo assim, 

validade ao estudo e evitando que este fique subordinado a subjetividade da pesquisadora.  Durante esse processo, você poderá sanar 

toda e qualquer dúvida acerca da pesquisa e sua metodologia, a qualquer momento. Em caso de você decidir interromper sua participação 

no estudo, a pesquisadora deverá ser comunicada para que seus dados sejam imediatamente excluídos do material da pesquisa. Seu nome 

não será revelado ainda que informações relativas à sua entrevista possam ser consultadas pela pesquisadora e pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa do município e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense do Hospital Universitário Antônio Pedro e 

apresentadas em sessões científicas. No entanto, você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.Não 

haverá qualquer custo nem remuneração pela sua participação, os encontros serão pré-agendados em dias e horários convenientes ao seu 

processo de trabalho e as entrevistas levarão no máximo 20 minutos. O risco previsto para essa pesquisa decorre de um possível receio por 

sua parte com relação à exposição de ideias ou opiniões. No entanto, você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para recusar, participar ou retirar seu consentimento interrompendo sua participação a qualquer momento. A recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pela pesquisadora, que irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo.Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 

vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________, portador do documento de Identidade ____________________ fui 

informado (a) dos objetivos do estudo “A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE AO APOIO DO TRABALHADOR DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 

DA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. ”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 
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Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______.  

 

__________________________________ ________________________________                         Nome e assinatura do 

profissional                      Nome e assinatura do responsável 

  

Rio de Janeiro, _________ de __________________________ de _____. 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro e com o Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: 

etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 (UFF) Email: cepsms@rio.rj.gov.br; cepsmsrj@yahoo.com.br; Tel: (21) 2215-1485 (SMSDC)                      

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

1. CARACTERIZAÇAO DO PARTICIPANTE 

CODIGO: IDADE:  SEXO: 

 

Qual o seu cargo/função na ESF?   

 

Qual a sua escolaridade?  

 

Quanto tempo na ESF?  

 

 

Quanto tempo na atual unidade? 

 

 

2. PARTE ESPECÍFICA  

 

1. Você se sente de alguma forma ameaçado (a) em seu trabalho na unidade?  

2. Se sim, descreva como. Se não, já presenciou alguma situação de violência 
envolvendo outros trabalhadores na ESF? 

3. Qual foi a sua reação perante o quadro que descreveu? 

4. Que tipo (s) de sentimento (s) você definiria perante a situação vivenciada? 

5. Você faz algo para minimizar esse(s) sentimento (s)? 

6. O que você acha que poderia ser feito para o enfrentamento dessas situações pelos 
trabalhadores e pela gestão?  

 

Fique à vontade para se expressar livremente sobre o tema da pesquisa. 
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APENDICE C - Plano de trabalho (Produto) 

Prevenindo a Violência no Trabalho e Estimulando a Cultura da Paz 
 

PLANO DE TRABALHO PARA CLÍNICA DA FAMÍLIA  
Área Programática 5.1  

Biênio 2018-2020 

Produção: Priscilla Marmello  
Enfermeira 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 
Este documento tem por objetivo apresentar algumas formas de pensar a violência, 

e especialmente o seu enfrentamento a partir da construção de um Plano de Trabalho. Para 
tanto, apresenta-se a realidade que hoje se impõe à Clínica da Família da Coordenação de 
Área Programática 5.1. do Município do Rio de Janeiro, especialmente no que se refere à 
violência contra trabalhadores da unidade e os resultados de pesquisa realizada, no ano de 
2017, com o apoio do Mestrado Profissional de Ensino na Saúde: Formação Interdisciplinar 
para o SUS/UFF.  

Pretende-se, com este documento, estimular os profissionais de saúde para que 
criem ao máximo oportunidades para romper com o ciclo de violência que, muitas vezes, se 
instala na própria dinâmica dos relacionamentos interpessoais. Com o olhar atento para as 
sutilezas das interações entre os trabalhadores cada um pode se apoiar para fortalecer, na 
riqueza dos pequenos momentos do cotidiano a construção dos vínculos e a consolidação 
da prática dos valores fundamentais do convívio humano.  

 
VIOLÊNCIA 

A violência tem relação direta com a forma como a sociedade se organiza, constrói 
seus valores, normas de conduta, assim como distribui seus bens e serviços. Sendo assim, a 
violência, enquanto fenômeno social está enraizada pelas estruturas sociais, econômicas, 
culturais e políticas e é representada pelas ações de indivíduos ou grupos, podendo causar 
danos irreversíveis.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Violência configura-se como o 
“uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, 
contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de 
resultar em lesão, morte ou dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” 
(KRUG et al., 2002, p.5 apud SOUZA, 2007, p. 15).  

 
“Para compreender e enfrentar a violência devemos localizar a sua discussão no 

conjunto dos problemas que relacionam saúde, condições, situações e estilos de vida. Na 
maioria dos países desenvolvidos há mais tempo, e no Brasil, nos últimos 20 anos, as 
enfermidades infecciosas vêm cedendo lugar às doenças crônicas e degenerativas e aos 
agravos provocados por violências e acidentes” (BARRETO; CARMO, 1995).  
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A violência se constitui como uma preocupação social e atinge também as 
organizações de saúde, envolvendo os trabalhadores como vítimas e ainda podendo 
estarem contribuindo para minimizar ou maximizar essas expressões. Para a redução desse 
significado, Minayo (2002, p.40-41), assegura que 

o que não podemos é compartilhar do imaginário da inevitabilidade e da falta de 
controle. Do ponto de vista social, o contrário da violência não é a não-violência, 
mas sim a cidadania e a valorização da vida humana em geral e de cada indivíduo 
no contexto de seu grupo. Por isso, o marco da promoção da saúde é central para 
que se instalem mecanismos e práticas a partir da atenção básica e das outras 
etapas dos serviços.  

Podemos afirmar que é inegável o quanto as exposições de tensões geradas pela 
violência no trabalho, podem prejudicar a saúde do trabalhador e assim também prejudicar 
a assistência. Lancman et al (2009), conceitua que a violência do trabalho conecta o 
agravamento de adoecimentos, visto que envolve as relações com pares, chefias e o público 
no exercício do trabalho.  

É importante salientar que esta unidade tem uma identidade local e um valor na 
construção e na representatividade desta comunidade. Mesmo a solidificação do modelo 
Clínica da Família nesse território ser recente, os profissionais que nela atuam, estão 
prestando assistência à população há mais de cinco anos, ajudando nas ações de promoção 
de saúde, criando vínculos, fazendo a diferença nesse lugar. Os anseios desses 
trabalhadores são o poder do exercício de suas atividades de forma plena, sem prejuízo aos 
profissionais e aos usuários. Indicando mudanças a serem tomadas, podendo mudar os 
problemas de sua rotina na unidade, que interferem no pleno desempenho dessa 
instituição.   

Sendo assim, entendendo o quanto é importante a harmonia e valorização da 
relação unidade-comunidade, este projeto visa a estruturação de mecanismos para a 
instrumentalização de cada trabalhador, um clima na instituição de não-violência no seu 
cotidiano em prol de uma conformidade no ambiente de trabalho.  

Desta forma, considera-se que houve mudanças no perfil de enfermidades, ou 
melhor, das causas que as ocasionam, evidenciado a violência como um grave problema de 
saúde pública.  

As mudanças nos modos de vida, nas configurações familiares, na formação dos 
laços afetivos são alguns dos fatores que fazem desta problemática uma realidade. 
 

TIPOS DE VIOLÊNCIA  
Para realçar os aspectos e as relações entre os diferentes tipos e natureza da 

violência, será utilizado o modelo proposto pela Organização Mundial da Saúde (KRUG et al, 
2002). Esta proposta classifica a violência em três grandes categorias, divididas em tipos de 
violência mais específicos, segundo a violência praticada contra si mesmo, por indivíduos ou 
grupos (interpessoal), e por organizações maiores praticada por estados, grupos armados, 
milícias e grupos terroristas. Esses tipos são relacionados à sua natureza física, sexual, 
psicológica ou da negligência. Neste documento será abordada a categoria ou tipo de 
violência interpessoal comunitária, considerando que se trata do tipo mais frequente no 
que diz respeito ao trabalhador de unidades de saúde.  

A violência comunitária caracteriza-se pelo fato de ser praticada entre indivíduos 
sem laços de parentesco conhecidos ou desconhecidos. Exercida por pessoas em atos de 
violência gratuitos, estupros, violência sexual e as cometidas em instituições públicas ou 
privadas tais como: escolas, serviços de saúde, comunidades e condomínios, dentre outros.  
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Pesquisa prévia realizada junto aos trabalhadores da Clínica da Família, mostrou que a 
violência vivenciada no trabalho é de natureza física e psicológica. Cabe lembrar que o 
trabalhador  pode ser afetado por mais de um tipo ou natureza de violência, especialmente, 
em situações crônicas e graves, inclusive a violência física ocorre quase sempre junto com a 
psicológica. 
 
VIOLÊNCIA FISICA: Caracterizada como todo ato violento com uso da força física de forma 
intencional, não acidentaL (...)que pode ferir,lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a 
pessoa, deixando ou não marcas evidentes no corpo, e podendo provocar inclusive a morte 
(BRASIL, 2004). Pode ser praticada por meio de tapas, beliscões, chutes e arremessos de 
objetos, o que causa lesões, traumas,queimaduras e mutilações. Apesar de subnotificada, é 
a mais identificada nos serviços de saúde (BRASIL, 2010, p.30). 
 
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: É toda ação que coloca em risco ou causa dano à autoestima, à 
identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Manifesta-se em forma de rejeição, 
depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes 
(BRASIL, 2004) (BRASIL, 2010, p.31). 
 
 

COMO ENFRENTAR A VIOLÊNCIA?  
 

O enfrentamento da violência no trabalho perpassa a organização e definição de 
ações capazes de promover uma cultura de paz, tanto para as vítimas, como para os 
agressores. As iniciativas se inscrevem na perspectiva da Educação Permanente em Saúde 
na medida em que pressupõem o envolvimento fundamental dos próprios trabalhadores e 
comunidade no diagnóstico, na definição de ações e na avaliação. A intervenção deve 
considerar todos os diferentes profissionais da CF de forma a permitir diferentes olhares e 
possibilidades de cuidado.  
 
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), lançada em 2006, destaca a construção 
de um modelo de atenção que prioriza a qualidade de vida, com ações para a prevenção da 

violência e estímulo à cultura de paz. Tem por objetivo atuar sobre os determinantes das 
doenças e agravos, investindo em políticas indutoras de modos de vida promotores de saúde 

e ambientes saudáveis (Brasil, 2006). 
 
 

RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS DA PESQUISA  
A unidade como prestadora de serviços, visa a atenção integralizada de saúde da 

comunidade. Perpassa por todos ciclos de vida, gerando o desvelo para esse usuário, 
considerando o contexto que esteja inserido. Os profissionais que nela atua, tem a missão 
de prestar um serviço humanizado, ampliando a efetividade das práticas de saúde, 
considerando a peculiaridade de cada sujeito (BRASIL, 2013). 

O trabalho insere o indivíduo no mundo e o associa perante as relações sociais. De 
acordo como se apresenta, esse trabalho pode gerar contentamento ou dissabor. Á vista 
disso, Mendes (1995), considera que um desejo permanente do trabalhador mediante a 
demanda do processo do trabalho e nas relações, se dá na constante busca ao prazer pelo 
labor e o escape do desprazer. Ou seja, o trabalhador ao exercer suas atividades, deseja que 
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esta seja um ambiente favorável para sua execução. Sem risco de menosprezar a 
particularidade de cada indivíduo, que pode reagir de forma distinta ao se deparar com 
situações que podem gerar um déficit nos seus afazeres e prejudicar sua saúde. 

Para valorizar a competência do trabalhador perante as adversidades apresentadas 
em seu cotidiano, é relevante incentivá-los nas discussões acerca da problemática. “É 
importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de 
decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de 
trabalho" (BRASIL, 2013, p.11). 

O processo de trabalho sofre interferência direta quando o trabalhador não 
consegue lidar com os conflitos gerados pela violência, solicitando intervenção dos 
profissionais de nível hierárquico superior. Velloso, Araujo e Alves (2011), relata que a 
fragmentação dos processos de trabalho é oriunda da ocupação do tempo do gerente, a 
debilidade da interação com o usuário e a restrição no empoderamento do profissional. Isso 
vai demandar maiores intervenções da gestão, perante os conflitos. 

O desejo dos trabalhadores desta unidade, é que a gestão local possa amparar a 
unidade de forma a alcançar meios para construção de estratégias ou ferramentas para que 
os trabalhadores possam usufruir, amenizando os impactos da violência em sua rotina.  

Contextualizando essa realidade, desde o início da gestão local dessa unidade, vem 
disseminando uma metodologia baseada em valores humanos. Esse método vislumbra a 
educação mediada pela ação da prática de valores que deveriam reger a humanidade, onde 
há uma conexão entre pensamento, palavra e ação. Os valores que permeiam essa didática 
são: Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-Violência. De forma sistemática e exitosa, essa 
metodologia foi oferecida para transformação da realidade das escolas. 

Para disseminar o conceito dessa metodologia, em articulação com as escolas 
envolvidas, foi idealizada uma caminhada, trazendo a relevância da paz no território. A 
unidade em sua preparação, como forma de sensibilização para os usuários, fixou cartazes 
nas portas dos setores, listando os valores e a percepção desses nas palavras dos próprios 
trabalhadores e também de alguns autores. Na concepção dos profissionais, o efeito dos 
cartazes, trouxe um clima mais ameno.  

Embora os trabalhadores conheçam os valores humanos, esta nunca foi disseminada 
na unidade com uma metodologia implementada de forma sistematizada. A pesquisa 
detectou, porém, que algumas ações vem sendo realizada na CF, no sentido de possibilitar o 
fortalecimento dos trabalhadores e o entrelaçamento de suas práticas na conformação de 
uma rede de apoio.  

Dentre as diferentes ações que vem acontecendo, pode-se destacar como 
fundamentais os momentos de troca de experiências solicitados pelos ACS, no sentido de 
dar reconhecimento às situações de violência no trabalho existentes e partindo delas, 
construir frentes de trabalho, de forma integrada e humanizada.  

As discussões vêm caminhando no sentido da proposição de estratégias de ação, 
que possibilitem um olhar sobre os trabalhadores que estão em sofrimento.  

Assim, a partir deste Plano de Trabalho, buscou-se tratar de questões que envolvem 
a problemática da violência, mas fundamentalmente possibilitar o fortalecimento dos 
profissionais que atuam tanto na CF, bem como na comunidade em serviços de educação e 
demais profissionais interessados.  

A temática vem sendo trabalhadas sob a perspectiva da Metodologia de Valores 
Humanos (MVH). 
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METODOLOGIA DE VALORES HUMANOS (MVH)  
 

Em 1968 na Índia, Sathya Sai Baba, guru espiritual e educador, observou que a 
juventude da época passava por uma crise moral e espiritual. Percebeu então, que a única 
atitude para a mudança era a reorientação do sistema educacional. Assim, fundou colégios 
implementando o sistema integral de valores orientados a educação, mediados pelos cinco 
valores humanos básicos: Verdade, Ação Correta, Paz, Amor e Não-Violência. Isso trouxe 
resultados estimulantes, pois o princípio da metodologia é ensinar o que se pratica em 
harmonia com ação e fala, mente e coração (CENTRO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO EM 
VALORES HUMANOS, 1999). 

Os valores e conceitos norteiam as ações de uma sociedade direcionando para 
atitudes e posturas que orientam o comportamento humano aceito em coletivo. O 
sociólogo britânico Anthony Giddens ressalta que: “(...) ideias que definem o que é 
considerado importante. Essas ideias abstratas ou valores dão sentido e fornecem direção 
aos humanos enquanto esses interagem com o mundo social” (GIDDENS, 2005.p 38). Esta 
concepção é instituída para visionar um bem comum em sociedade.  

A Metodologia em Valores Humanos (MVH) almeja disseminar o pensamento de 
formação de cidadãos críticos, pensantes e conscientes de seu papel como indivíduo na 
sociedade, de modo que possa intervir com suas ações de maneira positiva, a 
transformação para um mundo melhor. 

A MVH define que de acordo com o que pensa, você se torna. O pensamento é uma 
partícula de energia, assim energia é a capacidade de realizar trabalho. Por esse motivo, 
devemos administrar os pensamentos. Sugere métodos como prática (CENTRO SATHYA SAI 
DE EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS, 1999, p.15-29): 

 
Sentar-se em silêncio: como vantagem o aumento do poder de concentração em único 
ponto, paz mental, equilíbrio emocional, serenidade e estabilidade; 
Auto-exame: Revisão das ações praticadas no dia. Atos que contribuíram positivamente 
com a voz da consciência e os que foram contrários;  
Citações: reflexão sobre os valores humanos, onde esse exercício é obtido através da 
memória e significado; 
Canto em grupo: a música e o canto em grupo são amas mais poderosas para colocar o 
sistema humano em harmonia e ritmo. A mensagem passada permanecerá por muito 
tempo na memória e será recordada; 
Contar Histórias: estabelece através da prova e exemplo, toda pessoa integrada tem a 
seu crédito grandes realizações; e 
Atividades em grupo: promove senso de disciplina e cooperação entre equipe. Reforça a 
integração em pensamento, palavra e ação.  

 
PLANO DE TRABALHO  
 

A partir do setor de saúde, propõem-se alguns passos essenciais para a 
materialização de um plano de trabalho na perspectiva da EPS e da MVH. Estes não 
necessariamente seguem uma hierarquia, podendo acontecer de forma concomitante.  

Em princípio, serão promovidos encontros semanais ou quinzenais, de acordo com a 
pactuação da gestão local, para a discussão do Plano de Trabalho. Esses encontros terão 
duração de no máximo 1 hora e acontecerão em grupos de no máximo 20 trabalhadores, 
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durante o horário de funcionamento da CF. Os encontros acontecerão no espaço do 
auditório da instituição. Serão utilizados papel Kraft, papel A4 , pilots e canetas 
disponibilizados pela própria unidade.   

A cada seis meses, esse processo passará pela avaliação dos próprios trabalhadores, 
onde se questionará sua trajetória no fortalecimento no enfrentamento da violência.  
 

PASSOS AÇÕES OU ATIVIDADES 

Diagnóstico 
da situação 

1. Identificar equipes e setores  mais vulneráveis  à  situação de violência; 
2.Mapear todos os serviços governamentais e não governamentais com relação ao cuidado, à 
promoção de direitos, defesa e proteção social na CAP e no território, inclusive possíveis serviços de 
atendimento ao agressor, quando for o caso (endereço, telefones, e-mail, horário de atendimento, 
entre outros); 
3. Identificar na CAP ou no município serviços capazes de promover  atenção ao trabalhador vítima 
ou em situação de violência. 

Mobilização 
social 

4.Pactuar ações com lideranças e gestores locais; 
5. Formalizar pactos/atividades em atos normativos (planos de ação, protocolo de intenção, carta 
compromisso e outros);  
6. Construir alianças estratégicas com Conselhos Tutelares, de Direitos, associações comunitárias; 
meios de comunicação; Ministério Público, Segurança Pública, dentre outros.  

Planejamento 
e gestão 

7.Instituir grupo de gestão colegiada da Rede de cuidado aos trabalhadores em situação de violência, 
visando articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da Rede;  
8. Planejar ações segundo a MVH com escolas no território adscrito à unidade;  
9. Elaborar protocolos de atenção (abordando aspectos técnicos e éticos) para situações de violência 
no trabalho na unidade, definindo corresponsabilidades, áreas de abrangência, normativas 
específicas, podendo para tanto, ser utilizados ou adaptados os protocolos existentes;  
10. Adotar práticas e estratégias de acompanhamento e apoio técnico e psicossocial às equipes de 
saúde envolvidos em situações de violência (PICS, MVH etc) 
11. Divulgar para toda a comunidade, escolas e lideranças a MVH. 

Educação 
permanente  

12. Garantir encontros sistemáticos para a problematização de situações de violência no trabalho e 
fortalecer espaços de discussão sobre a rotina de trabalho;  
13. Promover escuta qualificada e troca de experiências com trabalhadores que se declararem em 
sofrimento em decorrência de violência no trabalho;  
14. Discutir linha de cuidado para trabalhadores em condições de violência no trabalho ; 
15.  Articular com a CAP a inclusão da discussão sobre o tema Violência no Trabalho nas discussões 
permanentes e introdutórias de trabalhadores vinculados às ESF e solicitar suporte para minimizar 
possíveis efeitos vivenciados pelos conflitos; 
17.Problematizar o interesse de participação do coletivo de trabalhadores em atividades específicas 
(PICS);   
18.Garantir encontros periódicos baseados nos conceitos de Educação Permanente em Saúde, onde 
os próprios trabalhadores poderão construir ferramentas para a aplicabilidade da MVH na unidade e 
no território. 

Quadro 1 - Passos para a estruturação de uma rede de prevenção à Violência  no trabalho e 
Estímulo à  Cultura da Paz.  
Fonte: adaptado de Brasil, 2010. 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO APOIO AO TRABALHADOR DA 

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. Pesquisador: PRISCILLA 

FALEIRO MARMELLO Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 62134516.7.0000.5243 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER  
 
Número do Parecer:  
1.934.407 
 

Apresentação do Projeto:  

 

A justificativa deste estudo está relacionada diretamente a abordagem da temática de violência no 

cotidiano dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família, mediante a saúde do trabalhador, sob 

a perspectiva da Educação Permanente em Saúde, usando as práticas integrativas como ferramenta, 

na tentativa de descrever e ajudar os profissionais que sofrem constantes tensões em sua rotina 

laboral, para o fortalecimento de posturas visando a diminuição de sobrecarga emocional e stress no 

ambiente de trabalho. Destaca-se que a  unidade a ser estudada envolve cerca de 28 mil habitantes, 

sendo que até o momento,64% desta população está cadastrada para assistência de saúde. O 

território na Zona Oeste do Rio de Janeiro é vasto e bastante diferenciado, caracterizado em sua 

maior parte por pessoas em situação de vulnerabilidade. Trata-se de uma pesquisa de metodologia 

qualitativa, descritiva e exploratória. Serão utilizados diversos recursos como a observação 

participante, o registro das observações de campo (diário de campo) e entrevistas semiestruturadas 

com roteiro.  O presente estudo será desenvolvido em uma unidade de Estratégia de Saúde da 

Família, na zona Oeste do município do Rio de Janeiro, pertencente á Coordenação de Área

UFF - HOSPITAL 

UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO / FACULDADE DE 
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 Programática (CAP) 5.1. Os participantes serão os profissionais que atuam na referida unidade há 

mais de seis meses, estando em pleno exercício de suas funções, nperíodo da pesquisa. Buscar-se-á 

a estratificação dos participantes de acordo com a função que desempenham, sendo que todos os 94 

profissionais serão convidados. Com os aceites dos convites, será levantada uma amostra 

intencional. A perspectiva é de que pelo menos 20 trabalhadores aceitem colaborar com este estudo, 

sendo assim distribuídos: 1 Gerente Técnico; 1 Enfermeiro (a); 1 Médico (a); 1 Dentista; 1 

Farmacêutico(a); 1 Auxiliar Administrativo; 2 Técnicos (as) de Enfermagem; 1 Técnico(a) de Saúde 

Bucal; 1 Vigilante; 1 Auxiliar de Serviços Gerais; 1 Auxiliar de Saúde Bucal; 1 Oficial de Farmácia; 6 

Agentes Comunitários de Saúde. Serão excluídos aqueles que estiverem de férias, licença-médica ou 

cumprindo aviso prévio. Os trabalhadores serão convidados a participar do estudo, onde nas reuniões 

semanais de equipes e nas reuniões gerais, serão apresentados os objetivos da pesquisa e suas 

propostas. As informações obtidas ao longo do processo de coleta de dados serão submetidas à 

análise temática. A escolha da técnica de análise temática, através da categorização dos temas que 

emergem do conteúdo discursivo dos entrevistados, justifica-se por ser bastante pertinente à análise 

do material produzido por meio das entrevistas semi-estruturadas. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo principal do estudo é investigar a Educação Permanente em Saúde no apoio aos 

trabalhadores da ESF em situações de violência. 

Objetivos secundários: 

• Descrever situações de violência vivenciadas pelos profissionais da ESF no cotidiano de trabalho; 

• Identificar sentimentos e atitudes dos trabalhadores, diante das situações de violência no cotidiano 

da ESF; 

• Construir com os trabalhadores e gestão da unidade, estratégias capazes de apoiar os 

profissionais, emsituações de violência. 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

O risco previsto para essa pesquisa decorre de um possível receio por parte de estabelecimentos e 

pessoas entrevistadas com relação à exposição de ideias ou opiniões. No entanto, caberá ao 

pesquisador salientar a devida proteção aos participantes através da garantia do anonimato. 

Benefícios: 

O estudo pretende contribuir para o melhor manejo da gestão da unidade e dos trabalhadores da 

ESF, favorecendo mecanismos de fortalecimento para aqueles que vivenciam em seu cotidiano com 
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a violência por parte dos usuários, minimizando os riscos desta exposição aos aspectos psicológicos 

e emocionais destes profissionais. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Esta pesquisa apresenta relevância científica, visto a pouca abordagem encontrada na literatura, e 

grande impacto no conhecimento sobre o cotidiano de violência sofrido pelos profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), estudado em uma unidade, mas que deve ser observado em 

muitas outras. A Educação Permanente em Saúde, como forma de problematizar e buscar 

alternativas na resolução de tensões, pode ser a melhor alternativa de minimizar este tipo de 

violência , contribuindo para melhorar as condições de trabalho, o relacionamento entre a equipe de 

saúde e a comunidade e a qualidade de vida dos trabalhadores, tão comprometida com o medo 

durante as atividades laborais. Para os profissionais de saúde inseridos na ESF, uma das premissas 

é o conhecimento do território e a valorização das práticas daquela população para identificar 

processos de saúde e adoecimento que se relacionam com os fatores culturais, ambientais, sociais, 

etc. Mas para isso, faz-se necessário que os mesmos se sintam em segurança física e psicológica.Os 

objetivos poderão ser alcançados, com a ressalva da quinta pergunta, onde se faz necessário um 

esclarecimento. O arcabouço teórico é bem descrito e respalda a justificativa e metodologia 

propostas. A amostra contempla os diversos profissionais atuantes, permitindo, se alcançada como 

planejado, conhecer a experiência vivenciada e o seu impacto nestes participantes. Os riscos 

apontados apresentam as cabíveis medidas de proteção. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O termo de anuência está presente e adequado. O TCLE apresenta linguagem acessível, descreve 

sucintamente como será realizada a observação participante, o que é o diário de campo e inclui o 

tempo médio gasto com a entrevista. São descritos os riscos e medidas de proteção. A destinação 

dos dados também foi informada, sendo os direitos dos participantes garantidos. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Considerando que as pendências e esclarecimentos foram apresentados, recomenda-se a aprovação 

do projeto. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_807023.pdf 
31/01/2017 22:18:47  Aceito 

Outros cartaplataforma.docx 31/01/2017 22:18:09 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projCEPViolencia_revMo.doc 31/01/2017 22:17:45 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLENOVO.docx 31/01/2017 22:17:21 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Cronograma CRONOGRAMANOVO.docx 31/01/2017 22:16:56 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros Lattes_ORIENTADOR.pdf 06/01/2017 21:30:52 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros Lattes_MARMELLO.pdf 06/01/2017 21:29:30 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros DECLARACAO_NEGATIVA.docx 06/01/2017 21:27:47 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros APRESENTACAO.pdf 06/01/2017 21:25:34 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros anuencia_gestor.pdf 06/01/2017 21:24:04 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros anuencia.pdf 06/01/2017 21:21:50 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Orçamento ORCAMENTO.docx 06/01/2017 21:13:23 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Brochura Pesquisa VIOLENCIAPLATAFORMA.doc 06/01/2017 21:10:18 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Folha de Rosto Doc1.pdf 06/01/2017 17:24:54 
PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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NITEROI, 16 de Fevereiro de 2017. 

 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador)
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Coparticipante 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Elaborado pela Instituição Coparticipante 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO APOIO AO TRABALHADOR DA 

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. Pesquisador: PRISCILLA 

FALEIRO MARMELLO Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 62134516.7.3001.5279 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

2.046.716 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de projeto de pesquisa apresentado a CEP co-participante, para a obtenção de grau de 

mestrado profissional em Ensino na Saúde da UFF que tem como objeto  a Educação Permanente 

em Saúde no apoio aos trabalhadores da Estratégia da Saúde da Família em situações de violência. 

O objetivo principal é investigar a Educação Permanente em Saúde no apoio aos trabalhadores da 

Estratégia da Saúde da Família. São objetivos secundários: descrever situações de violência 

vivenciadas pelos trabalhadores da ESF no cotidiano de trabalho; Identificar sentimentos e atitudes 

dos trabalhadores, diante das situações de violência no cotidiano da ESF; e, construir com os 

trabalhadores e gestão da unidade, estratégias capazes de apoiar os profissionais, em situações de 

violência. Após os procedimentos de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense e da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, pretende-

se desenvolver a pesquisa descritiva e exploratória de abordagem qualitativa, com todos

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - 

SMS/RJ 
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 trabalhadores que aceitarem o convite de pesquisa, de uma unidade de Clínica da Família. 

Localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro. Os dados serão coletados através de 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas terão a duração de no 

máximo 20 minutos e, mediante autorização dos participantes, serão gravadas. Os registros relativos 

à observação participante serão feitos em um diário de campo. As entrevistas serãorealizadas no 

segundo semestre de 2017, quando os dados serão submetidos à analise temática. Espera-se que a 

pesquisa fortaleça processos de educação permanente em saúde e que possa contribuir para o apoio 

aos trabalhadores da ESF que vivem situações de violência em seu cotidiano. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

* Objetivo Primário: 

- O objetivo principal do estudo é investigar a Educação Permanente em Saúde no apoio aos 

trabalhadores da ESF em situações de violência. 

* Objetivo Secundário: 

- Descrever situações de violência vivenciadas pelos profissionais da ESF no cotidiano de trabalho; 

- Identificar sentimentos e atitudes dos trabalhadores, diante das situações de violência no cotidiano 

da ESF; 

- Construir com os trabalhadores e gestão da unidade, estratégias capazes de apoiar os 

profissionais, em situações de violência. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

* Riscos: 

- Serão respeitados o sigilo e a privacidade dos participantes, bem como sua autonomia para 

ponderação dos riscos mínimos ligados à sua participação na pesquisa. O risco previsto para essa 

pesquisa decorre de um possível receio por parte de estabelecimentos e pessoas entrevistadas com 

relação à exposição de ideias ou opiniões. No entanto, caberá à pesquisadora salientar a devida 

proteção aos participantes através da garantia do anonimato, bem como o direito de, a qualquer 

momento, deixar de participar do estudo. 

* Benefícios: 

- O estudo pretende contribuir para o melhor manejo da gestão da unidade e dos trabalhadores da 

ESF, favorecendo mecanismos de fortalecimento para aqueles que vivenciam em seu cotidiano com 

a violência por parte dos usuários, minimizando os riscos desta exposição aos aspectos psicológicos 

e emocionais destes profissionais. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante, metodologia adequada. 

Unidade autorizada: CF Sandra Regina Sampaio de Souza. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos de apresentação obrigatórias foram apresentados satisfatoriamente. 

Recomendações: 

Posteriormente anexar o novo TCLE na Plataforma Brasil. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Em 12/04/2017 foi enviado um e-mail solicitando que a pesquisadora responsável refizesse o TCLE 

constando a solicitação para observação de participante. O e-mail foi respondido em 26/04/2017, 

contendo o novo TCLE anexo. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Sr.(a) Pesquisador(a), 

Atentamos que o pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo 

aprovado, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante ou quando 

constatar a superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram ação 

imediata (item V.3., da Resolução CNS/MS Nº 466/12). Qualquer necessidade de modificação no 

curso do projeto deverá ser submetida à apreciação do CEP/SMS-RJ como emenda. Deve-se 

aguardar o parecer favorável do CEP/SMS-RJ antes de efetuar a modificação. Atentar para a 

necessidade de atualização do cronograma da pesquisa. 

Caso ocorra alguma alteração no financiamento do projeto ora apresentado (alteração de 

patrocinador, modificação no orçamento ou copatrocínio), o pesquisador tem a responsabilidade de 

submeter uma emenda ao CEP/SMS-RJ solicitando as alterações necessárias. A nova Folha de 

Rosto a ser gerada deverá ser assinada nos campos pertinentes e entregue a via original no 

CEP/SMS-RJ. 

O CEP/SMS-RJ deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o 

curso normal do estudo (item V.5., da Resolução CNS/MS Nº 466/12). É papel do pesquisador 

assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento adverso grave ocorrido (mesmo que tenha 

sido em outro centro) e ainda enviar notificação à ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

junto com seu posicionamento.  Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser 

apresentadas a este CEP/SMS-RJ, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas 

justificativas. 
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Acrescentamos que o sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado (item IV.3 .d., da Resolução CNS/MS Nº 466/12) e deve receber uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado (item IV.5.d., da Resolução CNS/MS 

Nº 466/12). 

Ressaltamos que o pesquisador responsável por este Protocolo de Pesquisa deverá apresentar a 

este Comitê de Ética um relatório das atividades desenvolvidas no período de 12 meses a contar da 

data de sua aprovação (item X.1.3.b., da Resolução CNS/MS Nº 466/12). 

Caso haja interrupção do projeto ou não publicação dos resultados, solicitamos justificar 

fundamentalmente ao CEP/SMS-RJ. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_807023.pdf 

31/01/2017 

22:18:47 
 Aceito 

Outros cartaplataforma.docx 
31/01/2017 

22:18:09 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projCEPViolencia_revMo.doc 
31/01/2017 

22:17:45 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLENOVO.docx 
31/01/2017 

22:17:21 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Cronograma CRONOGRAMANOVO.docx 
31/01/2017 

22:16:56 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_807023.pdf 

06/01/2017 

21:33:58 
 Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

VIOLENCIA_PLATAFORMA.doc 
06/01/2017 

21:33:22 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros Lattes_ORIENTADOR.pdf 
06/01/2017 

21:30:52 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros Lattes_MARMELLO.pdf 
06/01/2017 

21:29:30 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros DECLARACAO_NEGATIVA.docx 
06/01/2017 

21:27:47 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros APRESENTACAO.pdf 
06/01/2017 

21:25:34 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 
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Outros anuencia_gestor.pdf 
06/01/2017 

21:24:04 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Outros anuencia.pdf 
06/01/2017 

21:21:50 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Página 04 de 

Outros cartaplataforma.docx 
06/01/2017 

21:19:28 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE.docx 
06/01/2017 

21:15:38 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Orçamento ORCAMENTO.docx 
06/01/2017 

21:13:23 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Cronograma cronograma.docx 
06/01/2017 

21:10:37 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Brochura Pesquisa VIOLENCIAPLATAFORMA.doc 
06/01/2017 

21:10:18 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Folha de Rosto Doc1.pdf 
06/01/2017 

17:24:54 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_807023.pdf 

12/11/2016 

13:29:36 
 Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

VIOLENCIAPLATAFORMA.doc 
12/11/2016 

13:28:17 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Folha de Rosto plataformafolha.pdf 
12/11/2016 

13:19:23 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_807023.pdf 

20/10/2016 

18:10:58 
 Aceito 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_807023.pdf 

20/10/2016 

18:07:02 
 Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

anuencia.pdf 
20/10/2016 

18:02:17 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE.docx 
08/10/2016 

11:46:38 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

VIOLENCIAPLATAFORMA.doc 
08/10/2016 

11:38:40 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 
apresentacao.png 

08/10/2016 

11:21:58 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 



112 

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º andar 
Bairro: Centro CEP: 20.031-040 
UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO 
Telefone: (21) 2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - 

SMS/RJ 

Continuação do Parecer: 2.046.716 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

anuencia.png 
08/10/2016 

11:18:06 

PRISCILLA FALEIRO 

MARMELLO 
Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, 04 de Maio de 2017. 

 

Assinado por: 

Salesia Felipe de Oliveira 

(Coordenador) 
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