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RESUMO 
 

Introdução: A OMS destaca a violência contra as mulheres como um problema 
global de saúde pública. Diversos estudos apontam que a violência contra a mulher 
resulta em agravos à sua saúde física, mental e reprodutiva; diminuindo a qualidade 
de vida e aumentando o índice de morbimortalidade da população feminina. 
Objetivo: Descrever as percepções de enfermeiros de atenção básica à saúde 
acerca do enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Métodos: Estudo 
qualitativo, descritivo e exploratório, com 12 enfermeiros (as) de Equipes Saúde 
Família (ESF) no município de Juazeiro – Ba. Como critérios de elegibilidade as 
Unidades de Saúde da Família deveriam estar inseridas em uma realidade onde 
houvesse notificações de violência contra a mulher, os profissionais deveriam atuar 
na ESF no município há pelo menos 06 meses, e não estar de férias ou em licença 
no período da coleta de dados. A produção do material empírico foi feita através de 
entrevistas semiestruturadas, gravadas após consentimento; a análise foi norteada 
pela teoria das representações sociais, através da técnica de análise categorial 
segundo Bardin. O estudo foi desenhado de acordo com os princípios éticos que 
regem pesquisas com seres humanos e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEDEP/UNIVASF). Resultados: Os discursos dos enfermeiros apresentaram-se de 
forma recorrente em torno dos seguintes temas: i) reconhecimento da violência 
como problema social; ii) razões elencadas pelos sujeitos para o não desvelamento 
do problema; iii) dificuldades da ESF para o enfrentamento da violência doméstica 
contra a mulher; iv) enfrentamento da violência doméstica contra a mulher a partir da 
atenção básica; e v) estratégias de cuidado sugeridas pelos profissionais para o 
enfrentamento da violência. As representações sociais sobre a violência doméstica 
contra a mulher parecem influenciar os profissionais de saúde na decisão de 
notificar e encaminhar os casos de vítimas de violência, fazendo-se necessárias 
medidas que busquem desconstruí-las para transformar a conduta profissional e 
garantir a assistência adequada nos serviços de saúde às mulheres em situação de 
violência. Conclusões: Esta pesquisa apontou para a necessidade de execução de 
políticas e formulação de programas inter setoriais para o enfrentamento da 
violência doméstica contra a mulher pelos profissionais da atenção básica, incluindo 
o estabelecimento de atividades com um fluxo de procedimentos de referenciamento 
padronizados e a capacitação destes. Isso, além de valorizar o poder terapêutico da 
escuta e da educação em saúde, possibilita o apoio matricial e a construção e 
fortalecimento da interdisciplinaridade como ferramentas para combate deste 
fenômeno social. 
 
Palavras chaves: Violência contra a mulher. Integralidade em saúde. Estratégia 
Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: The WHO highlights violence against women as a global public health 
problem. Several studies indicate that violence against women affects their physical, 
mental and reproductive health, reducing their quality of life and increasing the 
morbidity and mortality rates of the female population.  Objective: To describe the 
perceptions of primary care nurses about dealing with domestic violence against 
women. Methods: A qualitative, descriptive and exploratory study was carried out 
with 12 nurses from the Family Health Teams (FHT) in the town of Juazeiro - Ba. The 
eligibility criteria were: the Family Health Units should be  recruited from areas with  
reports of violence against women, the nurses should work in the recruited FHT for at 
least 6 months, and should not be on vacation or on leave in the period data 
collection. The data was collected with semi-structured interviews, recorded after 
consent; and the analysis, grounded on the theory of social representations, was 
carried out with the categorical analysis technique from Bardin. The study was 
designed in accordance with the ethical principles governing research involving 
human beings, and approved by the Research Ethics Committee (CEDEP / 
UNIVASF). Results: The discourse of health professionals recurrently themed 
around the following topics: i) recognition of violence as a social problem; ii) reasons 
enlisted by the health professionals for not notifying the cases; iii) difficulties of the 
ESF team to deal with violence against women; iv) addressing violence against 
women in primary care; v) strategies suggested by the health professionals to this 
type of violence. Social representations of violence against women appear to 
influence the health professionals in their decision to notify and refer cases of victims 
of violence; thus, measures that seek to deconstruct these social representations, to 
change the professional’s conducts and to ensure adequate assistance in health 
services to women in situations of violence. Conclusions: This research points to 
the need of implementing the policies and designing inter sectorial programs related 
to violence against women; including a clear flow of standardized procedures for 
referrals, and the training of the health professionals involved. This, in addition to 
enhancing the therapeutic effect of listening, and of health education, enables the 
support of social care institutions and strengthens the interdisciplinarity  that can be 
used as a tool to face this social phenomenon. 
 
Key words: Violence against women. Integrality in health. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A violência doméstica contra a mulher pode ser compreendida como 

“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da 

unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na 

qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida” (BRASIL, 2006a).  

A análise acerca da violência doméstica contra a mulher demanda a 

compreensão dos papéis e comportamento de gênero. A construção social que 

determina os papéis sociais do que é ser homem e ser mulher, na maioria das 

sociedades atuais, ainda coloca a mulher em uma situação de subalternidade em 

relação ao homem. Assim, mantem-se um ciclo histórico de machos dominadores, 

autores da violência contra a mulher, que na maioria das vezes é iniciada pelo pai, 

padrasto ou irmãos, seguidos pelo namorado, esposo ou companheiro. Esse 

fenômeno passou a ser visto como natural nas relações sociais (NERY; 

VASCONCELOS, 2011; VIEIRA, 2011; FONSECA, RIBEIRO, LEAL, 2012).  

No Brasil, a violência entre parceiros íntimos segue um padrão regional, com 

maior prevalência nas regiões Norte e Nordeste, regiões marcadas por uma cultura 

patriarcal acentuada e caracterizadas pela desigualdade entre gêneros 

(REICHENHEIM; SOUZA; MORAES, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a violência contra a mulher 

como um problema global de saúde pública, uma epidemia que permeia todos os 

cantos do globo, violando os direitos das mulheres, limitando a sua participação na 

sociedade e prejudicando sua saúde e bem-estar. A OMS aponta também, que a 

violência afeta cerca de um terço das mulheres em todo o mundo. Revela ainda, que 

mulheres que foram fisicamente ou sexualmente agredidas por seus parceiros 

íntimos apresentam taxas mais elevadas de problemas importantes de saúde, tais 

como: maior propensão a partos prematuros, chances de ter um aborto aumentado 

em duas vezes e a probabilidade de sofrer depressão quase dobrada, em 

comparação com as mulheres que não vivenciaram ou não vivenciam situação de 

violência conjugal (WHO, 2013).  
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Pesquisa realizada por Heise et al. (1994), há 21 anos já apontava que a 

violência contra mulheres repercute sobre a saúde das mesmas, revelando que 19% 

dos anos de vida perdidos por morte ou incapacitação física, entre mulheres de 15 a 

44 anos, são resultados de violência de gênero.  Na pesquisa sobre “Violência 

Doméstica e Institucional em serviços de Saúde: experiência de mulheres”, realizada 

em Salvador na Bahia no ano de 2004, observou-se que 67% das mulheres em 

processo de aborto realizaram-no em consequência da vivência de violência e cerca 

de 47% das mulheres vivenciaram violência durante a gestação (DINIZ et al., 2004). 

Apesar do surgimento, nos últimos anos, de políticas públicas de 

enfrentamento da violência contra a mulher, as consequências deste fenômeno 

continuam repercutindo na saúde das mulheres. Atualmente, diversos outros 

estudos persistem afirmando que a violência doméstica traz grandes prejuízos à 

saúde das mulheres, resultando em uma série de agravos à saúde física, mental e 

reprodutiva, o que eleva o índice de morbimortalidade da população feminina 

(GOMES, 2009; BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b).  

Esses achados apontam para a necessidade de ampliar as ações 

interdisciplinares e intersetoriais tanto para prevenir a violência quanto para fornecer 

serviços necessários às mulheres que vivem em situação de violência. A 

interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os profissionais 

(JAPIASSU, 1976), é uma relação de reciprocidade, de mutualidade e pressupõe 

uma filosofia de trabalho que entra em ação na hora de enfrentar os problemas e 

questões que preocupam as sociedades (TORRES SANTOMÉ, 1998).  Nesse 

sentido, faz-se necessária a integração de conhecimentos e serviços, uma vez que o 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher não pode se limitar a ações 

isoladas, pautadas na linearidade, que por si sós não dão conta da complexidade 

desse problema social (GOMES et al., 2009).  

O Ministério da Saúde (2011a) afirma que as ações de enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher exigem a articulação intra e intersetorial para a 

formação de redes de atenção integral para mulheres em situação ou risco de 

violência. Os serviços e profissionais de saúde ocupam um lugar estratégico para 

identificação da violência contra a mulher, bem como para oferecer assistência às 

vítimas deste fenômeno. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de 

atenção à saúde que tem como base a prevenção de doenças e agravos, vigilância 

e promoção da saúde e a integralidade dos cuidados de saúde (BRASIL, 2011b). 
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Consequentemente, as equipes de profissionais vinculadas a ESF, se devidamente 

sensibilizadas e capacitadas, podem tornar-se atores sociais-chave, se articuladas 

com outros setores da administração pública, para o enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher.  

Esse estudo foi realizado no município de Juazeiro – Ba. Durante contatos 

preliminares com os diversos setores da administração pública municipal 

observamos uma aparente falta de articulação entre os mesmos para o 

enfrentamento de questões sociais, tal como a violência. 

Dados oficiais sobre a violência contra a mulher mostram que no ano de 

2013, foram registradas na Delegacia da Mulher em Juazeiro, mais de 1500 

ocorrências delituosas, dentre as quais estão presentes a violência física, moral, 

sexual, entre outros tipos de violência. Se considerarmos a estimativa populacional 

para o município naquele ano (IBGE, 2013), teremos uma prevalência de 1.4% de 

ocorrências registradas. É importante referir que essa elevada quantidade de 

registros, não reflete a totalidade de casos de violência contra a mulher, uma vez 

que grande parcela das mulheres em situação de violência, por diversas razões não 

procuram ajuda nos órgãos oficiais de proteção à mulher. Soma-se a isso, o fato de 

existir significativa subnotificação dos casos de violência contra a mulher por parte 

dos profissionais de saúde, o que dificulta a visibilidade desse fenômeno. Esses 

dados revelam que a violência doméstica contra mulheres se constitui como um 

problema de saúde pública, que requer maior atenção por parte dos gestores 

municipais. 

Estudo realizado no referido município sobre notificação de violência contra a 

mulher, apontou que os profissionais compreendem a finalidade e importância da 

notificação e consideram necessária à sua prática. Entretanto, tal reconhecimento 

não reflete na atuação profissional, de maneira que a subnotificação ainda prevalece 

entre os serviços de saúde do município (CRUZ et al., 2015). Outros estudos 

realizados em diferentes municípios brasileiros revelaram também expressiva 

subnotificação de violência contra a mulher (VICENTE, VIERA, 2009; OLIVEIRA, 

ALMEIDA, MORITA, 2011; CONCEIÇÃO et al., 2012, VELOSO et al., 2013). A 

subnotificação da violência é um problema que requer solução imediata, pois a 

notificação é um procedimento fundamental para dar visibilidade à questão da 

violência contra a mulher e subsidiar ações de enfrentamento. Moura, et al. (2014) e 

Sousa, et al. (2015) corroboram com essa afirmação e ratificam que o processo de 
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notificação pode auxiliar no planejamento de ações e na execução de medidas que 

visem a prevenção de novos casos de violência, bem como a agilidade do 

atendimento às vítimas. 

Não conseguimos identificar nenhum estudo específico ou relatórios 

institucionais publicados que abordem a violência contra a mulher pelos profissionais 

de saúde em Juazeiro, o que sugere não apenas uma “insensibilidade” institucional 

quanto ao problema, como também uma desconexão entre as ações desenvolvidas 

pelos diversos setores institucionais e não governamentais no desenvolvimento de 

ações específicas para o enfrentamento do mesmo.  

Minha aproximação com a temática surgiu na graduação durante o estágio 

curricular da disciplina estágio supervisionado I realizado em Unidade de Saúde da 

Família no município de Juazeiro. Chamou-me a atenção o elevado número de 

mulheres em situação de violência doméstica na área adstrita onde eu atuava. Foi 

possível notar a insensibilidade da ESF diante desta problemática, uma vez que a 

equipe não realizava ações de acolhimento e orientações, nem mesmo efetivava a 

notificação dos casos e encaminhamento das mulheres para serviços de apoio. 

Buscando compreender a não realização da notificação de casos, na disciplina 

“trabalho de conclusão de curso” ainda da graduação, desenvolvi uma pesquisa 

sobre a percepção dos profissionais de saúde de juazeiro acerca da notificação de 

violência contra a mulher, e o resultado desta pesquisa foi que o processo de 

notificação da violência contra a mulher não era uma prática comum no município. 

Essas experiências provocaram algumas inquietações e os seguintes 

questionamentos: Quais as ações ou estratégias de enfrentamento da violência 

contra a mulher no município de Juazeiro? Qual a percepção dos enfermeiros da 

ESF acerca do enfrentamento da violência contra a mulher?  

Dessa forma, consideramos pertinente estudar a percepção dos enfermeiros 

das equipes de saúde da família acerca da violência doméstica contra a mulher e as 

ações propostas (ou executadas) no seu enfrentamento. Argumentamos que o 

presente estudo poderá ajudar a elucidar algumas questões específicas sobre a 

questão no setor saúde; e consequentemente contribuir para o estabelecimento de 

uma articulação intersetorial – incluindo os setores saúde, jurídico e de educação, e 

outras organizações sociais governamentais e não-governamentais. Tal articulação 

é necessária para a formulação de políticas públicas e implementação de estratégias 

eficazes para enfrentamento de violência contra a mulher (GOMES, 2009). 
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2 ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL – 

ASPECTOS SITUACIONAIS 

 

2.1 Políticas Públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher 

 

O termo “política pública” pode ser definido como um conjunto de ações do 

Estado que incluem a formulação de propostas, a tomada de decisões e sua 

implementação, tendo como foco questões que afetam a coletividade, cuja finalidade 

é produzir resultados na sociedade e influenciar a vida dos cidadãos (SOUZA, 2006; 

RUA, 2012). Nesta sessão apresento uma breve discussão sobre a evolução das 

políticas públicas no Brasil para contextualizar o desenvolvimento políticas 

específicas para o enfrentamento da violência de gênero. 

As primeiras políticas direcionadas às mulheres em situação de violência 

surgiram a partir da década de 1980 (BRASIL, 2011c). Nos seus anos iniciais, o 

movimento feminista brasileiro passou a enfatizar o problema da violência contra as 

mulheres como um dos temas centrais da sua área de atuação (GOMES, 2009).  

Esse tema foi sendo desenvolvido concomitantemente e de forma atrelada à 

discussão específica sobre saúde da mulher. Consequentemente, nesse período 

surgiram propostas para a criação de instituições que protegessem as mulheres em 

situação de violência. As militantes do movimento feminista estabeleceram no ano 

de 1980, o “Dia Nacional de Luta Contra a Violência a Mulher”, e posteriormente 

conseguiram colocar em pauta nacional a necessidade da formulação de políticas 

públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher (GOMES, 2009). Em 

resposta à pressão do movimento feminista e apoiada por vários setores da 

sociedade civil organizada, incluindo Organizações Não Governamentais, o 

Ministério da Saúde implantou o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), no ano de 1984, com o objetivo de garantir os princípios de integralidade e 

equidade da atenção, e incluindo ações de promoção à saúde. Porém, essas últimas 

tiveram uma abordagem voltada às questões de saúde reprodutiva (BRASIL, 

2011d). 
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Naquela década ainda, um fato marcante na evolução das políticas públicas 

de enfrentamento da violência contra a mulher foi a criação da primeira Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no município de São Paulo em 

1985, que realizava atendimento especializado às mulheres em situação de 

violência. A DEAM foi considerada “a primeira experiência de implementação de 

uma política pública de combate à violência contra as mulheres no Brasil” (BRASIL, 

2010a, p. 4).  Nesse mesmo ano também foi criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM), através da lei 7353/85 (BRASIL, 1985). No ano 

seguinte, em 1986, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo criou 

a primeira casa-abrigo do país para mulheres em situação de risco de morte. A 

implementação da DEAM, do CNDM e da casa-abrigo são consideradas importantes 

conquistas do movimento feminista, e apresentam-se como as principais ações do 

Estado voltadas para a promoção dos direitos das mulheres no combate à violência 

(BRASIL, 2011c). 

Nos anos subsequentes, diversos eventos de abrangência nacional e 

internacional denunciaram a questão da violência contra as mulheres, tais como: A 

Conferência Mundial para os Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993; a 

Declaração das Nações Unidas para erradicar a violência contra a mulher (no 

mesmo ano); e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher em 1994 (Convenção de Belém do Pará). Tais eventos 

ajudaram a desvelar o problema, e reconhecê-lo como uma violação dos direitos 

humanos (CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ, 1994). Consequentemente, a partir 

dos anos 90, a violência contra a mulher no Brasil passou a ser considerada não 

apenas pela esfera do poder judiciário (como “questão de polícia”), mas sua 

discussão expandiu-se de forma multissetorial e multidisciplinar, abrangendo áreas 

como direitos humanos, saúde e desenvolvimento social (SCHRAIBER; 

D'OLIVEIRA, 1999).  

A promulgação da Lei nº. 10.778, em 24 de novembro de 2003, constitui um 

novo avanço, ao estabelecer a notificação compulsória em todo o território nacional, 

para os casos de violência contra a mulher atendidos em serviços públicos e 

privados de saúde (BRASIL, 2003). Nesse mesmo ano, foi criada a Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres (SPM), que tem por competência subsidiar a 

formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres (BRASIL, 

2011c). 
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Foi com a realização das I e II Conferências Nacionais de Políticas para 

Mulheres e com o estabelecimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (PNAISM), em 2004, que a questão do enfrentamento à violência contra 

as mulheres ganhou maior relevância no campo das políticas para as mulheres 

(BRASIL, 2011c). A PNAISM objetiva melhorar as condições de vida das mulheres e 

promover o cuidado em todos os seus ciclos de vida, através da integralidade das 

ações de promoção e atenção à saúde. Essa nova política passa a considerar a 

temática da violência contra a mulher no planejamento das suas ações de promoção 

e atenção, que anteriormente eram restritas à saúde reprodutiva (BRASIL, 2011d). 

Adicionalmente, a PNAISM caracteriza a expansão das ações de enfrentamento à 

violência contra as mulheres, que eram praticamente restritas às áreas da 

segurança e assistência social, e passam a ser consideradas oficialmente pelo setor 

saúde (BRASIL, 2011c). Na esfera jurídica, outro fato importante para combate à 

violência contra a mulher foi a promulgação da Lei 11.340 em 2006, conhecida como 

Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, e dispôs sobre a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e objetiva punir, prevenir e eliminar a violência 

doméstica e familiar contra as mulheres (BRASIL, 2006a). 

Atualmente, existem no ordenamento jurídico nacional normas que 

determinam atendimento às vítimas de violência, visando proteção, empoderamento 

e construção da autonomia das mulheres e dos seus direitos humanos. Além disso, 

prevê a assistência de forma articulada entre as áreas jurídicas, segurança pública, 

assistência social e saúde, através de um atendimento especializado e humanizado 

(OLIVEIRA & VENTURA, 2013; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2010c). A figura 1 mostra 

como deve ser estabelecida tal articulação.  
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Figura 1: Enfrentamento da violência contra as mulheres 

 

            Fonte: BRASIL, 2010c 

 

Essa articulação configura a rede de enfrentamento à violência contra as 

mulheres, a qual tem por objetivo efetivar os quatro eixos estruturantes previstos na 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que são: 

enfrentamento e combate, prevenção, assistência, acesso e garantia de direitos 

(BRASIL, 2010c).  

 Apesar dos avanços ocorridos no decorrer das últimas décadas no 

Brasil, em relação às ações de enfrentamento da violência contra a mulher, a 

implementação de tais ações ainda não é uma realidade, especialmente no setor 

saúde (ANDRADE, 2009). Faz-se necessário um planejamento intersetorial em 

resposta ao desafio de combater e prevenir as diversas formas de violência contra a 

mulher. Tal planejamento deverá conter ações de colaboração multiprofissional em 

rede, precedidas de atividades de preparo logístico, incluindo a sensibilização e 

formação dos profissionais envolvidos (particularmente os profissionais de saúde) 

para identificação dos casos e desencadeamento das ações de prevenção e 

proteção das mulheres em risco.  
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2.1.1 Rede de atendimento à mulher em situação de violência 

 

A rede de atendimento à mulher que vive em situação de violência no 

município de Juazeiro-Ba apresenta a seguinte composição: Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Mulher, Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), e 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). 

O CIAM é um órgão da Prefeitura Municipal de Juazeiro, que realiza 

atendimentos médico-ginecológico, psicossocial e jurídico às mulheres; possui uma 

equipe especializada, composta por um psicólogo, um advogado, um assistente 

social e um pedagogo. Esse serviço é considerado a referência no atendimento as 

mulheres em situação de violência de gênero.   

A DEAM apresenta uma equipe composta por delegada, escrivã e policiais 

civis; não tem apoio técnico especializado nas áreas de assistência social ou 

psicológica para oferecer atendimentos e apoio de natureza social e de saúde, 

possui funções relacionadas unicamente à esfera jurídica e policial, focando no 

registro, apuração e investigação das queixas. Quando há necessidade de 

atendimentos especializados, as mulheres que procuram a DEAM são 

encaminhadas ao CIAM.  

Embora o CIAM seja considerado referência para o atendimento a mulher em 

situação de violência no município, foi possível notar, durante visita a esta instituição 

e conversando com alguns profissionais que nela trabalham, que os serviços 

prestados estão centrados na assistência médico-ginecológico, pois o órgão não 

apresenta recursos humanos ou materiais suficientes para prestar assistência mais 

abrangente às vitimas de violência. Além disso, um dos profissionais desse serviço 

apontou a fragilidade da rede para dar continuidade ao atendimento e assistência às 

mulheres vitimadas, assinalando a falta de outros dispositivos de apoio social 

continuado, a exemplo de Casa-Abrigo para as mulheres em situação de violência 

ou risco, que de fato impossibilita a oferta de um atendimento integralizado à essas 

mulheres, devido à escassez de serviços que prestem assistência resolutiva e 

efetiva. 
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2.2 Violência doméstica contra a mulher e a Estratégia Saúde da Família 

 

 

Um grande desafio para o campo da saúde é a superação do modelo 

tecnicista, flexneriano, que vem se mostrando cada vez mais inadequado para 

responder aos diversos agravos à saúde da população, incluindo questões 

complexas, como a violência contra a mulher. Faz-se necessário buscar novos 

caminhos em que se possa repensar a saúde de uma forma mais ampla a partir de 

uma visão holística do processo saúde-doença (MENOSSI et al., 2005). 

Correntemente, o Ministério da Saúde apresenta uma proposta alternativa de 

atenção à saúde, voltado para assistência integral, promoção e prevenção da saúde. 

Tal proposta tem o modelo de vigilância e promoção à saúde, desenvolvido a partir 

de problemas reais, abordados sob uma perspectiva multiprofissional e 

interdisciplinar. Desta forma, saberes dos profissionais de diversas áreas podem 

atuar conjuntamente de forma contínua e sistemática sobre os fatores determinantes 

e condicionantes da saúde, objetivando melhorar a qualidade de vida e saúde da 

população (BRASIL, 2006b). 

A Vigilância à Saúde fundamenta-se no princípio de integralidade. Tendo em 

vista a adequação das ações e serviços aos problemas, necessidades e demandas 

da população, articulando as abordagens promoção, proteção e assistência, 

constitui-se como uma forma de pensar e de agir em saúde, de acordo com a 

situação de saúde da população (TEIXEIRA & SOLLA, 2006).  

Nessa direção foi criada a Estratégia Saúde da Família objetivando o cuidado 

integral e direcionado as necessidades de saúde da população, tendo por base a 

vigilância e a promoção à saúde, a organização e execução das ações de saúde, 

adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Pressupõe a inter e a 

multidisciplinaridade e a integralidade do cuidado sobre a população de sua área de 

abrangência. Composta por uma equipe multiprofissional com a participação de 

enfermeiro, médico, um ou dois auxiliares de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde (BRASIL, 2006b). 

A violência doméstica contra a mulher requer uma abordagem 

multiprofissional e intervenções interdisciplinares e intersetoriais, dada a sua 

complexidade e seu caráter multifatorial (GOMES, 2009). A atuação multiprofissional 

refere-se ao conjunto de vários profissionais atuando juntos por meio de uma 
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abordagem integral dos indivíduos. Já a intervenção interdisciplinar se caracteriza 

como a interação entre diferentes áreas do conhecimento atuando em prol de 

projetos ou objetivos em comum, e possibilita a construção de propostas integradas 

e articuladas. Sendo, portanto, de suma importância o papel do profissional de 

saúde nesse contexto, em decorrência da visibilidade da violência contra a mulher e 

a crescente demanda de casos desta natureza nos serviços de saúde, exigindo dos 

profissionais o conhecimento e preparo para uma assistência humanizada, resolutiva 

e de qualidade (VIEIRA; PADOIN; LANDERDAHL, 2009). O acolhimento com escuta 

ativa é uma das ferramentas prioritárias no processo de humanização da assistência 

a mulher em situação de violência, e esta ação deve ser realizada por todos os 

profissionais que compõe os serviços de saúde.  

A Equipe de Saúde da Família deve estar preparada para atuação diante dos 

casos de violência contra a mulher, desempenhando uma atuação eficaz e 

qualificada, bem como garantindo o exercício pleno dos direitos humanos das 

mulheres, base de uma saúde pública de fato universal, integral e equânime 

(BRASIL, 2012a). Além disso, deve planejar e organizar ações e estratégias de 

enfrentamento desse fenômeno, tendo em vista que compete a equipe a realização 

de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, incluindo a problemática 

“violência de gênero”. 

Alguns autores apontam que a ESF possui caráter privilegiado para a 

detecção da violência contra a mulher junto à comunidade (ALBUQUERQUE, 2010; 

LEAL, 2010), isso pode ser justificado pela presença diária da equipe nos territórios, 

além da aproximação e do vínculo que se constrói com a comunidade.  

Estudo realizado sobre a concepção de enfermeiras de unidades básicas de 

saúde em relação às vítimas de violência apontou que tais serviços de saúde 

possuem importante papel na assistência e na prevenção da violência. De acordo 

com essa pesquisa, as estratégias apontadas pelas enfermeiras para o 

enfrentamento dos casos de violência dizem respeito à “empatia”, “disponibilidade 

pessoal para ver, estar atento”, e “fazer uma boa escuta dos sinais e sintomas 

apresentados pelas mulheres que vivem em situação de violência” (RÜCKERT et al., 

2008). O enfrentamento da violência a partir da ESF tem como grande desafio 

mudar a relação de poder profissional-paciente, devendo evidenciar o ser social, 

com vida plena e digna como expressão de seu direito (ANDRADE; FONSECA, 

2008). 
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Dessa forma, as equipes envolvidas na assistência devem receber 

capacitações para prestar um atendimento adequado e com escuta qualificada, às 

mulheres em situação em violência. Tal capacitação deverá incluir aspectos 

essenciais para o atendimento humanizado, com respeito aos direitos e atendimento 

às necessidades, que inclui a decisão de interrupção de uma possível gravidez em 

casos de violência sexual (BRASIL, 2012a). A integralidade de ações de saúde 

começa pela organização dos processos de trabalho na atenção básica, onde a 

assistência deve ser multiprofissional, operando através de diretrizes como a do 

acolhimento e vinculação de clientela, onde a equipe se responsabiliza pelo seu 

cuidado. Este é exercido a partir dos diversos campos de saberes e práticas, onde 

se associam os da vigilância à saúde e dos cuidados individuais. 

 

 

2.3 Articulação intra/intersetorial e a interdisciplinaridade no enfrentamento da 

violência contra a mulher 

 

 

O enfrentamento da violência doméstica contra a mulher a partir da prática 

interdisciplinar possibilita a compreensão do problema social, que é a violência, e 

assim subsidia ações de enfrentamento para esse fenômeno. O saber 

interdisciplinar institui no profissional de saúde, uma visão integral do ser humano, 

estimulando-o a desenvolver uma visão profissional que transcenda a especificidade 

de sua área de conhecimento, no sentido de facilitar a compreensão das implicações 

sociais para que esta possa se transformar realmente num produto coletivo eficaz 

(GOMES, 1997).  Para Vilela & Mendes (2003), o desenvolvimento de programas 

interdisciplinares de ensino com vistas a alcançar um novo tipo de pensamento e a 

formação do profissional de saúde comprometido com a reconstrução social, tem 

sido uma alternativa para enfrentar a complexidade dos problemas de saúde que 

caracteriza o mundo atual. Moretti-Pires (2009) sinaliza que os profissionais de 

saúde, além de aprenderem aspectos técnicos de sua profissão, carecem também 

de compreender como se articular com outras categorias profissionais para atuar de 

forma interdisciplinar, pois a formação universitária, por si só, não possibilita essa 

atuação. 
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 Assim, a educação dos profissionais de saúde deve estar orientada na 

interdisciplinaridade, formando profissionais que estejam preparados para intervir e 

propor ações de enfrentamento dos complexos problemas de saúde que permeiam 

as sociedades, entre estes, a violência contra a mulher, um problema de cunho 

social e de saúde pública. 

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (OMS, 2002), bem como a Lei 

Maria da Penha (BRASIL, 2006a), determinam a integração operacional do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas da saúde, 

educação, serviços sociais e segurança pública na elaboração de políticas públicas 

para o enfrentamento da violência contra a mulher. Assinalam que ao lidar com o 

problema da violência, cada setor tem um papel importante a desempenhar e, 

coletivamente, a abordagem adotada por cada um deles tem potencial para produzir 

importantes reduções na violência.  

O Decreto 7.958, de 13 de março de 2013, determina que os profissionais que 

tiverem contato com a mulher, devem informar sobre todos os procedimentos que 

serão realizados, bem como os direitos que a usuária possui e os serviços públicos 

que estão à sua disposição. O Decreto constituiu algumas diretrizes que deverão ser 

seguidas por profissionais da segurança pública e da saúde que atuam junto à rede 

de atendimento do SUS, como “o acolhimento, o atendimento humanizado e a 

garantia do sigilo e da privacidade, além de proporcionar um ambiente de confiança 

e respeito à vítima”.  

Da mesma forma, a Lei Maria da Penha prevê atribuições a alguns 

profissionais na prestação de atendimento e assistência a mulher violentada, sendo 

eles o juiz de direito, o delegado de polícia, o promotor de justiça, os advogados e 

defensores públicos que atuam na assistência judiciária e a equipe de atendimento 

multidisciplinar formada por especialistas nas áreas psicossocial e de saúde 

(OLIVEIRA & VENTURA, 2013). O Ministério da Saúde também pressupõe conjunto 

de ações a serem efetuadas nas áreas de educação, trabalho, saúde, segurança 

pública, assistência social, dentre outras, consolidando uma política intersetorial de 

enfrentamento da violência a partir da Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher (BRASIL, 2011c). 

Diante desse contexto, torna-se essencial que os profissionais tenham um 

olhar interdisciplinar para as necessidades de saúde, além do conhecimento da rede 

intersetorial, a fim de garantir uma assistência integral à mulher em situação de 
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violência. Destarte, a efetivação do processo de enfrentamento da violência contra a 

mulher passa pelo “saber interdisciplinar, pelo fazer intersetorial, pelas conquistas 

políticas” e pela oportunidade de refletir sobre as questões sociais e, assim, buscar 

ações e estratégias para a resolução da problemática (GOMES, 2009). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral:  

 

 Descrever as percepções de enfermeiros de atenção básica à saúde 

acerca do enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;  

 

 

3.2 Específicos:  

 

 Analisar tais percepções, de acordo com a teoria das representações 

sociais;  

 Identificar e descrever as ações intra e intersetoriais usadas pelos 

profissionais de saúde no enfrentamento da violência contra a mulher; 

 Analisar dificuldades vivenciadas pelos profissionais de saúde para a 

realização de ações interdisciplinares e intersetoriais no enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher. 
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 Caracterização do estudo 

 

Para atingir os objetivos descritos, foi realizado um estudo qualitativo, 

descritivo e exploratório. A escolha dessa abordagem justifica-se pela natureza do 

fenômeno a ser estudado, uma vez que este método volta-se para os aspectos 

subjetivos, incluindo a percepção, os sentimentos, significados e opinião dos sujeitos 

sobre um determinado fenômeno (MINAYO, 2007). A pesquisa descritiva, como o 

próprio nome diz, tem o objetivo de descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade; e o seu caráter exploratório tem a finalidade de ampliar o conhecimento a 

respeito de um determinado fenômeno (GIL, 2010). 

 

 

4.2 Referencial teórico: Teoria das Representações Sociais 

 

 

A teoria das representações sociais (TRS) foi elaborada e desenvolvida por 

Serge Moscovici, para ser aplicada no âmbito da psicologia social em 1961. No 

entanto, ela ultrapassou fronteiras disciplinares em outras esferas do conhecimento 

como educação, saúde, e comunicação, entre outras áreas, e, tem contribuído com 

estudos que não se limitam a uma única disciplina.  Assim, a TRS pode ser utilizada 

como ferramenta para trabalhos de pesquisa interdisciplinar que procuram 

compreender o ser humano e a sociedade em sua multiplicidade e complexidade 

(ARRUDA, 2002; SILVA, 2010). 

Para entender como as representações são construídas, é imprescindível a 

compreensão acerca dos conceitos de objetivação e ancoragem. O primeiro consiste 

em “tornar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em 

algo que exista no mundo físico“ (MOSCOVICI, 2009, p. 61), transformando um 

conceito em imagem concreta e significativa. Enquanto ancoragem consiste “em um 

processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso 
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sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 

que nós pensamos ser apropriada” (MOSCOVICI, 2009, p. 61).  

Assim sendo, as representações sociais (RS) são elaboradas a partir dos 

objetos que nós produzimos ou consumimos e das comunicações que 

estabelecemos, ou seja, de informações recebidas de diferentes fontes sobre o 

objeto, tais como mídia, comunicação entre pessoas e grupos, leis, ciências e o 

próprio contato com o objeto. São construídas coletivamente a partir do saber 

popular e do senso comum, e uma vez criadas, adquirem vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem, e assim novas representações surgem, 

enquanto as velhas representações morrem (ARRUDA, 2002; MOSCOVICI, 2003; 

SOUZA; SHIMIZU, 2013).  “As RS são sempre representações acerca de fatos, 

fenômenos e de objetos, elas ocupam o lugar de alguma coisa, elas reapresentam 

alguma coisa” (JODELET 1984 apud JOVCHELOVITCH 2000, p. 41). “Elas 

representam o espaço do sujeito social, lutando para dar sentido, interpretar e 

construir o mundo em que ele se encontra” (JOVCHELOVITCH 2000, p. 41). O 

propósito de toda representação é tornar familiar, algo que até então, é distante do 

cotidiano (MOSCOVICI, 2003, p. 20). Assim, o conhecimento do senso comum e o 

saber científico “dialogam, confrontam e negociam fenômenos na construção do 

conhecimento científico” (FERREIRA, 2013). De acordo com Varela, et al. (2012, 

pág. 281): 

 

As RS produzem alternativas de classificação, categorização e 
nomeação de novos acontecimentos e ideias com a quais não 
se tinha contato anteriormente, possibilitando assim, a 
compreensão do sentido do mundo por meio de ideias, valores 
e teorias preexistentes, internalizadas pelos sujeitos sociais e 
compartilhadas em níveis mais amplos pela sociedade.  

 
 

Dessa forma, se faz necessário conhecer as representações sociais dos 

enfermeiros acerca do enfrentamento da violência contra a mulher, tendo em vista 

que uma representação é a construção social da realidade cotidiana, e que acaba 

por influenciar no comportamento do profissional frente ao fenômeno. 

Os estudos das representações sociais têm três vertentes: uma que enfatiza 

os preceitos de Serge Moscovici, e vem sendo liderada por Denise Jodelet, voltada 

para fenômenos subjetivos, cuja metodologia de estudo depende de inferência e 
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interpretação do pesquisador, outra, liderada por Willem Doise, tem seus alicerces 

nos preceitos sociológicos, e a terceira salienta os preceitos estruturalistas e 

cognitivos, é representada por Jean-Claude Abric (SÁ, 1995 apud FERREIRA, 

2013). O presente estudo utilizou a vertente de Serge Moscovici para buscar 

compreender as construções sociais coletivas que se refere ao pensamento de um 

determinado grupo social sobre o enfrentamento da violência gênero. 

 

 

4.3 Cenário e Sujeitos do estudo 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em Unidades de Saúde da Família (USF) no 

município de Juazeiro-BA, Brasil. Tal município, localiza-se na região sub-médio da 

bacia do Rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco. A cidade se 

destaca pela agricultura irrigada que se firmou na região, com a captação e 

bombeamento das águas do rio São Francisco para os canais que cortam a região 

semi-árida. Segundo dados do IBGE (2010), a cidade apresenta uma população de 

197.965 habitantes (dos quais 51% são mulheres e 49% homens). Conforme o 

Plano Diretor de Regionalização, o estado da Bahia está subdividido em 09 

macrorregiões e 28 microrregiões. Juazeiro é simultaneamente o município-sede de 

uma micro e uma macrorregião. O município compõe a Macrorregião Norte, que 

abrange aproximadamente 1.013.068 (um milhão, treze mil e sessenta e oito) 

habitantes. E a sua população representa 39% da população de referência da sua 

microrregião, que é estimada em 506.126 (quinhentos e seis mil e cento e vinte e 

seis) habitantes, distribuída entre 09 municípios. A rede de atenção básica de 

Juazeiro é composta de 44 unidades de saúde, onde estão localizadas 54 Equipes 

de Saúde da Família. Trinta e seis dessas unidades se localizam na zona urbana e 

dezoito na zona rural, com uma cobertura de 93% da população. (BAHIA, 2010).  

Os sujeitos do estudo foram enfermeiros (as) das Equipes de Saúde Família. 

Estes profissionais foram convidados a participar da pesquisa, segundo os seguintes 

critérios de elegibilidade: as ESF deveriam estar inseridas em uma realidade onde 

houvesse notificações de violência contra a mulher; os profissionais deveriam atuar 

na unidade há pelo menos 06 meses, e não estar de férias ou em licença no período 
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da coleta de dados. Definiu-se este período de tempo para que os profissionais 

apresentassem uma experiência de trabalho mínima que os permitissem entender 

as dinâmicas e fluxos de atendimento aos usuários, particularmente às mulheres em 

situação de violência.  

A escolha desse profissional deveu-se à sua formação voltada para o 

cuidado, para promoção da saúde e prevenção de agravos. O enfermeiro, 

geralmente é o primeiro a receber a clientela na unidade. Além disso, compete ao 

enfermeiro da ESF, planejamento de ações, atividades de supervisão, treinamento, 

orientações e coordenação da equipe, realização de orientações e visitas 

domiciliares, em articulação com os demais membros da equipe, bem como 

atividades de cunho gerencial. Sendo, portanto, uma de suas atribuições, incentivar 

o trabalho coletivo, visando à efetivação de um trabalho em equipe (ROCHA et al., 

2009, OLIVEIRA, 2011), isso permite a este profissional uma visão ampliada de 

trabalho em equipe para o enfrentamento das complexas questões que surgem no 

seu cotidiano.  

A seleção dos participantes foi inicialmente planejada para incluir profissionais 

das ESF, de USF localizadas em áreas com maior incidência e/ou prevalência de 

violência contra a mulher, para captar a experiência, conhecimento e preparo das 

equipes acerca do cuidado à mulher em situação de violência. Entretanto, devido à 

inexistência de tais indicadores no município, foram utilizados os registros de 

notificação que constavam na vigilância epidemiológica da secretaria municipal de 

saúde (SMS) para o ano de 2013, para nortear a seleção das áreas de estudo. 

Nesse sentido, foram selecionadas Unidades de Saúde da Família que estivessem 

inseridas numa realidade onde houvesse notificações de violência contra a mulher. 

Desta forma, efetuou-se uma visita ao setor de vigilância epidemiológica do 

município, com o objetivo de obter informações sobre os casos notificados, bem 

como sobre os respectivos bairros de onde procederam as notificações. 

Assim sendo, trinta e três bairros da zona urbana apresentaram casos 

notificados de violência contra a mulher naquele ano. Algumas ESF cobrem a 

população de dois ou mais bairros, enquanto outros demandam duas ESF para 

cobrir toda a sua população. Foram visitados 17 (dezessete) bairros, com um total 

de 21 (vinte e uma) ESF. Iniciamos a coleta do material empírico, entrevistando os 

profissionais alocados nos bairros com maior número de notificações registradas na 

SMS; e continuamos obedecendo uma ordem decrescente de notificações por 
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bairros, até atingirmos a saturação dos dados qualitativos obtidos nas entrevistas 

(ver sessão 4.4) – com a ocorrência da repetição dos mesmos (FONTANELLA; 

RICAS; TURATO, 2008), quando interrompemos o recrutamento dos participantes. 

 

 

4.4 Produção, organização e análise do material empírico 

 

 

Para a produção do material empírico, utilizamos entrevistas 

semiestruturadas, por serem adequadas à obtenção das informações buscadas, 

para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2007). 

Esta modalidade de entrevista leva em consideração a expressão do sujeito e 

implica na construção de ideias sobre as informações recebidas (GONZÁLEZ REY, 

2002). 

Um roteiro temático foi elaborado com o intuito de explorar os seguintes 

tópicos: atuação profissional no enfrentamento da violência contra a mulher e 

dificuldades da equipe no enfrentamento da violência contra a mulher (APÊNDICE 

B). 

A aproximação dos potenciais participantes desse estudo foi iniciada na 

própria unidade de saúde onde trabalhavam. Os/As enfermeiros/as foram 

contatados pela pesquisadora, em uma primeira visita à USF, e foram informados 

sobre o estudo e convidados a participar da pesquisa. Após consentimento 

voluntário, os participantes e pesquisador acordaram as datas, horários e locais para 

realização das entrevistas, de acordo com a conveniência de ambos.  

As entrevistas foram gravadas em gravador portátil, após consentimento do 

participante, e transcritas verbatim, para manter a fidedignidade das falas a serem 

analisadas. 

Para análise do material empírico foi utilizado o método análise de conteúdo, 

particularmente a técnica de análise categorial temática (BARDIN, 2009), que se 

desenvolve nas seguintes etapas: 1) pré-análise, 2) fase de exploração do material e 

3) fase de tratamento através da interpretação. Na primeira etapa foram transcritas 

as entrevistas e realizada leitura superficial de todo o material, permitindo-nos 

familiarizar com o mesmo. Na fase seguinte foram feitas leituras exaustivas do 

material coletado, o que possibilitou uma organização inicial dos dados obtidos, a 
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partir de tópicos recorrentes. Em seguida, procedeu-se com o reagrupamento de 

todo o material dividindo-o em grupos semelhantes, selecionando unidades de 

significados.  

As ideias centrais que emergiram do conteúdo das falas, possibilitou a 

categorização do material empírico e a emersão de temas e categorias relacionadas 

à percepção dos profissionais de saúde acerca da violência contra a mulher, e a 

identificação de ações de enfrentamento na atenção básica, bem como dificuldades 

e estratégias que possam viabilizar a uma atuação efetiva desses profissionais.  O 

uso das categorias permite organizar, classificar e explicar algo ou alguma coisa, 

identificando assim o campo comum das representações, aquilo que é produto do 

consenso coletivo (SPINK, 2004). 

A análise do material empírico foi norteada pela teoria das representações 

sociais, que permite o acesso ao conhecimento social que orienta as práticas de 

uma dada população (MOSCOVICI, 2009). De acordo com Moscovici (2009), 

representar é um processo de produção de conhecimento compartilhado 

socialmente. Este processo está vinculado à comunicação e há uma interligação 

entre comunicação e representação, uma não pode existir sem a presença da outra, 

e partindo dessa união implica na formação de uma realidade comum de um 

conjunto social. Neste sentido, a partir das representações sociais podemos 

compreender como se constrói o conhecimento e como ele é utilizado diante da 

realidade social. 

 Assim, considerando que a representação dos profissionais de saúde sobre o 

enfrentamento da violência contra a mulher está ancorada no senso comum, 

acreditamos que o estudo possibilitará uma descrição de como os profissionais 

simbolizam, agem e tomam decisões no que diz respeito ao enfrentamento da 

violência. 

 

 

4.5 Questões éticas e legais 

 

 

Este estudo foi desenhado de acordo com os princípios éticos que regem 

pesquisas com seres humanos, e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

para apreciação, conforme os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho 
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Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b). Teve aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco e encontra-se registrado sob o nº 

0009/180814 CEDEP/UNIVASF (ANEXO B). 

O processo de consentimento esclarecido para este estudo inclui: 

esclarecimento aos participantes sobre objetivos do estudo, sobre a natureza 

voluntária da participação (com liberdade desistência a qualquer momento da 

pesquisa, sem que haja nenhum constrangimento para o participante), e garantia da 

confidencialidade das informações. 

Os indivíduos que consentiram, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, em duas vias, sendo uma do pesquisador e a outra do participante 

(APÊNDICE A).  O anonimato dos participantes foi garantido por meio da utilização 

da letra maiúscula “E” referente ao termo “enfermeiro”, seguido de um numeral 

arábico. 

O estudo apresentado foi desenvolvido com um desenho qualitativo, não 

intervencionista, consequentemente o potencial de riscos graves para os sujeitos da 

pesquisa era praticamente nulo. Mesmo considerando-se possíveis desconfortos 

psicológicos devido ao tópico pesquisado, os sujeitos que participaram são 

profissionais de saúde, e tais riscos são inerentes ao seu trabalho diário. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Caracterização sócio-demográfica dos profissionais entrevistados 

 

 

Os sujeitos foram enfermeiros, nível superior completo com renda de 

aproximadamente quatro salários mínimos. A maioria desses profissionais atuava 

em bairros que apresentam precárias condições socioeconômicas e de moradia, 

assim sendo, os sujeitos dessa pesquisa apresentam significativas diferenças 

sociais, econômicas e demográficas em relação à população que eles atendem. As 

características sócio-demográficas da população do estudo (Tabela 1) são 

relevantes para o conhecimento das representações sociais, uma vez que estas são 

construídas a partir da influência de tais fatores.   

 

Tabela 1: Caracterização dos sujeitos que participaram da pesquisa.  

Variáveis Total 

F % 

 

Sexo 

Mulher 

Homem 

11 

1 

92 

8 

TOTAL 12 100 

 

Tempo de 

formação 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

Mais de 10 anos 

7 

2 

3 

58 

17 

25 

TOTAL 12 100 

 

Tempo de 

Serviço na ESF 

6 meses a 2 anos 

3 a 5 anos 

Mais de 5 anos 

7 

3 

2 

58 

25 

17 

TOTAL 12 100 

 

Pós-Graduação 

Sim 

Não 

10 

2 

83 

17 

TOTAL 12 100 

Fonte: pesquisa de campo. 
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Dos profissionais convidados dois recusaram-se a participar e seis foram 

excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Assim, foram entrevistados 

12 (doze) enfermeiros de ESFs, que cobriam uma população de aproximadamente 

4000 habitantes. Segue caracterização de cada um deles: 

 

Enfermeira 1 (E1) – grupo etário 30-40 anos, mulher, solteira. Graduada há 

12 anos, especialização em educação em saúde. Trabalha na ESF há 2 anos. 

Refere nunca ter atendido mulheres em situação de violência. Nunca participou de 

qualquer curso de capacitação ou sensibilização sobre a temática. 

 

Enfermeira 2 (E2) – grupo etário entre 25-30 anos, mulher, solteira. Graduada há 

4 anos, especialização em Urgência e Emergência. Um (01) ano de atuação na ESF. 

Refere nunca ter atendido mulheres em situação de violência. Nunca participou de 

qualquer curso de capacitação ou sensibilização sobre a temática. A profissional 

revelou que a equipe tem dificuldade para assistir os casos de violência, pois não 

sabem como intervir. Além disso, os profissionais temem se envolver diante dos 

casos de violência, por considerarem ser um problema pertinente apenas a justiça e 

a polícia, sendo, portanto, um enorme desafio para o enfrentamento do fenômeno.  

 

Enfermeira 3 (E3) -  grupo etário entre 30-35 anos, mulher, solteira. 

Graduada há 9 anos, especialização em saúde pública. Trabalha na ESF há 2 anos. 

Refere nunca ter atendido mulheres em situação de violência. Nunca participou de 

qualquer curso de capacitação ou sensibilização sobre a temática. 

 

Enfermeira 4 (E4) -  grupo etário entre 30-35 anos, mulher, solteira. 

Graduada há 4 anos, especialização em saúde pública com ênfase em saúde da 

família. Trabalha na ESF há 3 anos. Refere já ter atendido mulheres em situação de 

violência e não participou de curso de capacitação ou sensibilização sobre a 

temática. 

 

Enfermeira 5 (E5) -  grupo etário entre 30-35 anos, mulher, solteira. 

Graduada há 5 anos, mestrado em Recursos Naturais do semi-árido. Trabalha na 

ESF há 5 anos. Refere já ter atendido mulheres em situação de violência e de nunca 

ter participado de curso de capacitação ou sensibilização sobre a temática. 
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Enfermeira 6 (E6) – grupo etário entre 30-35 anos, mulher, solteira. 

Graduada há 5 anos, especialização em Saúde da Família e Urgência em Terapia 

Intensiva. Tempo de serviço na ESF, 1 ano e 1 mês. Refere já ter atendido mulheres 

em situação de violência. Nunca participou de curso de capacitação ou 

sensibilização sobre a temática. 

 

Enfermeira 7 (E7) – grupo etário entre 40-45 anos, mulher, casada. 

Graduada há 28 anos, especialização em saúde pública. Atua na ESF há 10 anos. 

Refere já ter atendido mulheres em situação de violência. Nunca participou de curso 

de capacitação ou sensibilização sobre a temática. 

 

Enfermeira 8 (E8) – grupo etário entre 30-35 anos, mulher, casada. 

Graduada há 6 anos, especialização em saúde pública com ênfase em saúde da 

família e Gestão em enfermagem. Atua na ESF há 2 anos e 2 meses. Refere já ter 

atendido mulheres em situação de violência e participou de curso de capacitação ou 

sensibilização sobre a temática. 

 

Enfermeira 9 (E9) – grupo etário entre 30-35 anos, mulher, casada. 

Graduada há 11 anos, especialização em saúde da família e administração 

hospitalar. Atua na ESF há 8 anos. Refere nunca ter atendido mulheres em situação 

de violência e de não ter participado de curso de capacitação ou sensibilização 

sobre a temática. 

 

Enfermeiro 10 (E10) – grupo etário entre 25-30 anos, homem, solteiro. 

Graduado há 3 anos, não tem especalização. Atuando na ESF há 2 anos e 3 meses. 

Refere nunca ter atendido mulheres em situação de violência. Nunca participou de 

curso de capacitação ou sensibilização sobre a temática. 

 

Enfermeira 11 (E11) – grupo etário entre 25-30 anos, mulher, solteira. 

Graduada há 3 anos, não tem especialização. Atua na ESF há 3 anos. Refere nunca 

ter atendido mulheres em situação de violência. Já participou de curso de 

capacitação ou sensibilização sobre a temática. 
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Enfermeira 12 (E12) – grupo etário entre 25-30 anos, mulher, solteira. 

Graduada há 2 anos, especialização em enfermagem do trabalho. Atua na ESF há 1 

ano e 6 meses. Refere nunca ter atendido mulheres em situação de violência. Nunca 

participou de curso de capacitação ou sensibilização sobre a temática. Para a 

enfermeira, uma dificuldade da ESF é que não há um preparo ou uma capacitação 

para os profissionais de saúde aprender a lidar com alguns problemas que a 

população enfrenta. 

A quase totalidade dos enfermeiros/as entrevistados era do sexo feminino 

(n=11), solteiros (n= 9), com idade entre 25 e 42 anos. A maioria havia sido 

graduada em enfermagem há menos de 5 anos (n= 7). Apenas 2 dos entrevistados 

não tinham feito nenhum curso de pós-graduação, enquanto 7 haviam concluído 

cursos especialização em saúde pública com ênfase em saúde da família. Nove 

entrevistados não haviam participado de qualquer qualificação específica sobre 

enfrentamento de violência contra a mulher. Adicionalmente, metade dos 

participantes desse estudo (n=6) disse não ter conhecimento sobre a Rede de 

atendimento à mulher em situação de violência, no município. Curiosamente, 

enquanto 7 dos entrevistados relataram que este tema está presente na pauta das 

reuniões de trabalho da equipe, os demais entrevistados afirmaram não discutir essa 

temática nas reuniões ou durante os trabalhos com a ESF. Em relação ao tempo de 

serviço na ESF, a maior parte dos sujeitos (n=7) trabalhava na mesma equipe por 

período menor que 2 anos, e somente 2 trabalhavam há mais de 5 anos no mesmo 

local.  

 

 

5.2 O discurso dos profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família 

sobre o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher 

 

 

Cinco temas centrais e nove categorias apresentaram-se de forma recorrente 

no discurso dos profissionais de saúde, originados de uma categorização prévia dos 

textos analisados (Tabela 2).  Esses, sintetizam as percepções e atitudes dos 

mesmos sobre o problema da violência de gênero no seu campo de atuação 

profissional.  
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Tabela 2. Temas e categorias síntese resultantes da análise das entrevistas dos 

profissionais de saúde, em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher 

pela ESF em Juazeiro – Ba, em 2014 

Fonte: pesquisa de campo 

Temas Categorias 

 

Reconhecimento da violência como 

problema social 

 

_____ 

 

 

Razões elencadas pelos sujeitos para 

o não desvelamento do problema 
 

 
Medo 

 

Complexidade do problema 

 
Questão de privacidade 

 
Responsabilização da mulher agredida 

 
 

Dificuldades para o enfrentamento da 
violência doméstica contra a mulher 

 

 

Fragilidade da rede 

 

 

Despreparo profissional 

 

 

Dificuldade de interação entre a equipe 

 
Enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher a partir da 
atenção básica 

 

 
Principais dispositivos de apoio e 

suporte da equipe 

 
Estratégias de cuidado sugeridas 

pelos profissionais para o 
enfrentamento da violência 

 

 
Educação em Saúde 
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5.2.1 Tema: Reconhecimento da violência como problema social 

  

O elemento “problema de saúde pública” foi o principal campo 

representacional desse tema. Os sujeitos reconhecem a violência como problema 

social e de saúde pública, como podemos observar nos depoimentos a seguir: 

 

“É um problema muito amplo, então tem que ser tratado em 

nível de Política Pública, a atuação do Governo investindo 

nessa área [...] não é só ligada à saúde, tem toda uma rede 

que tem que está integralizada nessa luta, a saúde, a 

assistência social, a segurança, a educação, então é preciso a 

intersetorialidade para que dê certo a Política Pública proposta 

pelo Governo”. (E1) 

“A questão da violência contra a mulher foi constituído como 

um problema de saúde pública. É algo que vem avançando 

muito, tomando uma dimensão muito grande, por isso esse 

enquadramento como problema de saúde pública”. (E2) 

“A violência contra a mulher começou pela questão cultural, 

onde o homem tem que ser o provedor e a mulher tem que ser 

submissa e cuidadora dos filhos. E agora que mulher vem se 

libertando disso, o homem ameaça, porque para ele a mulher 

tem que ser submissa. E apesar do avanço, da evolução dos 

tempos, em pleno século XXI, ainda continua a violência, e a 

gente vê isso em todas as classes”. (E3) 

“Mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda existe um número 

altíssimo de agressão contra a mulher e a gente não vê muita 

resolutividade nos casos. A gente vê todos os dias na televisão 

os casos de violência, os grandes números de atendimentos 

são por conta de violência doméstica, violência na rua, no 

trânsito. Eu acho assim, um grave problema de saúde pública”. 

(E6) 

 

“A violência acarreta para a sociedade, para as mulheres 

danos terríveis, irreparáveis, além disso, é custo para Rede, a 

violência não é só bater, envolve muita coisa: Rede, dinheiro, 

economia, saúde, família, filhos, vizinho, a sociedade como um 

todo [...] Aqui em Juazeiro, no Brasil, o índice de violência 

contra a mulher é muito grande, é um problema sério que 

envolve muitas esferas, física, mental, psicológica”. (E7) 
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“A violência contra a mulher é um tema bem atual porque é 

uma coisa que acontece muito em nossa sociedade e que 

realmente tem que ser discutido, principalmente na estratégia 

saúde da família”. (E9) 

 

“Ela (violência contra a mulher) está acontecendo e acontece 

de diversas maneiras [...] é uma temática atual porque tem 

acontecido, e acontece na rua e acontece na nossa família 

[...]”. (E12) 

 

  

5.2.2 Tema: Razões elencadas pelos sujeitos para o não desvelamento do 

problema 

 

 

Categoria: Medo 

 

 

Para os entrevistados, o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher 

requer coragem dos profissionais de saúde. Os sujeitos sentem-se vulneráveis por 

estarem inseridos em um modelo de saúde cuja atuação na comunidade é diária, e 

acreditam que qualquer forma de atuação diante dos casos de violência poderá 

resultar em ações repressivas para eles mesmos. Tal visão compromete o processo 

de notificação, os encaminhamentos, as orientações entre outras ações e 

estratégias de enfrentamento. 

 

“A dificuldade está em como chegar naquela família, invadir a 
intimidade da família e, também, eu tenho receio do agressor 
com minha pessoa.” (E1) 

 
“Teve um caso aqui na Unidade, que a agente de saúde relatou 
para a equipe, de um homem ter colocado fogo na casa por 
uma briga que teve com a parceira, todos nós da equipe 
ficamos sem reação e sem saber o que fazer, ninguém sugeriu 
algo. Aí você ver que a própria equipe como um todo mostrou 
aquele receio de estar se envolvendo, porque são pessoas 
perigosas.” (E2) 
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“Em se tratando dessa temática (violência contra a mulher) o 
profissional tem que ter coragem [...] porque ainda existe muito 
óbito de mulher por causas violentas, a violência ainda é muito 
grande [...]. A gente trabalha sem segurança nenhuma (falta de 
segurança no trabalho), e aí a gente fica com medo de 
enfrentar a família sozinha e de colocar a nossa vida em risco. 
[...] as pessoas geralmente fecham os olhos até por medo de 
se envolver.” (E3) 
 
“Aqui na rede de Juazeiro não tem muito a questão do apoio 
(falta de segurança no trabalho), a equipe tem medo de 
denunciar por isso.” (E4) 

 
“O profissional de saúde precisa ter coragem para o 
enfrentamento da violência contra a mulher, acho que é o 
primeiro passo para enfrentar tudo isso.” (E5) 

 
“[...] para a gente enquanto profissional é difícil porque a gente 
fica com certo receio de alguma coisa acontecer com a gente 
[...] acho que hoje a gente tem essa falha de não querer se 
envolver, talvez por medo. [...] muitas vezes, o problema da 
violência contra a mulher, a gente vai maquiando, deixando 
para lá, muitas vezes, omite certas coisas, faz de conta que 
não ver, para não estar se envolvendo em problema [...].” (E8) 

 

 

Os sujeitos apontaram o processo de notificação como uma das dificuldades 

para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, pois temem represália 

por parte dos agressores por acreditarem que o fato de realizar o procedimento 

estará se envolvendo na privacidade da família e consequentemente expostos a 

riscos à sua integridade física ou moral. 

 

“Aqui na Unidade, a gente tem uma dificuldade muito grande 
com relação a notificação. A gente até sabe que tem uma 
paciente na área que sofre violência do marido, mas a gente 
tem medo de se envolver.” (E8) 

“O grande problema com relação a violência contra a mulher é 
a questão da notificação, porque a gente tem uma grande 
dificuldade nisso (em notificar), porque a gente acaba entrando 
na vida particular dela (da mulher) [...] e ela, muitas vezes, não 
aceita que a gente notifique, aí por conta dela não aceitar, a 
gente fica meio que com receio”. (E11) 
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Além disso, eles condicionam suas intervenções à vontade da mulher 

agredida em querer solucionar o problema, procurando os serviços de saúde ou 

concedendo prévia autorização para a realização do processo de notificação. Tais 

percepções interferem no comportamento profissional para a atuação e o 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher e podem ser ilustradas a 

partir das seguintes categorias: 

 

Categoria: Complexidade do problema 

 

 

Outro ponto importante destacado pelos sujeitos foi a violência como uma 

“temática bastante delicada” e de difícil atuação, dada a sua complexidade e seu 

caráter multifacetado. Isso pode ser justificado pela formação desses profissionais 

voltado para o modelo flexneriano, que não leva em consideração as questões 

sociais ou problemas que emergem da subjetividade do outro. 

 
“Os profissionais precisam saber como lidar com a situação 
(casos de violência), porque é uma coisa muito delicada, é algo 
muito sensível para a gente enfrentar.” (E7) 

 
“O enfrentamento da violência contra a mulher é dificílimo 
porque a gente não tem uma formação direcionada para isso e 
essa formação não depende só da questão técnica [...] a gente 
precisa ter sensibilidade para tentar compreender o problema e 
a estrutura familiar daquela pessoa (a mulher que vive em 
situação de violência).” (E12) 

 

 

Categoria: Questão de privacidade 

 

 

Para os entrevistados, há uma percepção de que a violência doméstica contra 

a mulher é uma questão de âmbito familiar, consequentemente, intervir diante dessa 

problemática seria invadir a privacidade, a intimidade da pessoa, como pode ser 

observado nas falas a seguir: 



44 

 

 

 “[...] é uma situação de intimidade [...] A dificuldade está em 

como chegar naquela família, invadir a intimidade da família” 

(E1) 

“[...] Não é muito fácil para a gente invadir a privacidade [...] 

entrar na intimidade da pessoa e incentivar a pessoa a 

denunciar” (E8) 

“O grande problema com relação à violência contra a mulher 

[...] é que a gente acaba entrando na vida particular dela (da 

mulher).” (E11) 

 

 

Categoria: Responsabilização da mulher agredida 

 

Críticas, admoestações e o não reconhecimento das iniciativas das mulheres 

para tentar acabar com a violência nas suas relações conjugais, fizeram-se 

presentes nas falas dos profissionais. Os enfermeiros mencionam que o 

enfrentamento da violência depende da mulher querer sair da situação e de querer 

apoio. Na percepção de alguns entrevistados, para que a equipe da ESF atue no 

enfrentamento da violência doméstica se faz necessária a procura das mulheres aos 

serviços. 

 

“Às vezes a mulher por medo não chega até a Unidade para 

falar do problema com o médico ou com a enfermeira - até para 

que a gente possa fazer a notificação - mas a mulher não 

comparece [...] A principal dificuldade é justamente o medo que 

a mulher tem, porque na maioria das vezes as violências são 

provocadas pelos próprios parceiros íntimos. Então, elas não 

comparecem (à Unidade) por medo, porque são ameaçadas de 

morte, não deixam o parceiro, pois pode ser pior, que a 

perseguição (pelo parceiro) é grande.” (E2) 

“Em minha opinião, em relação ao enfrentamento, a mulher 

tem que ter vontade de querer sair da situação e deixar o 

marido. Não adianta a gente dar o maior apoio, ter uma rede 

eficiente, uma delegacia, mas se ela não quer denunciar, 

dificilmente o profissional vai conseguir fazer alguma coisa.” 

(E4)  
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“A dificuldade está, primeiro, na própria mulher falar que foi 
violentada, segundo ela aceitar e procurar ajuda nos órgãos 
pertinentes.” (E5) 

“A violência contra mulher é uma coisa ainda muito camuflada, 

a mulher ainda tem muito medo de falar, não é todo mundo que 

expõe a sua vida amorosa. Muita delas, a gente fica sabendo 

pelo agente de saúde, a gente chama para conversar e 

algumas negam. A gente só notifica se a mulher procurar a 

Unidade, ou quando fazemos uma visita domiciliar e ela relata, 

aí a gente tem que atender e fazer os encaminhamentos 

necessários.” (E6)  

“A violência contra mulher envolve muitas coisas, 

relacionamento... medo das mulheres... quantas mulheres são 

submetidas a violência e não dizem nada. Quantas notificações 

não foram feitas porque as mulheres não procuram os 

serviços?! Tem também, o receio do marido ou companheiro 

[...] eu acho que a Lei ainda deixa muitas mulheres inseguras 

para enfrentar esse tipo de violência contra elas mesmas [...] a 

mulher não enfrenta sua própria violência, ela tem muito medo 

de enfrentar a violência que ela mesma é acometida.” (E7) 

“Eu vejo uma dificuldade é da pessoa violentada procurar os 
serviços. A gente sabe de maneira informal, que alguém 
comentou, o vizinho comentou, porque o agente de saúde 
ouviu falar na área. Mas, as mulheres chegarem para a gente e 
assumirem que está sendo violentada... a gente encontra essa 
dificuldade na nossa realidade. [...] Se a pessoa (mulher 
violentada) chegar é mais fácil, porque ela está chegando até 
você e está dizendo, então é mais fácil para a gente trabalhar, 
porque a gente não sabe como a pessoa violentada vai reagir, 
se ela vai querer ajuda. (E8) 

 
“A dificuldade começa da mulher mesmo, porque ela tem 
dificuldade de estar abordando o assunto, por medo, por 
vergonha, por não querer se expor, para não colocar a 
intimidade à mostra porque tem vergonha, então essa é a 
maior dificuldade, elas escondem o que passam.” (E9) 

“Infelizmente muitas mulheres não denunciam, não procuram 

os serviços de defesa da mulher.” (E10) 

“Quando a gente quer ajudar, ela (a mulher em situação de 

violência) não aceita ajuda, a gente tenta trabalhar, geralmente 

pede ajuda do NASF, na questão do psicólogo, do assistente 

social [...] geralmente a gente manda para o CIAM, [...] só que 

a primeira coisa, ela precisa querer ajuda, ela precisa aceitar 

[...] é uma coisa que ela realmente tem que querer, dificilmente 

a gente consegue isso, que ela realmente dê um basta.” (E11) 
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5.2.3 Tema: Dificuldades para enfrentamento da violência doméstica contra a 

mulher 

 

 

Os profissionais entrevistados sinalizaram algumas situações que dificultam o 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher e se apresentam a partir das 

categorias a seguir: 

 
 

Categoria: Fragilidade da rede  

 

 

Os relatos abaixo assinalam que parte dos profissionais entrevistados não 

conhece a Rede de enfrentamento da violência contra a mulher no município de 

atuação, outros conhecem apenas alguns dispositivos que podem auxiliar no 

enfrentamento da violência: 

 

 

“Eu não conheço a Rede.” (E1) 

“Não conheço.” (E2) 

“Eu não conheço a Rede, não vou mentir, não conheço.” (E3) 
  
“Daqui eu só conheço o CIAM, que é o centro de atendimento 
para a mulher, mas eu não sei como funciona.” (E4) 

“Eu tenho dúvidas em relação à Rede. Mas eu sei que tem a 

delegacia da mulher que são encaminhados os casos e tem a 

rede de apoio que é o CIAM, e ainda a porta de entrada que é 

a Unidade de saúde.” (E5) 

“Eu não conheço muito a Rede, eu só conheço o CIAM, que é 
um órgão responsável para acompanhar os casos de violência, 
tanto na a parte de saúde com ginecologistas, como na parte 
jurídica, e a gente também tem a Maternidade, mas ela não 
recebe casos de violência. Eu só conheço esses dois órgãos 
[...] Talvez a Rede não seja completa para o enfrentamento da 
violência, a gente não tem uma amplitude maior de leques que 
a gente possa recorrer.” (E6) 

 “A gente não sabe como é a articulação da Rede, não tem 

uma norma explicando para onde encaminha os casos [...] é 

preciso maior interação da Rede com os profissionais de 



47 

 

 

saúde, porque nós não estamos preparados para atuar diante 

dos casos. Encaminha para onde? Fala com quem? [...] Eu não 

sei dizer como funciona a Rede.” (E7) 

“Outra dificuldade é a Rede de apoio. A gente tem só o CIAM, 

deveria ter outros meios que a gente pudesse estar 

encaminhando os casos, acho que é a questão da carência 

mesmo da Rede.” (E9) 

“Sinceramente não sei informar, não chega essa informação 

até a gente. Se chegar um caso até a mim, eu iria procurar 

saber, porque eu não sei como funciona (a Rede).” (E10) 

“Uma dificuldade é para onde direcionar (a mulher em situação 

de violência), para onde encaminhar [...] se a gente tivesse 

uma Rede ligada talvez fosse mais fácil.” (E11) 

“É preciso apresentação dessa Rede de enfrentamento da 

violência contra a mulher porque a gente fica meio perdida, não 

sabe muito bem como vai proceder, se precisa encaminhar, 

quem acionar, não tem isso bem esquematizado.” (E12) 

 

Observou-se a inexistência de manuais, normas, protocolos ou fluxograma de 

procedimentos e rotinas sistematizados para os encaminhamentos ou para a 

promoção de adequado fluxo de referência e contrarreferência das mulheres 

violentadas.  

 
 

Categoria: Despreparo profissional 

 

 
Constatou-se o despreparo profissional para lidar com as situações de 

violência, fato que dificulta o enfrentamento do fenômeno. Essa realidade foi 

apontada pelos próprios profissionais, ilustrados nas falas a seguir:  

 
 

“Eu acho que deveria ter mais educação voltada para temática, 
primeiro para os profissionais, estes devem ser capacitados 
para melhor atuar diante do problema.” (E3) 
 
“Tem uma ação do PMAQ que fala sobre essa questão da 
violência, de como intervir, e que é para nós implementarmos 
no nosso plano de ação. E foi um ponto que até agora passou 
batido, porque ninguém tem conhecimento, ninguém sabe o 
que fazer e nem como intervir. O médico da equipe até 
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comentou que a gente não tem preparo para isso, a gente não 
faz capacitações voltadas para o enfrentamento dessa temática 
e ninguém sabe como intervir ou que fazer. Eu até sei que a 
gente deve fazer a notificação, deve comunicar a vigilância, 
pede orientação se precisar. Mas a dificuldade é grande, 
porque os profissionais recebem a obrigação de notificar e 
registrar os casos de violência, mas é só isso, outra coisa a 
gente não sabe.”  (E2) 
 
“O enfrentamento da violência contra a mulher é dificílimo 

porque a gente não tem uma formação direcionada para isso, e 

essa formação não depende só da questão técnica [...] Uma 

das dificuldades para o enfrentamento da violência contra a 

mulher é o pouco treinamento da equipe para lidar com isso.” 

(E12) 

 

 

Categoria: Dificuldade de interação entre a equipe 

 

 

Alguns participantes desse estudo revelaram dificuldade em manter um 

diálogo entre a equipe, outros (n= 5) sinalizaram que a temática violência não é um 

ponto discutido e nem efetivamente trabalhado entre a equipe, conforme expressam 

as falas a seguir: 

 
“Não é um assunto discutido pela equipe, não é uma queixa 

que os ACS trazem para gente. Eu não posso dizer que não 

existe, porque claro que existe, talvez o que aconteça é uma 

busca ativa não bem estruturada”. (E1) 

“A gente não tem uma equipe de fato multiprofissional formada 

para enfrentar esse problema não, é mais individual.” (E5) 

“Olha, eu vou ser sincero, esses assuntos (casos de violência) 

infelizmente não chegam muito para a gente porque, na 

maioria das vezes, as mulheres não expõem o problema [...] 

Elas nunca chegaram diretamente para mim se queixando 

desse problema. Isso é muito camuflado e aí fica um pouco 

complicado; a gente sabe que existe, mas como a procura é 

pouca, a gente termina não debatendo isso (o enfrentamento 

da violência) entre a equipe.” (E10) 



49 

 

 

“O diálogo às vezes é difícil, você ter a liberdade com outro 

profissional de dialogar sobre o paciente é complicado (a falta 

de diálogo entre a equipe dificulta o enfrentamento da 

problemática).” (E12) 

 

 

5.2.4 Tema: Enfrentamento da violência doméstica contra a mulher a partir da 

atenção básica 

 
 

Categoria: Principais dispositivos de apoio e suporte da equipe 

 
 

Os depoimentos apontam o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), como os principais dispositivos 

utilizados pelas EFS locais para de apoio e suporte da equipe no enfrentamento da 

violência contra a mulher. No entanto, as falas analisadas sugerem que os 

procedimentos são realizados de forma aleatória, sem um norteamento 

organizacional e sem um fluxo de referenciamento padronizado entre as instituições.  

 
 

“A Equipe deve informar o caso, deve preencher a ficha de 
notificação e encaminhar para a vigilância epidemiológica, a 
mulher deve passar pelo médico se houver necessidade. 
Devemos dar apoio emocional e psicológico, investigar a 
necessidade de uma avaliação especializada, encaminhar para 
acompanhamento psicológico, se for necessário. Dependendo 
do tipo de violência, as vezes precisa de medicação ou outro 
acompanhamento.” (E2) 
 
“A gente tem o NASF como apoio, e nele tem o psicólogo, o 
assistente social. A gente aciona o NASF que nos dar suporte. 
Aí o assistente social faz os encaminhamentos necessários.” 
(E3) 
 
“O atendimento médico é feito e a gente dar o 
encaminhamento do caso e comunica aos órgãos 
competentes, muitas vezes é necessário trabalhar o 
psicológico da mulher, da família, nesse caso a gente conta 
como apoio do NASF, que tem psicólogo. Comunica ao CRAS 
para ver o que a gente consegue com a assistente social, no 
caso de a mulher precisar de um acompanhamento com 
assistente social.” (E6) 
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“Primeiro a gente tem que fazer a notificação e encaminha para 
vigilância epidemiológica. Depois, encaminha a mulher para o 
CIAM, e entra em contato com o NASF, porque no NASF tem 
psicóloga, e orienta a mulher sobre a denúncia na delegacia da 
mulher.” (E7) 

“Se uma paciente que sofre agressão quiser vir até a unidade 
saúde tem que procurar acolher essa paciente, escutar toda a 
situação, o contexto que ela vive, a história dela com o 
agressor, o grau de parentesco, de relacionamento que ela 
tenha, acho que a gente tem que procurar informar a ela quais 
as medidas, onde ela deve ir, no caso a delegacia da mulher. 
Tem o CIAM que também dar um suporte a mulher aqui no 
município, aí a gente tem que mostrar todos os parâmetros 
legais que ela tem para estar revertendo essa situação. Prestar 
apoio psicológico, então a gente pode estar articulando essa 
questão com o NASF para estar oferecendo apoio psicológico 
[...] tem a questão financeira, porque as vezes a mulher não 
deixa o marido por dependência financeira então tem que ver 
com a assistente social como ela pode estar ajudando nessa 
situação.” (E8) 

“A gente acolhe e encaminha para a ‘casa rosa’ (CIAM), que é 
o que nós temos aqui de apoio, lá tem uma equipe 
multiprofissional, com psicólogo, assistente social para dar 
apoio a mulher no que for preciso.” (E9) 

 
 

5.2.5 Tema: Estratégias de cuidado sugeridas pelos profissionais para o 

enfrentamento da violência 

 

 

As percepções dos indivíduos entrevistados sobre os tópicos explorados 

nesse estudo sinalizam para a necessidade do desenvolvimento de estratégias que 

viabilizem o enfrentamento da violência contra a mulher. Identificamos nas falas dos 

profissionais de saúde sugestões de algumas ações que podem contribuir para um 

melhor desempenho das ESF em relação ao seu papel na Rede de atendimento à 

violência contra a mulher, conforme ilustramos a seguir: 
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Categoria: Educação em saúde 

 

 

Essa categoria foi abordada anteriormente, de forma ligeiramente distinta, no 

tema 5.2.3 sob a categoria “despreparo profissional”, pois aqui, a ênfase aparece em 

relação as atividades de educação permanente em saúde realizada para os 

profissionais.  

 

“É preciso agir com os profissionais de saúde, bater na mesma 

tecla todos os dias, em relação como lidar, qual realmente o 

papel do profissional de saúde dentro Unidade de Saúde da 

Família no enfrentamento da violência, nós temos o dever em 

relação a isso, temos o dever de cumprir.” (E5) 

 

“Capacitação porque, às vezes, a gente não sabe como 

direcionar direito, quando tem um caso a gente ainda fica meio 

perdido.” (E7) 

 

“É preciso capacitação da equipe [...] treinar a equipe para 

construção de projeto terapêutico singular que aqui a gente não 

tem.” (E12) 

 
Os sujeitos apontaram também a necessidade de educação popular como 

medidas essenciais para o enfrentamento da violência de gênero, expressos nas 

falas abaixo: 

 
“A sociedade como um todo tem que participar desse 
enfrentamento.” (E2) 
 
“Deveria educar a comunidade, porque a educação é a base de 
tudo [...] eu acho que começando pela educação fica mais fácil, 
porque tem homem que bate na mulher porque ele acha que 
aquilo é normal porque ele foi criado dentro daquele meio, o pai 
dele batia na mãe dele, então ele vê isso com normalidade, 
então eu acho que educação é muito importante para o 
enfrentamento.” (E3) 

“Esse tema de violência contra a mulher é uma coisa que está 
tão arraigada na questão da família, dos conceitos familiares 
que pessoas estão acostumadas com a violência, que elas 
acham que normal apanhar. Eu acho que é mais a sociedade 
que tem que tentar mudar um pouco essa questão da 
violência.” (E4) 
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“A gente ouve muito que: - em briga de marido e mulher 
ninguém mete a colher. Que hoje estão brigando, amanhã já 
está tudo bem, tudo perdoado, até que aconteça uma nova 
crise, aconteça uma coisa mais grave. Eu acho que para a 
gente conseguir realmente o enfrentamento (da violência 
contra a mulher) tem que ser mais conversado e trabalhado 
nas comunidades [...] É importante trabalhar nas Unidades de 
Saúde, nas escolas, que não se deve ter medo, que deve 
realmente enfrentar os casos de violência, buscar os direitos, 
buscar os órgãos competentes” (E6) 

 “Creio que o caminho seja divulgação, debate, expor as 

formas de se resolver esse problema para a população em 

geral, porque os focos não podem estar apenas nos serviços, a 

população tem que se engajar, tem que estar a par da situação 

para poder, todo mundo, tentar resolver isso (o problema da 

violência) de uma forma única.” (E10) 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO MATERIAL EMPÍRICO 
 

 

A percepção dos profissionais de saúde entrevistados acerca da violência 

doméstica contra a mulher expressa nos discursos nos permite sugerir algumas 

razões para o não desvelamento do problema na rede local de saúde. Entendemos 

que tais discursos possam ser interpretados a partir das representações sociais, ou 

seja, à “luz dos comportamentos e práticas sociais que produzem e reproduzem 

determinado fenômeno” e assim, lhe atribui sentido (VARELA et al., 2012). As 

representações sociais são as percepções e julgamentos morais, são os 

conhecimentos desenvolvidos coletivamente, um sistema de valores, ideias e 

práticas, é a construção social da realidade que permitem orientar as práticas e 

ações cotidianas dos indivíduos e grupos sociais (MOSCIVCCI, 2003; CORTEZ, 

MENANDRO SOUZA, 2010; VARELA et al., 2012). Deste modo, a partir das 

representações dos sujeitos desse estudo podemos compreender os fenômenos que 

interferem no enfrentamento da violência de gênero. 

O nosso estudo evidenciou um aparente paradoxo relacionado à percepção e 

atuação dos profissionais de saúde estudados - O reconhecimento da violência 

como problema social não parece refletir nas suas atividades profissionais, uma vez 

ocorre uma relutância explícita por parte dos mesmos, para identificar, notificar e 

encaminhar os casos de mulheres agredidas na sua área de cobertura. Esse fato 

contribui para a subnotificação dos agravos, consequentemente o fenômeno não 

vem sendo tratado com a devida relevância pelos serviços de saúde. 

Um tema tão complexo como a violência, gera um sentimento de perplexidade 

nos profissionais envolvidos direta ou indiretamente no atendimento à mulher em 

vivência de violência. O medo de se envolver com a situação foi relatado em alguns 

depoimentos, sendo apontado como uma das maiores dificuldades dos sujeitos no 

enfrentamento da violência contra a mulher:  “[...] a equipe como um todo mostra 

aquele receio de estar se envolvendo [...]” (E2). Os profissionais temem para si as 

consequências da sua requerida (e frequentemente não realizada) conduta 

profissional, isto é, notificação e referenciamento das vítimas. O mesmo resultado foi 

encontrado na tese de doutorado de Andrade (2009) sobre “limites e as 

possibilidades de atuação dos integrantes das equipes de saúde da família na 

violência doméstica vivenciada pelas mulheres”. A autora afirma que esse 
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sentimento pode ser justificado pela atuação do profissional de saúde na perspectiva 

do modelo biomédico, que procura respostas prontas e soluções pontuais, e acaba 

por gerar dificuldade para um efetivo atendimento dos casos de violência doméstica, 

dada a sua complexidade, que exige conhecimento empírico acerca da subjetividade 

do sujeito e dos diferentes problemas que envolvem uma sociedade.  

Nessa perspectiva, os sujeitos do nosso estudo acabam por considerar essa 

temática um tanto delicada para ser discutida e trabalhada: “Os profissionais 

precisam saber como lidar com a situação (casos de violência), porque é uma coisa 

muito delicada, é algo muito sensível para a gente enfrentar.” (E7). Os mesmos 

sentem-se constrangidos em conversar com as mulheres sobre o assunto e acabam 

por silenciar e fecham os olhos para o problema. 

Para Limongi, Menezes e Menezes (2008) o modelo curativista e 

medicamentoso que predomina no consciente popular, inclusive dos profissionais de 

saúde, dificulta as ações de promoção da saúde e prevenção de doença ou outros 

agravos. Os autores afirmam que a ESF somente poderá contribuir na 

reorganização de um novo modelo de atenção à saúde se as atividades de vigilância 

e promoção de agravos à saúde forem efetivamente incorporadas ao cotidiano das 

equipes. 

Diante da dimensão da problemática que é a violência e do desafio para 

encontrar soluções, alguns profissionais consideram o fenômeno como um problema 

a ser resolvido pelo governo ou pela segurança pública e acomodam-se à posição 

de nada poderem fazer. Existem também aqueles que transferem a 

responsabilidade do agravo e de seu enfrentamento para a mulher e sua família. 

Esse achado está presente nos depoimentos de alguns entrevistados, os quais 

fazem referência à violência doméstica como um problema de caráter privado, uma 

questão de âmbito familiar: “[...] é uma situação de intimidade [...] A dificuldade está 

em como chegar naquela família, invadir a intimidade da família” (E1); “[...] Não é 

muito fácil para a gente invadir a privacidade [...] entrar na intimidade da pessoa [...]” 

(E8). No entanto, é preciso coragem para adentrar na intimidade da família, 

conhecer a realidade de cada sujeito, interagir com as diferenças e compreender as 

singularidades de cada um, sem imposições ou preconceitos de qualquer natureza 

(ILHA, et al., 2014). 

A legislação brasileira determina que a criação de mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar é uma responsabilidade do Estado. De acordo com a 
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Lei 11.340/2006 o Estado deve buscar medidas de prevenção da violência, proteção 

das mulheres agredidas, amparar e auxiliar essas mulheres na reconstrução de suas 

vidas, além disso, deve punir os agressores (BRASIL, 2006a). Assim, compete aos 

profissionais de saúde, especialmente do serviço público, enquanto representantes 

do Estado, fazer cumprir a lei e pensar estratégias de enfrentamento desse 

fenômeno. Segundo Oliveira (2011), silenciar diante dos casos de violência, quando 

se pode atuar como representante do poder público é colaborar para que a violência 

se torne invisível ou mesmo um agravo irreversível. 

Villela et al. (2011) apontam que os profissionais precisam compreender que 

a violência contra as mulheres não é um fenômeno natural nem uma experiência de 

caráter particular. Destarte, os gestores da saúde têm o desafio de capacitar os 

profissionais para identificar a violência e tratá-la como um objeto de saúde e um 

agravo de natureza social que produz consequências negativas para a mulher e sua 

família, e para a sociedade como um todo. 

Ao mesmo tempo em que os sujeitos reconhecem a violência como um 

problema social, que está enraizado na sociedade, os mesmos apontam razões para 

o não desvelamento do problema tais como, “não querer invadir a privacidade 

familiar” e “temática delicada”, revelando contradições no discurso que simbolizam 

representações sociais distintas. As representações dos sujeitos estão baseadas no 

senso comum, na construção coletiva sobre a compreensão de um objeto ou de uma 

realidade. Deste modo, para Moscovici (2003, pág. 36-37): 

 
As representações são prescritivas, isto é, elas impõem sobre 
nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação 
de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós 
comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que 
deve ser pensado. 

 
 

As representações sociais são compartilhadas entre os sujeitos de um 

determinado grupo social, e por isso acabam por penetrar e influenciar a mente de 

cada um, e assim as representações são repensadas, recitadas e reapresentadas 

(MOSCOVICI, 2003). 

Outro achado sobre a percepção dos profissionais acerca da violência foi o 

sentimento de compaixão dos sujeitos pelas mulheres agredidas: “A mulher tem 

dificuldade de abordar o assunto, por medo, por vergonha, por não querer se expor 
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[...] elas escondem o que passam.” (E9); diante dessas razões reveladas no 

depoimento, os profissionais acabam por culpabilizar a mulher por continuarem no 

relacionamento conjugal mesmo em situação de violência. 

Nesse sentido, é notória uma profunda contradição nos depoimentos dos 

profissionais entrevistados, eles reconhecem o problema da violência de gênero 

como uma questão de saúde pública, que demanda ações de promoção e proteção 

à saúde. No entanto, esses mesmos profissionais atribuem culpa à mulher pela sua 

vivência de violência. Ao tempo em que os sujeitos culpam a mulher por vivenciarem 

um cotidiano de violência, os mesmos reconhecem que há uma situação de ameaça 

concreta, de medo e de constrangimento social que justificam a relação conjugal 

mesmo em situação de violência. 

A pesquisa de Andrade (2009) sobre limites e as possibilidades de atuação da 

ESF na violência doméstica, apontou que a mulher se cala “por vergonha, medo e 

para preservar o companheiro”. Do mesmo modo, o estudo de Villela et al. (2011) 

sobre ambiguidades e contradições no atendimento de mulheres que sofrem 

violência, revelou que muitas mulheres tendem a esconder que vivenciam situação 

de violência por “vergonha ou medo de não receberem credibilidade”. De acordo 

com Varela et al. (2012) “a falta de credibilidade no cumprimento da lei, a falta de 

punição ao agressor e o medo de piorar sua situação, além das precárias 

possibilidades de uma efetiva proteção a si e a seus filhos”, são condições que  

desencorajam muitas mulheres a realizar a denúncia e/ou procurar apoio.  

Para os sujeitos desse estudo, a mulher “não quer sair“ da situação de 

violência, já que não procura apoio dos profissionais e serviços de saúde ou de 

defesa da mulher e nem denuncia o seu companheiro; sendo, portanto, para os 

entrevistados, um dos fatores que dificulta o enfrentamento do fenômeno: 

“Infelizmente muitas mulheres não denunciam, não procuram os serviços de defesa 

da mulher” (E10); “A dificuldade está, primeiro, na própria mulher falar que foi 

violentada, segundo, ela aceitar e procurar ajuda nos órgãos pertinentes.” (E5). Mais 

uma contradição é percebida no discurso dos profissionais de saúde, eles 

expressam medo dos agressores, o que os impedem de notificar, e ao mesmo 

tempo acham que a mulher "não quer sair da situação de violência" sem, 

aparentemente, considerar as limitações socioeconômicas e o medo dessas 

mulheres agredidas. Outro ponto que chama atenção é em relação ao gênero dos 

sujeitos, quase a totalidade dos entrevistados é mulher, e parece não haver uma 
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identificação de gênero, pois os discursos são de naturalização da violência 

doméstica nas relações conjugais.  

O discurso contraditório dos entrevistados desse estudo parece representar 

percepções sociais pautados no senso comum sobre as relações entre homens e 

mulheres e a questão de gênero, como: naturalização da violência doméstica, 

posição de subalternidade, relação de poder e de dominação do marido sobre a 

esposa, além do dito popular de que “em briga de marido e mulher, não se mete a 

colher”. Essas percepções refletem o estabelecimento de um processo histórico e 

cultural resistente às modificações sociais de gênero, no qual a violência passa a ser 

compreendida como um fato natural dentro da relação afetiva.  (GOMES, 2009; 

VIEIRA, 2011).  

Conforme Leal, Lopes e Gaspar (2011), as representações sociais embasam 

as condutas profissionais e influenciam nos processos de atenção à saúde. Assim, a 

percepção dos profissionais sobre a violência de gênero naturalizada pelo senso 

comum pode modificar a postura profissional e interferir na assistência das mulheres 

em situação de violência.  

Os participantes desse estudo não se percebem como atores sociais dentro 

de seu campo de atuação profissional. Nesse sentido, é evidente a necessidade de 

orientar os profissionais quanto a sua responsabilidade no enfrentamento da 

violência de gênero independentemente da procura da mulher aos serviços de 

saúde, através da efetivação do processo de notificação, nos casos suspeitos ou 

confirmados, orientação e educação em saúde sobre a temática a todas as mulheres 

da área adstrita da ESF, busca ativa e acolhimento diante dos casos. E ainda, 

precisam ser capacitados para melhor compreender a temática e as questões de 

gênero que envolve esse fenômeno, bem como desmistificar a ideia de 

naturalização da violência doméstica contra a mulher e culpabilização da mesma. 

Villela et al. (2011) afirmam que transformar a mulher violentada em culpada pela 

própria agressão sofrida e tratá-la com indiferença ou imparcialidade é participar do 

processo de violação dos direitos humanos. 

Observou-se no município estudado a inexistência de uma efetiva articulação 

em rede, e um fluxo inadequado de encaminhamentos para assistência integral e de 

qualidade à mulher em situação de violência. Resultado semelhante foi encontrado 

em estudos realizados nos municípios de São Francisco do Conde - BA por Silva 

Filho (2013) e São Gonçalo - RJ por Albuquerque, Freire e Passos (2014). 
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A ineficiência da Rede de Atendimento e Atenção à Mulher e das políticas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres desestimula os profissionais e não 

motiva as usuárias dos serviços, o que pode acarretar maiores impactos à saúde 

das mesmas (ALBUQUERQUE, FREIRE E PASSOS, 2014). O problema social da 

violência deve ser resolvido com a implementação efetiva da legislação vigente, 

assim é imprescindível a elaboração de planos integrais de intervenção, de forma 

conjunta com diferentes setores da Administração Pública, para a regulamentação 

do direito da mulher a uma vida saudável e sem violência (OLIVEIRA E VENTURA, 

2013). 

Metade dos profissionais entrevistados afirmou desconhecer a rede de ações 

e serviços de apoio e atenção às mulheres em vivência de violência. Silva Filho 

(2013) encontrou resultados semelhantes em estudo realizado em outro município 

do interior da Bahia e argumenta que o desconhecimento da rede dificulta a 

continuidade da assistência para além do setor saúde e impede a intersetorialidade 

nas ações. Consequentemente, para que uma rede intersetorial venha a funcionar, 

todos os profissionais atuantes na mesma devem ser adequadamente informados 

sobre a sua organização, funcionamento e ações. Outros autores são consoantes 

com essa afirmativa e destacam a importância de conhecer a rede de apoio a 

mulher para dar continuidade ao cuidado e assim fortalecer a busca de alternativas 

para solução dos problemas (LETTIERE; NAKANO, 2011).  

Segundo o Ministério da Saúde (2011), a articulação em rede busca superar a 

fragmentação dos serviços, ampliar a identificação dos casos e os 

encaminhamentos necessários, a fim de melhorar a qualidade da assistência. Além 

disso, objetiva promover o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. 

Nessa perspectiva, favorece o enfrentamento da violência contra a mulher a partir 

dos saberes e práticas interdisciplinares e ação intersetoriais (GOMES, 2009). 

Nesse sentido, D’Oliveira et al. (2009) apontam que o trabalho em rede 

intersetorial pode ser representada por diferentes instituições como: 

 

“Abrigos, centros de referência geridos pelo poder municipal ou 
por ONGs, Delegacias de Defesa da Mulher, Fóruns, 
Procuradoria de Assistência Judiciária, serviços de saúde 
hospitalares e ambulatoriais, instituições pertencentes a 
diversos conjuntos ou setores de produção social e de 
prestação de serviços distintos à população, como as 
instituições universitárias e as de setores assistenciais públicos 
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ou privados ou do terceiro setor; as ligadas ao poder executivo 
federal, estadual ou municipal; ou, realizando ações do setor 
saúde, justiça, psicossocial; além de apoio e suporte da família 
ou comunidade.” 

 

Segundo D’Oliveira et al (2009) se houver ações articuladas e interações 

entre os profissionais das diferentes instituições, se cada uma das partes 

pertencente à rede buscar realizar ações e serviços de atenção à mulher, e cada 

caso for reintegrado em um todo pelo conjunto de profissionais e instituições, 

garantindo a possibilidade de um projeto terapêutico singular, assim a integralidade 

do cuidado será efetivada. Oliveira e Ventura (2013) afirmam que a integração das 

ações pode oferecer melhoria na prestação dos serviços e ainda, a diminuição da 

vitimização que corriqueiramente vem sendo produzida nos casos de violência 

doméstica. Além disso, para que a articulação da Rede possa funcionar 

adequadamente, é imperativo o treinamento de pessoal, o fluxo claro de 

encaminhamento e financiamento específico para o desenvolvimento das ações da 

Rede. 

Essa integração das ações e serviços de saúde é o principal objetivo da Rede 

de Atenção à Saúde, que busca garantir uma atenção contínua, integral e de 

qualidade, visando sempre a eficácia e eficiência na execução desses serviços 

(BRASIL, 2010d). Tomando por base esse objetivo, percebe-se que a Rede de 

Atenção à Saúde da mulher em situação de violência no município lócus desse 

estudo ainda é deficiente e limitada em relação à sua estrutura e organização. Além 

disso, as condições de atendimento nas várias instituições ainda são precárias, 

incluindo justiça, saúde, assistência social, segurança pública e educação. Através 

dos discursos analisados, evidenciamos as fragilidades na qualidade prestada pelos 

serviços de saúde, que vão desde o “não reconhecimento” dos casos a não 

notificação\não encaminhamento. Desta forma, o vínculo e a integração entre os 

setores e serviços, necessários para uma rede de proteção efetiva, ainda se 

mostram como uma realidade distante. Ainda há muitos entraves para um 

verdadeiro trabalho em rede. Sabe-se que existem alguns dispositivos isolados de 

apoio às mulheres, que dão assistência em casos de violência, entretanto, as ações 

para enfrentamento do fenômeno ainda não ocorrem de forma sistemática e 

integrada dentro e entre as várias instituições. Os nossos achados sugerem uma 

profunda dicotomia entre aquilo que é preconizado e o que é de fato vivenciado no 
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cotidiano desses serviços de atenção. Resultados semelhantes foram encontrados 

em outras pesquisas realizadas em diferentes municípios brasileiros (HASSE, 2011; 

LETTIERE; NAKANO, 2011; SILVA FILHO, 2013; COSTA et al., 2013; 

ZAMPROGNO, 2013; REZENDE & ANDRADE, 2014). 

Esse estudo reafirma a necessidade de uma nova forma de organização do 

sistema de atenção à saúde, com a implementação de ações de forma mais 

direcionada e sistematizada, que permitam, de fato, responder as necessidades de 

saúde das mulheres em vivência de violência, priorizando efetividade, eficiência e 

qualidade. 

A dificuldade em relação ao processo de notificação foi apontada pelos 

profissionais: “Aqui na Unidade, a gente tem uma dificuldade muito grande com 

relação a notificação, as vezes a gente até sabe que tem uma paciente na área que 

sofre violência do marido, mas a gente tem medo de se envolver.” (E8). Resultado 

semelhante foi encontrado nos estudos de Arpini (2008), Moura et al. (2014), Silva 

Filho (2013), Sousa et al. (2015), Souza et al. (2015).  Esse achado pode ser 

apontado como um dos entraves no enfrentamento da violência de gênero. Muitos 

autores chamam a atenção para a subnotificação dos casos de violência doméstica 

pelos profissionais de saúde, uma vez dificulta o processo de formulação e 

implementação de políticas de saúde que objetivam enfrentar estas situações, na 

medida em que subestima o impacto do problema na população (GOMES et al., 

2009; SILVA FILHO, 2013).  

Nesse sentido, levando em consideração que a “representação social 

funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos 

indivíduos com o seu meio físico e social e que determina seus comportamentos e 

suas práticas” (ABRIC, 2000, p. 28), pode-se inferir que sentimentos de medo, 

impotência, revolta, insegurança, não credibilidade das instituições, além de 

desconhecimento em relação ao preenchimento da ficha de notificação estão 

diretamente relacionadas à subnotificação dos casos de violência pelos profissionais 

das ESF.  

O despreparo dos enfermeiros para o enfrentamento da violência doméstica 

contra a mulher, evidenciado nas entrevistas, aliado à não abordagem desse tema 

nas discussões de rotina da ESF contribui para aprofundar o sentimento de 

incapacidade dos profissionais frente aos casos de vítimas de violência. Tal achado 
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encontra consonância com outros estudos (FERRANTE et al., 2009; BONFIM; 

LOPES; PERETTO, 2010; FRANZOI, 2011, VILELA, 2011).  

Ferrante et al. (2009) apontam que a falta de capacitação é destacada como 

um obstáculo para o atendimento das mulheres em situação de violência, e sinaliza 

para a necessidade de um treinamento voltado especificamente para os casos de 

violência de gênero. Contribuindo com o debate, Villela, et al. (2011) apontam a 

capacitação como a melhor ferramenta para compreensão das relações de gênero e 

dos aspectos da subjetividade humana, e assim melhor lidar com a realidade dos 

casos de violência. 

Oliveira e ventura (2013) sinalizam alguns entraves para o combate da 

violência contra a mulher, tais como carência de recursos humanos qualificados, 

falta de uma rede integrada e interdisciplinar e de locais adequados para melhor 

atender as mulheres em risco ou situação de violência. Da mesma forma Vilela, 

2011 diz: 

 
Os profissionais de saúde e da segurança pública enfrentam 
vários desafios – acomodações precárias, despreparo técnico, 
fragilidade da rede institucional – para exercer a essência das 
suas profissões, o cuidado e a proteção do outro: Sem o 
resgate dessa essência, seu exercício profissional deixa de ser 
um espaço onde as mulheres podem dar sentido e significado 
à experiência vivida, de modo a romper com o círculo vicioso 
de violações.  

 
Uma pesquisa realizada em Ribeirão Preto-SP, com médicos da ESF sobre a 

percepção desses profissionais sobre a violência contra a mulher, revelou que os 

profissionais médicos entrevistados sentem-se despreparados para abordar o tema 

em questão, e acabam por responsabilizar outros profissionais, os serviços da rede 

ou mesmo as próprias mulheres por falhas no atendimento (FERRANTE, et al., 

2009).  

É imprescindível a qualificação profissional para a ideal assistência dos casos 

de violência, pois a formação qualificada pode ampliar a possibilidade de uma 

intervenção mais adequada em qualquer momento do ciclo de violência (SANTOS; 

VIEIRA, 2011). 

Os resultados encontrados sugerem ainda que profissionais das ESF 

consideram o acompanhamento da mulher em vivência de violência ser de 

responsabilidade da equipe. Entretanto, este agravo não é efetivamente discutido 
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internamente nas ESF, consequentemente, não é objetivado em ações ou 

estratégias de enfrentamento, ou mesmo de assistência à mulher. Os 

encaminhamentos ou referência para outros serviços ou profissionais acontecem de 

forma isolada, assistemática, sem que haja um planejamento anterior por parte da 

equipe.  

Alguns dos sujeitos entrevistados reportaram casos suspeitos ou identificados 

de mulheres sob situação de violência, para atendimento junto a psicólogos e 

assistentes sociais do NASF ou do CIAM, embora tais referenciamentos pareçam 

ocorrer de forma assistemática e fragmentada. Resultado semelhante foi encontrado 

na pesquisa de Gomes et al. (2013) com profissionais da ESF em um município de 

Santa Catarina, Brasil, o qual sinaliza a importância do trabalho em equipe, 

sobretudo com uma visão interdisciplinar. Destarte, faz-se necessário fortalecer as 

ações de matriciamento, importante ferramenta para efetivação de ações em saúde 

de forma compartilhada, visando a integralidade e a resolubilidade da assistência. 

Imprescindível também na construção de um plano de cuidado particular e/ou de um 

projeto terapêutico singular, por meio de um trabalho em equipe na perspectiva inter 

e transdisciplinar para enfrentamento eficaz de problemas complexos, como a 

violência doméstica contra a mulher. 

O Ministério da Saúde (2010d) e Gomes et al. (2013) ressaltam a relevância 

do matriciamento, pois este favorece a interação entre a equipe de saúde da família 

e a equipe de referência. De acordo com Gomes et al. (2013) o matriciamento 

possibilita a construção de um plano de cuidado individual e funciona como subsídio 

para a mulher romper o ciclo da violência sem julgamento ou culpabilização pela sua 

permanência na vivência de violência. Os autores apontam que o NASF constitui-se 

como uma equipe de matriciamento e, apontam para seu dever de auxiliar os 

profissionais da ESF para lidarem com os casos de violência, e em conjunto com 

estes, criar estratégias para abordagem e enfrentamento do fenômeno, visando à 

redução de danos e à melhoria da qualidade da assistência as mulheres violentadas.  

Para os participantes da pesquisa, a educação permanente em saúde é 

essencial para o processo de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, 

e pode envolver tanto os profissionais de saúde como a sociedade em geral: “É 

preciso capacitação da equipe [...] treinar a equipe para construção de projeto 

terapêutico singular que aqui a gente não tem.” (E12); “Deveria educar a 

comunidade, porque acho que a educação é a base de tudo [..].” (E3). 
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 A Educação em Saúde é um processo sistemático, contínuo e permanente 

que tem como objetivo a formação e o desenvolvimento da consciência crítica do 

sujeito e estimula a busca de soluções coletivas para os problemas e agravos 

presentes no cotidiano das pessoas (BRASIL, 2007). A este respeito, vale referir que 

mecanismos de introdução de novas informações são essenciais para a 

transformação de representações consideradas hegemônicas (MOSCOVICI, 2003). 

De tal modo, estratégias de articulação como as ações de educação permanente e 

de educação popular em saúde poderão contribuir muito para superar os entraves 

no enfrentamento da violência de gênero.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                  

 
O estudo desvelou à luz da Teoria das Representações Sociais, a percepção, 

atuação, bem como as dificuldades dos profissionais de saúde acerca do 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher a partir da atenção básica em 

saúde.  

Os dados mostram que as representações dos participantes sobre o 

enfrentamento da violência contra a mulher fundamentam-se na compaixão, no afeto 

e na empatia pelas mulheres em vivência de violência e ao mesmo tempo na 

responsabilização das mesmas por dar continuidade ao relacionamento conjugal, 

mesmo em situação de violência. Além disso, tais representações alicerçam-se na 

construção cultural de ser este um “problema de família”, de âmbito privado, o que 

serve de justificativa para evitar a notificação do caso.  

Assim sendo, podemos dizer que as representações sociais acerca do 

enfrentamento da violência contra a mulher influenciam os profissionais de saúde na 

decisão para dar assistência ou não aos casos de violência. Tornam-se necessárias, 

então, medidas que busque desconstruí-las, no sentido de transformar a conduta 

profissional para a garantia da assistência às mulheres em situação de violência nos 

serviços de saúde, seu enfrentamento perpassa pela necessidade de desconstrução 

histórica e cultural de que a violência doméstica é um problema de ordem privada e 

familiar e de que a mulher precisa procurar os serviços de saúde para que ações e 

estratégias de enfrentamento sejam iniciadas.  

Além disso, o desconhecimento dos profissionais da atenção básica em 

relação à Rede de enfrentamento e outros serviços que atendem a mulher em 

situação de violência no município é reiterado pela evidência de atendimento 

ineficaz, ineficiente e pouco resolutivo, no qual que as ações de prevenção são 

quase inexistentes.   

Acreditamos que essas lacunas resultem, em parte, da inexistência de 

capacitações contínuas sobre o tema, o que reforça a nossa recomendação de 

promover sensibilização e capacitação permanente com oferta de cursos, oficinas, 

seminários para os diversos atores envolvidos direta e indiretamente na rede de 

enfrentamento da violência contra a mulher. Quanto às ações de educação 

almejando a população mais geral, sugerimos inserir o tema da prevenção de 
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violências e promoção da cultura de paz nas escolas, e nas disciplinas dos cursos 

de graduação nas áreas de saúde, assistência social e educação, para que os 

atores envolvidos no processo de enfrentamento da violência doméstica contra a 

mulher estejam bem preparados para atuação e cerceamento da problemática.  

Argumentamos então que os profissionais das Unidades Saúde da Família 

devem ser preparados para realizar o acolhimento e dar respostas adequadas as 

demandas da mulher em situação de violência, e assim garantir um atendimento 

resolutivo as usuárias dos serviços. Adicionalmente, sugerimos que tal preparo 

profissional pode valorizar o poder terapêutico da escuta e da palavra; e que o poder 

da educação em saúde e do apoio matricial, podem ser ferramentas 

complementares importantes para combate desse fenômeno social. 

O combate ao fenômeno perpassa pela articulação intra/intersetorial e pela 

formação e preparo de recursos humanos para que adquiram conhecimento dos 

serviços e atuação da rede no combate à violência contra a mulher com clara 

definição dos papéis dos profissionais que atuam na rede.  

Ressaltamos ainda a necessidade de estabelecer e promover ações 

interdisciplinares e intersetoriais nas três esferas de gestão: União, Estados e 

Municípios, tendo em vista a magnitude e relevância do problema. Assim, um 

primeiro passo seria identificar atividades pertinentes à segurança pública, ao 

judiciário, à defensoria pública, ao ministério público, à assistência social e à saúde, 

voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Dessa forma, poder-se-ia 

negociar e pactuar a implementação das leis que dispõem sobre o enfrentamento do 

fenômeno, com a elaboração de um fluxo de procedimentos padronizados, e 

mecanismos claros de referência e contrarreferência.     
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

 

O/A Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: 

“Enfrentamento da violência contra a mulher: Percepções de enfermeiros da 

Estratégia Saúde da Família”, que tem como objetivo principal: Descrever as 

percepções de enfermeiros de atenção básica à saúde acerca do enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher. Trata-se de um Projeto de Pesquisa 

concernente à dissertação de Mestrado de Nayara Mendes Cruz, Enfermeira, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, sob orientação da 

Profa. Dra. Eliana Mattos Lacerda e co-orientação da Profa. Dra. Lucia Marisy Souza 

Ribeiro Oliveira. 

O/A Senhor (a) tem a liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como 

desistir em qualquer fase do estudo, sem qualquer prejuízo. Caso o (a) Senhor (a) 

aceite, a coleta dos dados será realizada de acordo com a sua disponibilidade e 

mediante a sua prévia autorização. As informações serão gravadas com o auxílio de 

um gravador portátil e o(a) Senhor(a) poderá falar livremente sobre a sua 

experiência. Asseguro-lhe que todas as informações coletadas serão confidenciais, 

de modo que os (as) entrevistados (as) serão identificados por nomes fictícios, 

garantindo o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade em todas as etapas 

desta pesquisa. O material colhido será arquivado por cinco anos e após esse 

período será destruído e descartado. 

A pesquisa não submeterá o/a senhor (a) a nenhum tipo de risco biológico, 

físico e/ou psicológico. Ao participar da pesquisa o/a senhor (a) não terá nenhum 

tipo de despesa, bem como nada será pago por sua participação. Também não 

haverá nenhum benefício direto. Considerando-se que o estudo proposto é um 

estudo qualitativo não intervencionista, e que não ocasiona riscos ou desconfortos 

adicionais aos participantes do mesmo, não há previsão de assistência adicional, 

ressarcimento e/ou indenização para os mesmos. Esperamos que este estudo 

aponte elementos para que possamos compreender o fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher e as ações propostas para seu enfrentamento, de forma 

a contribuir com o aperfeiçoamento da qualidade da atenção às mulheres em 

situação de violência. 
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Os resultados desta pesquisa serão publicados sob a forma de artigos em 

periódicos científicos nacionais e internacionais, divulgados em eventos técnico-

científicos. O projeto de pesquisa obteve Certificado de Apreciação Ética do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco sob nº 

0009/180814. Qualquer informação adicional a este Termo ou Pesquisa, favor entrar 

em contato com a Mestranda Nayara Mendes Cruz (Celular: 74 8805-2868, e-mail: 

nayaramendescruz@hotmail.com) ou com a Comissão de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisas da Univasf (Fone: 87-2101-6896. E-mail: 

cedep@univasf.edu.br). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. 

 
 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Confirmo ter compreendido todas as informações descritas anteriormente e, 
de forma livre e esclarecida, evidencio meu consentimento em participar desta 
pesquisa.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

                  Nayara Mendes Cruz 
 

___________________________________ 

Assinatura do (a) entrevistado (a) 
 

mailto:nayaramendescruz@hotmail.com
mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO PARA COLETA DO MATERIAL EMPÍRICO 
 

 

PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER 

 

PARTE 1 

 

1.  Especialização: 

2. Tempo de formação: 

3. Tempo de serviço na ESF: 

4. Você já teve alguma capacitação/sensibilização acerca da temática violência 
contra a mulher e sobre seu processo de enfrentamento? 
( ) Sim ( )Não  
 
5. Casos de violência contra a mulher já foram discutidos em reunião entre os 
profissionais da unidade na ESF? 
( ) Sim ( ) Não  

6. Você conhece a Rede de enfrentamento da Violência contra a mulher no 
município? 
( ) Sim ( ) Não  

 

PARTE 2 

 

Entrevista em profundidade 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

1. “Fale sobre Violência Contra a Mulher e ações para o seu enfrentamento” 

2. “Fale sobre a atuação da ESF no enfrentamento da violência doméstica 

contra as mulheres”  

3. “Fale sobre a Rede de enfrentamento da violência contra a mulher no 

município de Juazeiro” 

4. “Fale sobre as dificuldades da equipe no enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher” 

5. “Que ações de enfrentamento da violência contra a mulher você sugere?” 
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APÊNDICE C- SITUAÇÃO BIOGRÁFICA DOS SUJEITOS 
 

Sujeito Especialização Tempo de 
formação 

Tempo 
de 
serviço 

Capacitação/ 
Sensibilização 

Temática 
discutida 
pela ESF 

Conhece a 
Rede de 
enfrentamento 

E1 Saúde e 
educação 

 

12a 2a Não Não Não 

E2 Urgência e 
Emergência 

 

4a 1a Não Sim Não 

E3 Saúde Pública 
 

9a 2a Não Não Não 

E4 Saúde Pública 
com ênfase em 

Saúde da 
Família 

 

4a 3a Não Sim Sim 

E5 Mestrado em 
Recursos 

Naturais do 
Semiárido 

 

5a 5a Sim Sim Sim 

E6 Saúde da 
Família 

 

5a 1a e 1m Não Sim Sim 

E7 PACS/PSF e 
Saúde Pública 

 

28a 10a Não Sim Sim 

E8 Saúde Pública 
com ênfase em 

Saúde da 
Família 

 

6a 2a e 2m Sim Sim Sim 

E9 Saúde da 
Família 

 

11a 8a Não Sim Sim 

E10 Não tem 
especialização 

 

2a e 11m 2a e 3m Não Não Não 

E11 Não tem 
especialização 

 

3a 3a Sim Não Não 

E12 Enfermagem do 
Trabalho 

2a 1a e 6m Não Não Não 
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ANEXOS 
 

ANEXO A– CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JUAZEIRO-BA 
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ANEXO B – PARECER FAVORÁVEL PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 


