
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 

RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS 
 

 
 
 
 
 
 

A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: 

análise do processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde 

em Natal/RN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2009 

 



 

Rodrigo Assis Neves Dantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do 

processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN 

 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como parte 
dos requisitos para obtenção do título de 
Mestre em Enfermagem. 

 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Glaucea Maciel 
de Farias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2009 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN/ 
Biblioteca Setorial Especializada de Enfermagem Profa Bertha Cruz Enders 

 
 
D192v Dantas, Rodrigo Assis Neves. 

A violência no contexto de um serviço de urgência : análise do processo de cuidar na visão das 
vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN / Rodrigo Assis Neves Dantas. – Natal, 2009. 

195 f. : il. 
 
Orientadora:  Glaucea Maciel de Farias. 

      
 

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. 
Departamento de Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.  
 
1. Pessoal de saúde – Dissertação. 2. Violência - Dissertação. 3. Assistência ao paciente - 
Dissertação. 4. Serviço hospitalar de emergência - Dissertação. 5. Enfermagem – Dissertação.  
I. Farias, Glaucea Maciel de. II. Título. 
 
 
RN/UF/BS-Enf.                                                                              CDU 614.253.5(043.3) 
 



 

RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS 
 

  
 

 
A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do 

processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN 

 
 
 

 Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, como exigência para obtenção de título de Mestre. 
 
 
 

Aprovada em__________de___________________de 2009, pela Banca examinadora: 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Glaucea Maciel de Farias  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Orientadora 
 
 
 
 

Profa. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega  
Universidade Federal da Paraíba - UFPB  

Membro 
 
 
 
 

Profa. Dra. Raimunda Medeiros Germano  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Membro 
 
 
 

 
Profo. Dro. Ricardo Alexandre Arcêncio  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Membro 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

Ao meu Deus, por me proporcionar esse momento tão 

especial em minha vida, pela infinita misericórdia e por 

ter-me dado força e sabedoria, para continuar nessa 

jornada. 

 

À minha Mãe, Maria das Graças Oliveira das Neves 

(Gracita) pela maneira exemplar de como conduziu seus 

filhos, além do amor a nos dedicado. 

 

A minha Esposa, Daniele Vieira Dantas (Dani), pelo 

companheirismo incondicional, apoio, amor e incentivo a 

caminharmos juntos. 

 

A minha Avó, Maria Margarida Oliveira das Neves 

(Margot), uma mulher além do seu tempo, exemplo de 

vida, caráter e dedicação à família, fonte maior de 

inspiração e estímulo aos estudos. 

 

Aos meus queridos irmãos, Luigi Dantas e Mahara 

Dantas, e demais familiares pelo apoio no decorrer dessa 

jornada. 

 

À todas as vítimas de violência e profissionais que 

participaram desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

A minha orientadora Professora Dra. Glaucea Maciel 

de Farias, educadora exemplar e amiga, por acreditar no 

meu potencial e me auxiliar desde os primeiros passos na 

pesquisa científica. Meu apreço, sincera admiração e 

agradecimento pela fundamental contribuição nesta 

grande conquista, o mestrado!  

Jamais esquecerei seus ensinamentos, que servirão de 

alicerce para vôos mais altos. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, verdadeiramente fiel em minha vida! Não poderia trilhar esses caminhos sem Seu 

fundamental auxílio. Tudo que tenho e tudo sou, apenas tornou-se real pela Sua grandiosa 

presença ao longo da minha caminhada. Te agradeço, Jesus, por tudo que tens feito, por tudo 

que irás fazer, por Tuas promessas e tudo que És, eu quero Te agradecer com todo o meu ser! 

  

À Direção de Enfermagem e Médica do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG) e 

Pronto Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), pela oportunidade concedida de realizar a coleta dos 

dados, o que muito possibilitou a concretização e o melhor entendimento do objeto deste 

estudo. 

 

Às Enfermeiras Uyara Pinheiro, Aniolly e Mary Sônia do setor de politrauma do 

HMWG/PSCS e demais membros da equipe de enfermagem. 

 

À equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Metropolitano do Rio Grande do 

Norte (SAMU Metropolitano/RN), em especial a amiga Enfermeira Isabel Karolyne 

Fernandes Costa, pelas permutas na escala de plantão e incentivo que em muito contribuiu 

para a finalização deste estudo.  

 

À equipe Docente da disciplina de Semiologia e Semiotécnica do Departamento de 

Enfermagem da UFRN, em especial a Edilma Costa, Cícera Braz e Hylarina Diniz. 

 

À Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte (FACEX) pelo apoio 

dos colegas. 

 

Aos meus alunos, pelo carinho e incentivo vivenciados durante as trocas de conhecimentos e 

experiências na sala de aula. 

 

À Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

(ENSP) pela experiência única em ingressar, à distância, no curso “Impactos da Violência na 

Saúde”, o qual me proporcionou momentos de discussões insondáveis, além do fornecimento 

de matérias sobre a violência. 

 



 

À Enfermeiranda Karolina de Moura Manso da Rocha e Enfermeiras Isabel Karolyne 

Fernandes Costa e Rafaela Costa de Medeiros pelo auxílio durante a coleta dos dados. 

 

Aos amigos que compõe a Base de Pesquisa “Enfermagem Clínica” do Departamento de 

Enfermagem da UFRN, em especial a Mirna Cristina da Silva Freitas, Allyne Karla Cunha 

Gurgel, Ana Cristina Feitosa de Oliveira e Ilana Barros Gomes. 

 

Às amigas Mestres, Ana Elza Oliveira de Mendonça, Wanessa Cristina Tomaz dos Santos 

Barros, Cristiane da Silva Ramos, Pollyanna Dantas de Lima, Cristiane Ribeiro de Melo, 

Izaura Luzia Silvério Freire, Renata Moreira Campos e Célia Maria Guedes de Lima. E aos 

Mestrandos, Fabiane Rocha Botarelli, Renata Silva Santos, José Eugênio Lopes Leite, Fátima 

Haryanny Gomes Rufino e Weruska Alcoforado Costa, pela troca de experiências e partilha 

de conhecimentos. 

 

Aos colegas da minha turma de mestrado, Walkíria Gomes, Eurides Araújo, Patrícia Fonseca, 

e em especial ao meu amigo de jornada Luiz Alves Morais Filho, pelo apoio mútuo e 

oportunidades de vivenciarmos momentos científicos de grande importância em nossa carreira 

profissional. 

 

Aos inesquecíveis amigos da Turma “Alegria: uma virtude no cuidar” – Graduação em 

Enfermagem/UFRN (2007.1). 

 

Aos Docentes da Graduação e Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem da UFRN 

pelo empenho e compromisso no ensino da Enfermagem brasileira. 

 

Aos professores Dr. Gilson de Vasconcelos Torres, Dra. Raimunda Medeiros Germano e Dra. 

Bertha Cruz Enders, pelas valiosas sugestões durante o exame de qualificação do projeto de 

pesquisa. 

 

Ao Professor Hélio Takahashi Maciel de Farias, pela valiosa ajuda na realização do Abstract. 

 

Aos estatísticos Kleber Farias Júnior e Profo João Carlos Alchieri, pela orientação estatística. 

 

À todos que, apesar da sua importância, não foram aqui mencionados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm 

aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem 

precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas 

ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. 

Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. 

 

Leonardo Boff 



 

DANTAS, Rodrigo Assis Neves. A violência no contexto de um serviço de urgência: 
análise do processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN. 
2009. 195f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 
 
 

RESUMO 
 
Estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e dados prospectivos, realizado 
no Pronto Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), em Natal/RN, com vistas a analisar o cuidado 
prestado pela equipe de enfermagem e médica, às vítimas de violência atendidas em um 
hospital de urgência em Natal/RN; identificar na visão das vítimas o cuidado prestado pela 
equipe de enfermagem e médica; comparar os dados observados durante o processo de cuidar 
com a visão da vítima sobre o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; 
identificar o conhecimento existente sobre violência e o processo de cuidar às vítimas e sua 
relação com o preconceito; identificar os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante o 
processo de cuidar às vítimas nos serviços de urgência. A população constou de 97 médicos, 
16 enfermeiros, 75 técnicos e auxiliares de enfermagem e 365 vítimas de violência, com 
dados coletados de abril a maio de 2009. Dos 188 profissionais, 52,1% são do sexo feminino; 
32% tinham entre 41 e 50 anos; 99,5% haviam cuidado de alguma vítima de violência; 90,4% 
afirmaram já ter cuidado de paciente custodiado; dentre estes, 17,3% sentiram preconceito; 
55,3% afirmaram que não cuidam de uma vítima agredida diferente de uma agressora, porém 
44,7% afirmaram que sim; 86,7% acham seu local de trabalho inseguro; 61,7% negaram a 
existência de algum obstáculo e 38,3% afirmaram a existência de obstáculo; dentre estes, 
26,1% referiram-se ao espaço físico inadequado; 37,8% acham que o reforço na segurança e a 
capacitação dos profissionais, são as principais soluções. Das 365 vítimas de violência 
pesquisadas, 82,2% foram agredidas; do sexo masculino (69,6%); tinham entre 18 a 24 anos 
de idade (24,9%); procedentes da Grande Natal (89,9%); em 19,7% o evento ocorreu no 
sábado; no horário noturno (48,8%); vítima de agressão física (61,4%); produzida por força 
corporal (27,7%); 24,4% sofreram lesões na cabeça e pescoço; 57% haviam usado alguma 
droga, destes, predominando o álcool (75%). Das 621 observações feitas durante o processo 
de cuidar das vítimas, quando comparadas ao relato das vítimas agredidas, houve diferença 
estatística, ao nível de significância de 5%, em relação ao acolhimento, presença de 
resistência por parte dos profissionais, questionamento sobre o evento violento, fornecimento 
de orientações, interação com o paciente e entendimento de ser bem atendido, e resolutividade 
do atendimento. Nas comparações entre o observado e o relato das vítimas agressoras, houve 
diferença estatística, quanto à presença de resistência por parte dos profissionais, realização 
dos procedimentos necessários e quanto a interação com o paciente e entendimento de ser 
bem atendido e 58,1% das vítimas relataram que a equipe de enfermagem foi a que melhor 
atendeu. Concluímos que os profissionais já haviam cuidado de pacientes agressores, 
reconhecem a importância de conhecer como se deu o evento e adquiriram esse preparo em 
suas práticas. O cuidado durante as observações e no relato das vítimas, este sofre 
interferência dos sentimentos de medo ou preconceito em relação as vítimas agressoras e isto 
foi percebido por elas. Os obstáculos mais referidos que dificultam a assistência, foram: o 
espaço físico inadequado, o déficit de materiais e o despreparo dos profissionais. Como 
soluções desses problemas, citaram o reforço na segurança e capacitação dos profissionais. 
 
Palavras-chave: Violência; Serviço Hospitalar de Emergência; Profissional de Saúde; 
Assistência ao Paciente. 
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Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
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ABSTRACT 
 
Exploratory descriptive study, with a quantitative approach and prospective data, performed 
in Pronto Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), in Natal/RN, aiming to analyze care given by the 
nursing and medical staff to victims of violence attended to in an emergency hospital in 
Natal/RN; to identify care given by the nursing and medical staff as viewed by the victims; to 
compare data observed during the process of care with the victim’s view on the care given by 
the nursing and medical staff; to identify the existing knowledge on violence and the process 
of caring for victims and its relation with prejudice; to identify obstacles and perspectives for 
prevention during the process of caring for victims in the emergency services. The population 
consisted of 97 physicians, 16 nurses, 75 nursing technicians and assistants and 365 victims of 
violence, with data collected from April to May 2009. Out of 188 professionals, 52.1% are 
female; 32% were aged 41 to 50; 99.5% had given care to a victim of violence; 90.4% 
reported to have given care to patients under custody; among these, 17.3% felt prejudice; 
55.3% stated they don’t provide different care for assaulted victims and assailants, however 
44.7% stated they do; 86.7% feel their workplace is unsafe; 61.7% denied the existence of any 
obstacle and 38.3% reported the existence of obstacles; among these, 26.1% referred to 
inadequate facilities; 37.8% believe reinforcing security and professional training are the main 
solutions. Among the 365 researched violence victims, 82.2% were assaulted; male (69.6%); 
aged 18 to 24 (24.9%); hailing from the Greater Natal area (89.9%); on 19.7% the event 
happened on Saturday; during the night (48.8%); victim of physical assault (61.4%); produced 
by body force (27.7%); 24.4% were injured in the head and neck. 57% had used some drug, 
among which alcohol was predominant (75.5%). On 621 observations performed during the 
victim care process, when compared to the report of assaulted victims, there was a statistical 
difference, at 5% significance level, regarding reception, resistance from the professionals, 
questioning about the violent event, providing of guidance, interaction with the patient and the 
understanding of receiving proper care, and care resolution. In comparisons involving the 
observed and the assailant victims’ reports, there was a statistical difference regarding the 
presence of resistance from the professionals, performance of necessary procedures and the 
interaction with the patient and the understanding of receiving proper care and 58.1% reported 
the nursing team was the one that provided the best care. We conclude that professionals had 
already given care to assailant patients, acknowledge the importance of knowing how the 
event took place and acquired this preparation during their practice. The most often referred 
obstacles that hinder assistance were: inadequate facilities, material deficit and lack of 
professional preparation. As solutions for these problems, they cited the reinforcement of 
security and professional training. 
 
Keywords: Violence; Emergency Hospital System; Health Professional; Patient Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A violência tem se tornado alvo de noticiários de todos os jornais e um fenômeno 

cotidiano na vida das pessoas que compartilham da mídia como fonte de informação e lazer. 

São homicídios, sequestros, suicídios, infanticídios, espancamentos de idosos, escândalos 

econômicos, tráfico de drogas e acidentes de toda a natureza que permeiam a sociedade atual. 

 No entanto, a violência não é algo novo, uma vez que a história de Caim e Abel na 

Bíblia é um exemplo de como se torna difícil descrever qualquer passagem histórica da 

humanidade sem reconhecer a convivência com o uso da dominação, da força e das tentativas 

de exclusão do outro (MINAYO, 2000). 

 Nos dias atuais, não é mais possível atribuir a idéia de que a violência é decorrente de 

causas naturais espelhadas na natureza humana, e sim que se trata de um complexo e 

dinâmico fenômeno biopsicossocial, cujo espaço de criação é a própria sociedade (MINAYO, 

1994). 

A partir dos anos 1980, vários estudiosos iniciaram a realização de estudos e discursos 

interpretativos sobre a temática da violência que contribuíram sobremaneira para desvendar e 

melhor interpretar esse fenômeno. O despertar para esse fenômeno fez com que este se 

tornasse mais visível, e quanto mais claro, maiores os desafios que surgiram como forma de 

explicar as teorias sociais da violência (MINAYO et al., 1989; DESLANDES, 2000; 

MINAYO; ASSIS; SOUZA, 1999, 2006; SENTO-SÉ, 2007). 

Nessa década (1980), a violência mudou o perfil de mortalidade do Brasil e do mundo, 

passando de quarta para segunda causa de morte, perdendo apenas para as doenças 

cardiovasculares. Os acidentes de trânsito e a crescente frequência dos homicídios foram os 

responsáveis pela maior magnitude e impacto desse grupo de mortes em relação às demais 

causas (MINAYO; SOUZA, 1993; NJAINE et al., 1997; BARRETO; CARMO, 1995; 

MINAYO, 2004, 2007). 

Dados estatísticos comprovam que, no ano de 1989, as Causas Externas (CE’s) 

correspondiam a 15,3% das mortes ocorridas no país, colocando-se como a segunda maior 

causa de óbito na população e a primeira entre pessoas nas faixas de 5 a 49 anos (MINAYO; 

SOUZA, 1993). 

  Nesse mesmo período (1990), as estatísticas sobre CE´s subiram de forma drástica, 

perfazendo 31,7% das mortes. Ora, se nos anos 1980 essas mortes eram provocadas, em sua 
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maioria, por acidentes de trânsito, mais especificamente os atropelamentos, a partir de 1990 

os homicídios assumiram a liderança do grupo das CE’s (MINAYO; SOUZA, 1993). 

Reforçando essas estatísticas, as pesquisas revelam que nas Américas, a cada ano, 

morrem mais de 300 mil pessoas por violência, suicídio ou acidentes. A violência é a terceira 

causa de morte em pessoas com idade entre 15 e 44 anos, nos países da América Latina 

(OPAS, 2003). Nessa perspectiva, a violência, além de configurar-se como fator de 

sobrecarga para os serviços de saúde em todos os seus níveis, tem impacto no segmento 

produtivo da sociedade, uma vez que produz incapacidade transitória ou permanente nos 

indivíduos, bem como pode levar à morte na fase produtiva de vida. 

 Ianni (1996) e Pinheiro (1997) ressaltam que na década de 1990, com o incremento da 

globalização, a sociedade passa por diversas transformações como o deslocamento de poder, 

de produção, de mercado e de cultura, os quais afetam diretamente os padrões de 

sociabilidade da população. Baseado nestes fatos, tanto o Brasil como a maioria dos países 

latino-americanos foram incluídos no panorama da pobreza e exclusão social. Essa situação, 

atrelada ao agravamento das políticas econômicas neoliberais, deu significado e condições 

para o crescimento da violência. 

 Nesse contexto, surgiram diversos estudos que tentaram explicar esse aumento da 

violência. Wieviorka (1997) define como paradigma atual da violência o conceito de 

“individualismo contemporâneo”, cuja definição sugere a existência de uma aspiração em 

participar da sociedade de consumo que se formou com o advento da globalização.  

Minayo e Souza (1998) e o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) defendem que a 

violência é um evento representado por ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, 

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

outros. Por essa razão, apresenta profundos enraizamentos nas estruturas sociais, econômicas 

e políticas, bem como nas consciências individuais, em uma relação dinâmica entre os 

envolvidos.  

 É nesse cenário, onde a desigualdade, a discriminação e a exclusão somam-se a 

sentimentos de injustiça e impunidade, que a violência tem se tornado cada vez mais evidente 

na sociedade (WIEVIORKA, 1997). 

Zaluar (1995) e Adorno (2002a) afirmam que a tese que sustentava as relações de 

causalidade entre pobreza, delinquência e violência tem sido bastante contestada. Porém, no 

Brasil, complementa Adorno (2002b), os mapas da violência, realizados para algumas capitais 

brasileiras, ainda indicam que as taxas de homicídios são mais elevadas nas áreas que 

concentram maior quantidade de pessoas de baixa renda e sem oportunidade de trabalho 
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formal, do que nos bairros que compõem o cinturão urbano melhor atendido por infra-

estrutura, oferta de postos de trabalho e serviços de lazer e cultura. 

Por essas razões já citadas, a taxa nacional de homicídios, no século XXI, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 27 por cem mil habitantes, um número 

expressivo se comparado aos registrados em países desenvolvidos. No Japão, por exemplo, a 

relação é de um para cem mil, enquanto no Canadá chega a dois e, nos Estados Unidos da 

América (EUA), a oito (BELCHIOR, 2007). 

O Mapa da Violência, no ano de 2006, revela que, no período entre 1994 e 2004, o 

número total de homicídios registrados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

passou de 32.603 para 48.374, o que representa um incremento de 48,4%, bem superior ao 

crescimento da população, que foi apenas de 16,5% nesse mesmo período (WAISELFISZ, 

2007). 

O mesmo autor afirma que, ainda considerando o impacto das políticas de 

desarmamento implementadas em 2004, as taxas de violência homicida continuam 

extremamente elevadas. No nível internacional, entre os 84 países do mundo, o Brasil ocupa a 

quarta posição, com uma taxa total de 27 homicídios em 100 mil habitantes, posicionando-se 

um pouco abaixo da Colômbia, e com taxas semelhantes às da Rússia e da Venezuela. Ainda 

no Brasil, é importante ressaltar que as taxas de homicídio de 2004 são ainda 30 a 40 vezes 

superiores às taxas de países como Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Japão ou Egito 

(WAISELFISZ, 2007). 

Em relação aos estados brasileiros, no ano de 2004, Pernambuco encontra-se na 1ª 

posição, Espírito Santo em 2º, Rio de Janeiro em 3º, Rondônia em 4º e o Distrito Federal em 

5º, no ranking (WAISELFISZ, 2007). 

Quanto aos índices de mortalidade por homicídios geral, houve uma diminuição entre 

os jovens, no intervalo entre 1994 e 2004. Apesar do caráter positivo, esta estatística esconde 

um dado preocupante: o fenômeno de interiorização da violência, crescente em todo o país. 

Sete municípios do Estado do Rio Grande do Norte (RN) apresentam-se na lista dos 556 

municípios com maiores taxas de homicídios por arma de fogo, na população total, entre 

jovens. Dentre os municípios destacam-se: Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Lucrécia, 

Caraúbas, Antônio Martins, Messias Targino e Ipanguaçu (WAISELFISZ, 2007). 

Mesmo com a crescente violência em nosso Estado, o RN com taxa de 11,7 mortes a 

cada 100 mil habitantes está no extremo oposto de Estados como Pernambuco, Espírito Santo 

e Rio de Janeiro, com taxa em torno de 50 homicídios a cada 100 mil habitantes. Esse índice 

fez com que o RN diminuísse sua posição do 23º para o 26º lugar, na escala, tornando-se o 
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segundo Estado menos violento do país, perdendo apenas para Santa Catarina (WAISELFISZ, 

2007). 

No entanto, nos últimos 20 anos, os homicídios, no Brasil, tiveram crescimento 

proporcional de mais de 200%, passando de 13.601, no ano de 1980, para 45.343, em 2000, 

sendo considerado o mais elevado incremento do fenômeno que se deu nos anos 80. Na 

década de 90, o número de mortos continuou alto e se elevando, embora com menos 

intensidade. No ano de 1991 até 2000, a diferença foi de 47%, sendo que, em 2000, os 

homicídios corresponderam a 38,3% do total das mortes por CE´s, no Brasil, confirmando-se 

tendência de acirramento (SOUZA et. al., 2003).  

Em relação ao ano de 2008, até o momento, os Ministérios da Saúde e da Justiça 

divulgaram o Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros. O estudo, realizado pela Rede 

de Informação Latino Americana (RITLA), revela que três quartos dos homicídios se 

concentram em 10% das cidades e a maior parte é cometida com armas de fogo. Esta pesquisa 

se baseou em dados de 1996 a 2006, com atestados de óbitos de 5.564 municípios. Segundo a 

RITLA, o número de homicídios, na década, cresceu mais do que o crescimento da população 

no mesmo período. Os dados mostram que o registro de homicídios passou de 38.888 em 

1996 para 46.660 em 2006, representando um incremento de 20%, levemente superior ao 

crescimento da população, que foi de 16,3% (WAISELFISZ, 2008). 

As armas de fogo sempre foram o instrumento fundamental para cometer homicídios 

no País em todos os anos. A pesquisa demonstra que as quedas na utilização das armas de 

fogo nos homicídios aconteceram em 2004 e 2005. Já em 2006, a participação se estabilizou 

em 74,4%. No período de 2000 a 2003, o uso de outros meios, principalmente objetos 

cortantes e penetrantes, aumentou em 2004 e 2005, e se estabilizou no ano seguinte 

(WAISELFISZ, 2008). 

Dados complementares desse estudo apontam que a maior parte das vítimas de mortes 

e dos traumatizados são homens, com taxas de 44/100.000, comparadas com as de 

3,9/100.000 para mulheres, em uma razão de 12/1. Cerca de 70% de todos os homicídios 

ocorreram nesses últimos 20 anos, com vítimas nas faixas etárias de 10 a 39 anos, sendo mais 

de 83% deles jovens do sexo masculino, em sua maioria, pobres e vivendo nas periferias das 

grandes cidades (SOUZA et al., 2003; LEAL; LOPES, 2005). 

Menos frequentes, porém não menos importantes, são as violências relacionadas à 

auto-agressão, como o suicídio e as tentativas não consumadas. Apesar da subnotificação, 

vem sendo observado um aumento dos casos, uma vez que a taxa de suicídio aumentou 34%, 

entre 1979 a 1997. Em 1997, 6.920 pessoas cometeram suicídio. A população masculina 
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jovem, de 20 a 24 anos, é o grupo que se encontra em maior risco para tal violência (BRASIL, 

2001). 

A OMS complementa que, no ano 2000, o conjunto das auto-agressões foi a principal 

causa de mortes em vários países. Dos 15 aos 44 anos, as lesões e os traumas auto-infligidos 

foram a quarta causa de óbitos no perfil geral de mortalidade e a sexta maior, como origem de 

problemas de saúde e de incapacitações físicas no mundo. Estima-se que se suicidaram 815 

mil pessoas, o que representou uma taxa de mortalidade de aproximadamente 14,5 em cada 

100 mil, contabilizando uma pessoa a cada 40 segundos, referindo-se aos países que notificam 

esse evento (OMS, 2002).  

Buscando as estatísticas sobre acidentes e violências no RN, em estudo realizado pela 

Secretaria Estadual de Saúde, entre 1998 e 2005, mostrou que a maioria dos óbitos 

decorrentes desses eventos foi causada por acidente de transporte, agressão e causas de 

intenção indeterminada; e as vítimas predominantemente do sexo masculino e na faixa etária 

de 15 a 59 anos (BRASIL, 2006). 

Sobre esta temática, a OMS revela, em seu Relatório Mundial sobre Violência e 

Saúde, que “todo ano, mais de um milhão de pessoas perdem a vida e muitas outras sofrem 

lesões não fatais”, por causas violentas (OMS, 2002, p.3). No Brasil, na década de 1990, isto 

é, em um espaço de dez anos, mais de um milhão de pessoas morreram por violências e 

acidentes e, dessas, cerca de 400 mil faleceram por homicídios (MINAYO; SOUZA, 2003).  

Em estudo realizado no Rio Grande do Sul (RS), em 2003, com vítimas de violência 

assistidas em um hospital de trauma, constatou-se que dos 697 hospitalizados, 47,9% foram 

agredidos por arma de fogo (AAF), 26,5% por arma branca (AAB), 25% por agressão física e 

0,3% por estupro. As AAF estão relacionadas a assaltos, envolvimento com a polícia, 

desavenças entre gangues e crimes passionais. As AAB são resultantes de desavenças 

familiares, briga em bares, envolvendo o consumo de álcool (LEAL; LOPES, 2005). 

Diante desse panorama ora descrito, é do conhecimento de todos que, nos serviços de 

urgência, são atendidos pacientes em situações críticas desde os alcoolizados, vítimas de 

acidentes de trânsito, de ferimento por arma branca e de fogo, quedas, intoxicados, dentre 

outras causas, porém, todos em um contexto de estresse e tensão. Esses fatores podem ser 

determinantes para que a violência possa ocorrer também no ambiente de trabalho 

(DESLANDES, 2000). 

Com esta visão e preocupados com o desenrolar dessa questão, vários estudos vêm 

sendo desenvolvidos em diversos países levando em consideração a determinação 

multifatorial dos diferentes tipos de CE’s, o uso de álcool e drogas ilícitas. As evidências mais 
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confiáveis dessa associação provêm de estudos de mortalidade, ou de morbidade entre vítimas 

hospitalizadas, em que se utilizam amostras de sangue ou de ar expirado para a avaliação 

alcoólica. Assim, pesquisas realizadas entre vítimas de acidentes de transporte, agressões, 

afogamentos e queimaduras, entre outros, mostram níveis variáveis, porém consistentes do 

envolvimento do álcool (CHERPITEL, 1992). 

 Na pesquisa de Gianini, Litvoc e Eluf Neto (1999), a ingestão de álcool esteve 

associada significantemente com a vitimização por agressão física, com risco crescente 

segundo a quantidade ingerida por semana. Os indivíduos que relataram consumo superior a 

240 g/semana apresentaram risco para violência elevado. 

 Em outro estudo, com o objetivo de identificar o perfil de 80 clientes vítimas de 

agressão por arma branca ou de fogo, que estavam sob efeito de alguma substância psicoativa 

em um hospital de referência em trauma, identificaram que a maioria dos entrevistados era 

usuário de substâncias psicoativas, jovens, solteiros, do sexo masculino, tendo como cenário 

as vias públicas, predominantemente, nos finais de semana (SANTOS et al., 2004). 

Na pesquisa realizada por Balda et al. (2001), foram encontradas grandes evidências 

na relação do uso de drogas ilícitas e violência, pois, dos 46 pacientes internados por trauma 

abdominal penetrante, 45,65 apresentaram exames positivos para o metabólito de cocaína, a 

benzolecgonina, constatando a estreita relação entre drogas, violência e serviços hospitalares 

de urgência. 

Para esses serviços de urgência, as consequências da violência, dentre outros aspectos, 

se evidenciam no aumento de gastos, assistência e reabilitação, muito mais custosos que a 

maioria dos procedimentos médicos convencionais. Cálculos estimam que cerca de 3,3% do 

produto interno bruto (PIB) brasileiro são gastos com os custos diretos da violência, cifra que 

sobe para 10,5% quando se incluem os indiretos e transferências de recursos (BRICEÑO-

LEÓN, 2002). 

Para um melhor entendimento deste assunto, faz-se necessário compreender que o 

atendimento às vítimas de acidentes e violências pode se dá no nível da prevenção, na fase 

pré-hospitalar (pré-internação), hospitalar (internação) e pós-hospitalar (pós-internação). 

Quanto maior o grau de mortalidade das vítimas de CE’s antes de qualquer atendimento 

médico, maior a desproporção entre os dados de mortalidade e os de morbidade por tais 

causas e, consequentemente, menor o impacto sobre o sistema curativo de saúde e seus custos. 

Com efeito, sobretudo nos casos de violência intencional, a alta letalidade faz com que a 

proporção dos casos seja mais importante sobre a mortalidade do que sobre o número de 

internações hospitalares (MELLO JORGE; KOIZUMI, 2004; RODRIGUES et al., 2009). 
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Como mostraram Gawryszewski; Koizumi e Mello Jorge (2004), em 2000, as 

agressões representaram 38% do total de mortos por CE’s e apenas 5,4% dos internados por 

tais causas (no âmbito do SUS). Também no caso dos acidentes de trânsito havia 

desproporção entre mortalidade e morbidade, porém de menor grau: 25% das mortes e 18,2% 

dos internados. O inverso ocorria com as quedas que correspondiam a 3,6% das mortes e 

42,8% dos internados por CE’s. 

Complementando esses dados, foi observado, ainda no ano 2000, que chegaram aos 

serviços públicos de saúde 693.961 pessoas buscando tratamento hospitalar para lesões e 

traumas provenientes de acidentes e violências. Esses agravos ocuparam o 6º lugar no 

conjunto das internações. O custo médio de tratamento de pessoas feridas, traumatizadas ou 

lesionadas por acidentes e violências foi de R$ 506,52 (quinhentos e seis reais e cinquenta e 

dois centavos), bem acima do R$ 403,38 (quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos), 

que correspondem ao custo médio das internações em geral (SOUZA et al., 2003). 

Briceño-León (2002) fala ainda da América Latina como um todo, reportando-se a 

dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), segundo o qual os danos e as 

transferências de recursos que aqui se processam por causa da violência atingem 14,2% do 

PIB da região e equivalem a 168 milhões de dólares. Para se ter idéia do significado da cifra 

dos custos diretos da violência no País (3,3% do PIB), ela é três vezes maior do que o País 

investe em Ciência e Tecnologia. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano de 2004, revelou que, nos 

Estados Unidos da América (EUA), as estimativas de custo da violência variaram de US$ 19 

bilhões a US$ 1,1 trilhão, incluindo os custos dos fatores pertencentes à função de produção 

do crime (onde constam os custos para os criminosos, dos recursos utilizados e decorrentes 

das ações criminais, além dos recursos públicos e privados para a prevenção ao crime, 

incluindo custos judiciais e do sistema penitenciário), os custos das vítimas, os custos das 

externalidades sociais, associados à diminuição das taxas de investimento, poupança e 

acumulação de capital e ao aumento das taxas de desemprego (CERQUEIRA et. al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2009).  

Outro estudo do IPEA, em 2004, estima-se que o custo da violência, no Brasil, foi de 

R$ 92,2 bilhões, o que representou 5,09% do PIB, ou um valor per capita de R$ 519,40. 

Deste total, R$ 28,7 bilhões corresponderam a despesas efetuadas pelo setor público e R$ 60,3 

bilhões foram associados aos custos tangíveis e intangíveis arcados pelo setor privado 

(CERQUEIRA et. al., 2007; RODRIGUES et al., 2009). 
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 Nesse sentido, nos últimos vinte anos, tornou-se impossível negar a legitimidade da 

violência como sendo um grande problema de saúde pública que tem provocado forte impacto 

na morbidade e na mortalidade da população (BRASIL, 2001a, 2005a, 2006; MINAYO, 

1990, 1994, 2006a; MELLO JORGE, 2002). 

 A violência é definida pela OMS como sendo:  

 

O uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 
qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação (OMS, 2002, p. 5). 
 

O Relatório Mundial da OMS, no ano de 2002, categoriza a violência como: dirigida 

contra si mesma (auto-infligida), interpessoal, coletiva e estrutural (OMS, 2002). 

Quanto à natureza dos atos violentos, é classificada em quatro modalidades de 

expressão também denominadas abusos ou maus-tratos: física, psicológica, sexual e 

envolvendo abandono, negligência ou privação de cuidados (BRASIL, 2001a). 

 Até o início da década de 1980, a temática da violência era pouco abordada pela área 

da saúde, uma vez que esta se encontrava fortemente atrelada aos problemas de segurança 

pública. Mas, vale salientar, que há muito a violência é reconhecida pela Classificação 

Estatística Internacional de Doenças (CID), e encontra-se, atualmente, em sua 10ª Revisão no 

XX Capítulo, sob a denominação de causas externas (CE´s) (DESLANDES, 2000; BRASIL, 

1993, 2001a). 

 A partir de tantas evidências, afirma-se que a violência é um problema que produz 

ameaça à vida, à integridade física, e à qualidade de vida, constituindo um grave problema de 

saúde que se manifesta nos mais diversos locais da sociedade, como vias públicas, 

residências, locais de trabalho, entre outras, o que dificulta a assistência de saúde imediata à 

essas vítimas (BRASIL, 2002a). 

 Com base nesta necessidade, foi instituído, no Brasil, o Atendimento Pré-Hospitalar 

(APH) que corresponde aos cuidados prestados na cena do acidente e transporte da vítima até 

chegar às portas das urgências dos hospitais (BRASIL, 2003a). 

Neste intuito, o MS, em consonância com o panorama da saúde no país, implementou 

a assistência pré-hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Portaria 

nº 1864/GM de 29/09/2003, estabelecendo, assim, o Serviço de Atendimento Móvel de 
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Urgência (SAMU) que contribuiu, sobremaneira, para o aumento dos atendimentos às vítimas 

de violências nos serviços hospitalares de urgência (BRASIL, 2003a). 

Neste contexto, observa-se que o atendimento de emergência tem ganhado prioridade, 

em detrimento do atendimento ambulatorial que, por uma série de dificuldades, encaminha 

sua demanda aos serviços de emergência. Atrelado a essa realidade, o incremento da violência 

na sociedade e a precariedade no atendimento desses serviços intensificou ainda mais a 

gravidade. Como consequências disso, a espera por um atendimento e a deficiência de leitos 

disponíveis tornam-se o retrato dos serviços de emergência do país (DESLANDES, 2000). 

Quanto ao atendimento às vítimas de violência, destacamos a importância da 

correlação entre o tempo transcorrido após o evento violento até o atendimento inicial, onde 

se destacam os 03 picos de morte (TASHIRO; MUREAYAMA, 2001): 

 O primeiro pico de morte, ou imediato: ocorre durante os primeiros segundos e até 

minutos após o acidente, sendo considerado como inevitável, alcançando cerca de 

45% do total de óbitos. Normalmente, ocasionando por lesões vasculares, ruptura de 

câmaras cardíacas como lesões de aorta e ou grandes vasos com sangramento profuso, 

lacerações em tronco encefálico e medula espinhal altas.  

 O segundo pico de morte, ou precoce: é aquele que corresponde às mortes ocorridas 

até 60 minutos após o acidente, respondendo por 34% dos óbitos, sendo um período 

crítico após o acidente, costumando acontecer em decorrência de lesões do sistema 

nervoso central, hemopneumotórax, lesões de fígado, de baço e fraturas pélvicas com 

sangramento intenso. Estas mortes são potencialmente evitáveis, em função de um 

APH sistematizado. Este período é chamado de “Golden Hour” (Hora de Ouro), 

devido aos esforços na reanimação das vítimas. 

 O terceiro pico de morte, ou morte tardia: é o que ocorre dias ou semanas após o 

trauma, responde por 20% do total de óbitos. São decorrentes de infecções e falências 

orgânicas e esta fase está comprometida pela qualidade do atendimento inicial 

prestado. 

Essa preocupação com as vítimas de violência se dá pela própria gravidade dos 

agravos, requerendo um atendimento rápido, integral e eficiente, porém o que se presencia, na 

prática, é que muitos serviços não estão equipados com a amplitude e os recursos necessários; 

os ferimentos provocados por armas muito potentes muitas vezes, comprometem as taxas de 

sobrevivência; e as emergências, em sua maioria, sobrecarregadas com atendimentos 

ambulatoriais e com a entrada maciça dos casos de violência, não conseguem responder a 
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todas as necessidades. Atrelado a isso, e a outros fatores como o modelo hegemônico 

biomédico de atenção à saúde, às condições de atendimento, e à estigmatização do paciente 

representada pelos medos e/ou preconceitos na hora do atendimento, é que se apresentam 

tantos conflitos entre profissionais, pacientes e familiares no próprio ambiente hospitalar 

(DESLANDES, 2000). 

 O processo de cuidar está diretamente relacionado a uma ação que ocorre entre duas 

pessoas, gerando uma relação amistosa e companheira. Ele abrange diversos aspectos na vida, 

como, por exemplo, aspectos éticos, culturais, políticos e humanos, tornando possível uma 

dinâmica de troca entre o cuidador e a pessoa que recebe o cuidado, estabelecendo, assim, 

uma experiência recíproca. Portanto, o ato de cuidar envolve uma ação interativa e gera 

sentimentos de compaixão, de solidariedade, de ajuda, no sentido de promover o bem, e, no 

caso das profissões de saúde, visa ao bem-estar físico do indivíduo, sua integridade moral e 

sua dignidade como pessoa (WALDOW, 1998). 

 Esta autora continua afirmando que a atitude de cuidar não está presente apenas na 

pessoa hospitalizada e debilitada. Pelo contrário, todo ser humano necessita de ser cuidado. 

Desde o seu nascimento, quando, ainda pequeno, não tem condições de se alimentar e de se 

vestir, até a sua morte, quando não há mais vida para realizar ações importantes em relação ao 

destino de seu corpo. Logo, durante nossa existência, presenciamos diversas maneiras de 

cuidar e ser cuidado, em diferentes ambientes, com objetivos variados: almejando a cura de 

doenças ou prevenindo-as; na reabilitação de enfermos; ou, até, nos momentos de 

incapacidade física. 

 Para Boff (1999), o cuidar é mais do que um ato, é uma atitude; é mais do que apenas 

um momento de atenção, zelo e desvelo. Ele representa uma atitude de ocupação, de 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo e empatia com o outro. 

Deslandes (2000) continua afirmando que a violência se constituiu, ultimamente, em 

um importante elo de interação entre os profissionais de saúde que atuam em serviços de 

emergência e sua clientela. Para essa autora, é comum presenciar inúmeras situações como a 

demanda elevada aguardando atendimento, familiar em situação de estresse pela iminência de 

morte de parente, e até mesmo devido ao atendimento dispensado com descaso, que são 

motivos de conflitos que podem levar até mesmo à agressão verbal e corporal.  

 Em contrapartida, o cuidado dos profissionais de saúde com os pacientes pode ser 

diferenciado, dependendo do posicionamento ético de cada um, causando grandes dilemas 

ético-morais nos serviços de emergência (LEAL; LOPES, 2005). 
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Em estudo realizado por Leal e Lopes (2005), o atendimento dos profissionais de 

saúde a pacientes custodiados, ou seja, indivíduos que sofreram algum tipo de lesão no 

confronto com a polícia ou com outros membros de grupos criminosos, sendo, então, presos, 

propicia certo estigma ao atender esse tipo de paciente, ocasionando em um outro tipo de 

violência, a anunciada. Deslandes (2000) complementa, que o paciente custodiado traz 

consigo o peso e a ameaça das organizações policial e criminosa. Em outras palavras, ele não 

está só. Acrescenta o autor que quanto mais fundo no “mundo do crime” estiver o paciente 

custodiado, mais desordem e medo causarão sua presença dentro do ambiente hospitalar de 

urgência. Os mesmos estudos afirmam que o preconceito, como juízo de valor construído 

antecipadamente, também é expresso pela equipe de saúde que atende às vítimas de violência 

doméstica, na qual a mulher que foi agredida pelo seu parceiro entra na emergência na 

presença deste. 

Outra forma de menosprezar o cuidado ao agressor que chega às portas da emergência 

como vítima, é não priorizando seu atendimento, ainda que este necessite. Essa atitude 

demonstra que o julgamento moral que o profissional de saúde fará a respeito da situação de 

violência ocorrida e da pessoa envolvida determinará a assistência prestada (DESLANDES, 

2000; LEAL; LOPES, 2005). 

Como estratégia de prevenção a esses agravos, o MS, no final dos anos 90, 

desenvolveu a “Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violência” (Portaria GM/MS Nº 737 de 16 de maio de 2001), publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) Nº 96. As metas iniciais dessa política visam à implementação de sistemas 

integrados de informação e vigilância; investimento no atendimento pré-hospitalar (APH) e de 

emergência; desenvolvimento de ações e programas visando à recuperação e à reabilitação 

das vítimas; consolidação de princípios para políticas específicas voltadas para a prevenção de 

acidentes e violências na infância, adolescência e terceira idade (BRASIL, 2001a). 

Outra forma de se pensar em prevenção é intensificando os estudos sobre a temática da 

violência. Neste sentido, Dantas et al. (2008, 2009a, 2009b) desenvolveram alguns estudos 

bibliográficos que tornaram o tema mais detalhado e conhecido pelos pesquisadores.  

 Dantas et al. (2008) buscaram conhecer as tendências da produção científica brasileira 

de enfermagem sobre violência, no período de 2003 a abril de 2008, uma vez que a 

enfermagem como uma profissão que lida com problemas de várias origens, incluindo a 

violência social, é importante que também tenha a preocupação de investigar como está 

situada essa temática no cotidiano dela. Essa visão de refletir sobre as tendências na produção 
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científica de enfermagem, nessa área, surgiu, sobretudo, das dúvidas sobre o modo como a 

profissão, como prática social, vem enfocando a temática da violência e suas consequências 

no âmbito da saúde. Nesse sentido, o estudo proporcionou à comunidade científica o 

conhecimento de como se encontram as pesquisas sobre violência, com enfoque tanto 

quantitativo quanto qualitativo na busca de evidências, e como esses resultados podem 

contribuir para a elaboração de estratégias de enfrentamento para a prevenção desses agravos. 

 Para tanto, esta pesquisou encontrou os seguintes resultados: dos 47 estudos 

selecionados, 33 (70,2%) utilizaram uma abordagem qualitativa para abordagem dos dados, 

17 (36,2%) foram realizados na Região Sudeste, 32 (68,1%) por docentes, 39 (83,0%) 

estavam disponíveis na Língua Portuguesa, e, no ano de 2007, 20 artigos (42,6%); 22 (46,8%) 

versaram sobre a violência contra a criança e o adolescente. Quanto ao periódico que mais 

publicou essa temática, foi a Revista Latino-Americana de Enfermagem, com 10 publicações 

(21,3%). Conclui-se que a produção científica brasileira sobre a temática da violência ainda é 

escassa, mas que, no período pesquisado (2003 a abril de 2008), houve um gradativo 

crescimento em relação a essas publicações (DANTAS et al., 2008). 

 O interesse por investigar a temática da violência se deve a minha atuação como aluno 

de iniciação científica no desenvolvimento de pesquisas, enquanto membro voluntário da 

Base de Pesquisa “Enfermagem Clínica” do Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e, mais tarde, como bolsista do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC). Neste período, me inseri em projetos de pesquisa sobre as CE’s, 

linha de pesquisa da minha orientadora. 

Posteriormente, enquanto enfermeiros emergencistas, atuando no SAMU 

Metropolitano do RN, vivenciamos a atenção dos profissionais de saúde nos cuidados com o 

“órgão” lesado, negligenciando as questões sociais que permeiam a ocorrência da violência. 

Neste sentido, percebemos que o atendimento a algumas vítimas de violência pode se 

manifestar como mais um ato violento, o que chamamos de violência velada ou anunciada, 

expressa por sentimentos de medo e/ou preconceitos por parte dos profissionais que lidam 

diretamente com esses agravos. 

Por outro lado, observamos que os profissionais de saúde ficam apavorados e alguns 

inclusive não se sentem capacitados profissionalmente e emocionalmente para atender à 

demanda envolvida com atos violentos na sociedade, seja este um paciente agressor, 
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comumente denominado de “bandido”, ou apenas uma vítima agredida de violência. Essa 

situação agrava-se quando se trata de pacientes que estão sob escolta policial.  

Esses profissionais ressaltam que isto acontece pelo medo de sofrerem violência por 

parte do paciente, deixando-o sem ter suas lesões devidamente identificadas ou tratadas, ou 

mesmo como forma de vingança por ter lesado a sociedade inocente, desenvolvendo assim o 

chamado preconceito. Além disso, outro fato importante que é vivenciado por nós, na prática 

do cuidado às urgências nas instituições hospitalares, é a deficiência na segurança dos 

profissionais de saúde, tornando esses conflitos cada vez mais perigosos. 

Nesse sentido, em uma pesquisa que participei enquanto bolsista CNPq/PIBIC, 

intitulada “Atuação dos profissionais de saúde no atendimento a criança vítima de violência”, 

identifiquei que os profissionais de saúde, em sua maioria, não estão capacitados para 

identificar, diagnosticar e assistir às vítimas de violência, no ambiente hospitalar. Além disso, 

percebemos que a atuação e o conhecimento científico dos profissionais de saúde, que 

prestam os primeiros atendimentos às vítimas desta ocorrência, são fatores decisivos à 

preservação da vida dos pacientes e diminuição de sequelas, sejam elas físicas ou psicológicas 

(LIMA; FARIAS, 2008).  

No intuito de diminuir a incidência da violência, bem como as suas consequências, é 

necessário que os profissionais de saúde estejam qualificados para lidar nas mais variadas 

situações. Além disso, criar programas ou políticas eficientes, voltadas para a atuação do setor 

diante da violência e que incorporem a dimensão dos sujeitos que a vivenciam. Para tanto, 

ressalta-se a importância de analisar a violência a partir de sua imersão nos próprios serviços 

hospitalares, em determinadas interações entre equipe, paciente e família. 

 Considerando esse atendimento ainda um desafio para a saúde pública, decidimos 

desenvolver este trabalho, cujo objeto de estudo versa sobre o processo de cuidar prestado na 

urgência pela equipe de enfermagem e médica, às vítimas de violência e a visão do paciente 

sobre o cuidado recebido, pois acreditamos que a caracterização sociodemográfica dos 

pacientes vítimas de violência, bem como a análise do processo de cuidar dos profissionais de 

saúde que atuam nos serviços de urgência, possa auxiliar esse profissional no atendimento a 

essas vítimas, atingindo uma visão além do ferimento ou estigma apresentado por essas, no 

contexto em que as mesmas estão inseridas. 

Acreditamos que estudos desta natureza poderão contribuir para conhecermos melhor 

o cotidiano da violência na saúde individual e coletiva dos envolvidos; avaliando o impacto 
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desse evento sobre os serviços de urgência e possibilitando uma reflexão acerca da prática do 

cuidado ao usuário, nas instituições de saúde.    

Além disso, a elaboração deste estudo poderá contribuir para as políticas públicas de 

enfrentamento da violência, tratando esse agravo como um problema de saúde pública, 

trazendo essa responsabilidade para os profissionais e instituições de saúde que prestam 

assistência a esses tipos de vítimas. 

Baseado nesses aspectos é que decidimos aprofundar os conhecimentos sobre a 

violência, já que, até o momento, não encontramos estudos publicados em nosso Estado que 

versem sobre esta temática. Além disso, esse trabalho poderá trazer dados atualizados da 

nossa realidade que contribuirão na elaboração de estratégias para sua prevenção, partindo do 

pressuposto que a violência pode ser totalmente prevenida.   

 Diante do exposto, indagamos: como se dá o cuidado de urgência, nos casos de 

violência, na visão dos profissionais e vítimas atendidas em um hospital de urgência em 

Natal/RN? Existe diferença entre os cuidados observados durante o processo de cuidar da 

equipe de enfermagem e médica e a visão da vítima sobre este processo? Existe preconceito 

dos profissionais de enfermagem e médica em relação ao cuidado as vítimas de violência? 

Quais os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante o processo de cuidar às vítimas 

nos serviços de urgência na visão dos profissionais de enfermagem e médica? 

 Atrelada a essas questões acima, construímos os seguintes objetivos: analisar o 

cuidado prestado, pela equipe de enfermagem e médica, às vítimas de violência atendidas em 

um hospital de urgência em Natal/RN; identificar, na visão das vítimas, o cuidado prestado 

pela equipe de enfermagem e médica; comparar os dados observados durante o processo de 

cuidar, com a visão da vítima, sobre o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; 

identificar o conhecimento existente sobre violência e o processo de cuidar às vítimas e sua 

relação com o preconceito; e identificar os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante 

o processo de cuidar às vítimas nos serviços de urgência. 

 Esperamos que a realização deste estudo possa instrumentalizar os profissionais de 

saúde sobre o modo de lidar com as vítimas de violência, estruturando o hospital como um 

ambiente de trabalho seguro, além de tentar mudar o quadro estigmatizante do cuidado às 

vítimas de violência nas nossas urgências, uma vez que esta é digna de ser bem acolhida seja 

qual for a sua necessidade de saúde.  

 
 



 

“A violência, sendo instrumental por natureza, é racional. Ela não 

promove as causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, 

nem o retrocesso: mas pode servir para dramatizar as causas e trazê-las 

à atenção pública”  

 
Hannah Arendt 
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2 OBJETIVOS 

 
 

 Analisar o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica, às vítimas de 

violência atendidas em um hospital de urgência em Natal/RN;  

 

 Identificar, na visão das vítimas, o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e 

médica;  

 

 Comparar os dados observados durante o processo de cuidar com a visão da vítima 

sobre o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica;  

 

 Identificar o conhecimento existente sobre violência e o processo de cuidar às vítimas 

e sua relação com o preconceito;  

 

 Identificar os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante o processo de cuidar 

às vítimas nos serviços de urgência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“A Paz não pode ser mantida à força. Somente pode ser atingida pelo 

entendimento” 

 
Albert Einstein 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 Para melhor compreensão da problemática da violência e sua estrita relação com a 

saúde pública, realizamos um levantamento bibliográfico que embasasse o nosso objeto de 

estudo. 

 Para tanto, iniciaremos fazendo uma abordagem sobre o fenômeno multidimensional 

da violência. Em seguida, discorreremos sobre a trajetória histórica da inserção da violência 

no campo da saúde, bem como seu impacto nos indicadores de saúde da população. 

Finalizaremos este capítulo dissertando sobre a estreita relação durante o processo de cuidar 

dos profissionais de saúde às vítimas de violência, nos serviços de urgência. 

 

3.1 O FENÔMENO MULTIDIMENSIONAL DA VIOLÊNCIA 

 

 O fenômeno da violência sempre fez parte da experiência humana e suas 

consequências podem ser verificadas mundialmente de múltiplas formas. Estimativas afirmam 

que a cada ano mais de um milhão de pessoas perdem a vida e tantas outras mais sofrem 

ferimentos não fatais resultantes de auto-agressões, de agressões interpessoais ou de violência 

coletiva. Em geral, estima-se que a violência seja uma das principais causas de morte de 

pessoas entre 15 e 44 anos de idade em todo o mundo (MINAYO, 1994, 2006b; 

DESLANDES, 2000; DAHLBERG; KRUG, 2007). 

 Minayo (1994, 2005) afirma que não se conheceu nenhuma sociedade que não tenha 

convivido com essa realidade e é por isso que sempre existiu uma preocupação do ser humano 

em entender a essência do fenômeno da violência, sua natureza, suas origens e meios 

apropriados, a fim de diminuir sua incidência, preveni-la e até mesmo eliminá-la da 

convivência social. Porém, o que se conseguiu atingir, seja no âmbito filosófico, seja no 

âmbito das Ciências Humanas, foram apenas alguns elementos consensuais sobre o tema e, ao 

mesmo tempo, compreender o quanto este é controverso, em quase todos os seus aspectos.  

 O fratricídio citado na Bíblia pela história de Caim e Abel é exemplo de como é quase 

impossível falar de qualquer trajetória humana sem reconhecer a convivência com o uso da 

força, da experiência de dominação e das tentativas de exclusão do outro (MINAYO, 2005). 

 Dentre esses consensos, estudiosos afirmam que esta não tem causas unicamente 

humanas, de cunho biológico, mas é um fenômeno biopsicossocial que se manifesta a partir 
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das relações de forças em uma determinada sociedade (MINAYO, 1994; DAHLBERG; 

KRUG, 2007). 

 Apesar de se conhecer claramente os fundamentos da ocorrência da violência como 

fruto das relações sociais, constitui-se em uma difícil tarefa determinar suas causas e julgar 

sobre seu sentido. Esta realidade, afirma Minayo (2005), é comum quando consultamos, 

diariamente, os jornais ou a mídia televisiva onde se encontram diversos especialistas 

debatendo os diferentes sentidos que pode se explicar um determinado ato de violência dentro 

da sociedade, cada um com uma interpretação divergente do outro, tornando o fenômeno 

ainda mais complexo, multicausal e de difícil compreensão. 

 Nesse contexto, a violência possui uma trajetória histórica, assim como todas as teorias 

e discursos de estudiosos que tentaram explicá-la. Reconhecendo suas múltiplas 

manifestações, a violência constitui-se em um grave problema social a ser estudado.  

 Para melhor compreender essa trajetória histórica, Deslandes (2000) define a 

macroestrutura da violência da seguinte forma: dentre as suas subdivisões, quando a violência 

se manifesta de maneira interpessoal, como no caso das agressões, maus-tratos, surge uma 

reflexão sobre a intensidade e a dimensão das experiências individuais do ser; mas, quando 

essa está aliada as questões estruturais, como nos conflitos econômicos, políticos e 

educacionais, as consequências estão relacionadas a toda sociedade. 

 Minayo et al. (1989) afirmam que algumas teorias sociais se dedicaram a discutir a 

questão da violência, especialmente a urbana. Mas foi na década de 1980 que surgiu um maior 

incremento desses estudos interpretativos sobre a temática. Nessa mesma década que também 

se consolida uma melhor compreensão das relações sociais designadas como violentas.  

 Nesse sentido, os estudiosos focaram seus estudos de forma sistemática, tentando 

alcançar um nível de interpretação mais aprofundado. Para tanto, o fenômeno da violência foi 

dividido em dois: “violências estruturais” e “violências individuais e de grupo”, onde as 

múltiplas formas institucionalizadas de socialização, os sistemas econômicos e os modelos 

culturais, capazes de gerar desigualdade social e negação dos direitos a determinados grupos e 

indivíduos, configurassem o contexto para a análise da criminalidade e de outras formas de 

violências (MINAYO et al., 1989, 1994). 

 Já na década de 1990, com o incremento da globalização, surgiram novos discursos 

interpretativos sobre violência. Esse processo foi caracterizado pelo domínio das forças do 

dinheiro, do capitalismo sem fronteiras, dos mercados, dos fluxos financeiros e comerciais. 

Esse cenário global afeta diretamente os padrões de sociabilidade e, portanto, os parâmetros 

de análise social (IANNI, 1996; WIEVIORKA, 2007).  
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 Skliar (1995) e Wieviorka (1997) afirmam que como consequências dos ajustes 

econômicos e das transformações nas relações de trabalho exigidos pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e BID, vão gerar mudanças radicais nas relações sociais, agravando a 

situação da violência nas cidades. 

 O impacto da globalização, juntamente à crise provocada pelo ajuste econômico, 

separa o rico do pobre, deixando os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento com 

grandes desigualdades e altas taxas de concentração de renda, tendendo a ter maiores índices 

criminais e de violação de direitos humanos (PINHEIRO, 1997). 

 Essas novas relações afetam todas as dimensões da sociedade, tais como econômicas, 

culturais, religiosas e sociais, que culminam na violência de massa. Temos como marco dessa 

realidade o ocorrido de 11 de setembro de 2001, com ataques terroristas nos EUA, fato que 

retrata essa brutal estrutura violenta, que surge nas esferas macro político-econômicas das 

sociedades e culminam na vitimização de milhares de pessoas (CHESNAIS, 1999; 

WIEWIORKA, 2007). 

 A negação da condição das pessoas levou Wieviorka (1997) a apontar como 

fundamental para uma definição da violência o conceito de "individualismo contemporâneo", 

ou seja, a necessidade que os sujeitos apresentavam em participar da sociedade de consumo. E 

é nesse contexto que surge o novo paradigma da violência, baseado no individualismo 

contemporâneo e nas relações sociais injustas. 

 Na América Latina, essa realidade é confirmada quando Vignoli (2001) e Filgueira 

(2001) sustentaram que a violência sofrida e praticada pelos jovens possui fortes vínculos com 

a condição de vulnerabilidade social em que se encontram nos países em desenvolvimento. 

Esta vulnerabilidade social é tratada como o resultado negativo da relação entre a 

disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou 

grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do 

Estado, do mercado e da sociedade.  

 No Brasil, principalmente na década de 1980, quando se deu os primórdios da 

globalização, foi um período de estagnação econômica e social, muitas vezes referido como a 

“década perdida”. Aumentaram os indicadores associados à violência na sociedade, como a 

mortalidade por CE’s, crimes violentos e homicídios, elevando a desigualdade social, bem 

como os custos com esses eventos violentos (DELLASOPPA; BERCOVICH; ARRIAGA, 

1999). 

 Junto com esses indicadores, o medo e a insegurança vêm aumentando em todos os 

setores sociais, desde os muito pobres até os mais ricos. Porém, o tipo de incidentes violentos 
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que os cidadãos brasileiros estão propensos a sofrerem varia amplamente quanto a suas 

causas, natureza e probabilidade, dependendo fortemente da faixa etária, da renda, e da região 

onde se mora e trabalha. A extrema desigualdade que notávamos antes nos indicadores sociais 

manifesta-se também nessa grande variabilidade dos riscos (DELLASOPPA; BERCOVICH; 

ARRIAGA, 1999). 

 Quanto aos gastos oriundos dos fenômenos violentos, Dahlberg e Krug (2007) 

afirmam que o custo da violência para o mundo se traduz em bilhões de dólares de despesas 

anuais com cuidados de saúde, acrescidos de outros custos relativos às economias dos países, 

em termos de dias não trabalhados, imposição e cumprimento da lei e investimentos perdidos  

 Em relação aos custos humanos de dor e sofrimento, não podem ser calculados e é, na 

verdade, quase invisível. Embora a tecnologia tenha tornado certos tipos de violência como: o 

terrorismo, guerras, rebeliões e tumultos civis, diariamente visíveis para as audiências 

televisivas, um número maior de atos violentos ocorre sem ser visto nos lares, locais de 

trabalho e mesmo em instituições sociais e médicas destinadas ao cuidado do público 

(DAHLBERG; KRUG, 2007). 

 Neste contexto, a violência continua sendo, cada vez mais, um fenômeno social que 

atinge governos e populações, tanto global quanto localmente, no público e no privado, 

estando seu conceito em constante mutação, uma vez que várias atitudes e comportamentos 

passaram a ser considerados como formas de violência (ABRAMOVAY et al., 2002). 

 Observa-se, então, que este evento tomou uma dimensão imensurável e devido a 

generalização desse fenômeno da violência não existem mais grupos sociais protegidos, 

diferentemente de outros momentos, ainda que alguns tenham mais condições de buscar 

proteção institucional e individual, isto é, a violência não mais se restringe a determinadas 

classes sociais, raciais, econômicos e geográficos, entretanto, como se pretende demonstrar, 

considerando-se modalidades de violência, ela pode se acentuar por gênero, idade, etnia e 

classe social, independentemente se como vítimas ou como agentes (ABRAMOVAY et al., 

2002). 

 Após uma breve passagem pela história da violência no Brasil e no mundo, para 

melhor compreendê-la, é necessário saber conceituá-la e é como o Ministério da Saúde 

afirma: a violência não é uma, é múltipla. De origem latina, o vocábulo vem da palavra vis 

que significa “força” e se refere às noções de constrangimento e de uso da superioridade física 

sobre o outro, sempre se refletindo a conflitos de autoridade, de lutas pelo poder e a vontade 

de domínio, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens (BRASIL, 2005a).    
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 Complementando Wieviorka (1997), a Secretaria de Vigilância em Saúde junto ao MS 

do Brasil, em uma das suas publicações sobre violência denominada “Impacto da violência na 

saúde dos brasileiros”, afirma que a violência não é a mesma de um período para outro, ou 

seja, ela é mutante, variando de acordo com épocas, locais e circunstâncias. Suas 

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

mantidas por usos e costumes naturalizados ou por aparatos legais da sociedade (BRASIL, 

2005a). 

 O fato de se tentar conceituar a violência em uma definição fixa e simples é correr o 

risco de reduzi-la, a compreender mal sua evolução e sua especificidade histórica, afirma 

Abramovay et al. (2002), em uma das publicações sobre violência da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 Por ser um fenômeno da ordem do vivido e cujas manifestações provocam ou são 

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

presencia, a violência apresenta dificuldade para ser conceituada. Portanto, partimos para as 

duas visões que Minayo; Souza (2003) e Brasil (2005a) trazem como conhecimento da 

violência, segundo a visão popular e a erudita. Para o senso comum, a violência é 

representada pelos crimes, corrupção e o pecado. Já na visão erudita, é aquela que representa 

a violência interiorizada na consciência, negação de direitos, instrumento de poder e portadora 

de especificidade histórica. Na sociedade contemporânea, a violência dominante é a criminal 

e delinquencial. 

 O MS ainda complementa três definições de violências, segundo a visão do senso 

comum, que contemplam tanto o âmbito individual quanto o coletivo: a violência física, que 

atinge diretamente a integridade corporal e que pode ser traduzida nos homicídios, agressões, 

violações, roubos à mão armada; a violência econômica que consiste no desrespeito e 

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

de seus bens. A violência moral e simbólica é aquela que trata da dominação cultural, 

ofendendo a dignidade e desrespeitando os direitos do outro (MINAYO; SOUZA, 2003; 

BRASIL, 2005a). 

 Minayo (1994) defende a tese de que a violência está inscrita e arraigada não só nas 

relações sociais, mas, principalmente, é construída no interior das consciências e das 

subjetividades. Portanto, esse fenômeno não pode ser tratado apenas como uma força exterior 

aos indivíduos e aos grupos. Sua visão se projeta na direção contrária ao senso comum que 

costuma colocá-la como um fenômeno sempre produzido pelo próximo. 
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 Antes da OMS divulgar o seu relatório, o MS do Brasil já havia publicado o 

documento conhecido como a “Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências” pela Portaria MS/GM nº 737 de 16/05/2001, introduzindo um 

conceito semelhante ao da OMS:  

 

Consideram-se como violências, ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, 
nações que ocasionam danos físicos, emocionais e espirituais a si próprios e aos 
outros (BRASIL, 2001a, p. 7). 

 

 Em ambas as definições são reconhecidas o caráter intencional da violência, mas em 

ambos os relatórios faltou mencionar, claramente, a negação e a omissão de cuidados, de 

socorro e de solidariedade, como formas de violência, tão evidentes na sociedade 

contemporânea (MINAYO, 2005; BRASIL, 2005a). 

 Dahlberg e Krug (2007), comentando a definição da OMS, afirmam que a inclusão da 

palavra "poder", completando a frase "uso de força física", amplia a natureza de um ato 

violento e expande o conceito usual de violência para incluir os atos que resultam de uma 

relação de poder, incluindo ameaças e intimidação. O "uso de poder" também leva a incluir a 

negligência ou atos de omissão, além dos atos violentos mais óbvios de execução 

propriamente dita. Assim, o conceito de "uso de força física ou poder" deve incluir 

negligência e todos os tipos de abuso físico, sexual e psicológico, bem como o suicídio e 

outros atos auto-infligidos. 

 Para melhor compreensão da complexidade do fenômeno da violência, a Assembléia 

Mundial de Saúde convocou a OMS para construir uma tipologia da violência, com vistas a 

caracterizar os diferentes tipos de violência e os elos que os ligavam. A tipologia proposta 

divide a violência em três amplas categorias, segundo as características daqueles que 

cometem o ato violento (OMS, 2002; MINAYO, 2005; BRASIL, 2005a; DAHLBERG; 

KRUG, 2007): violência auto-infligida (contra si mesmo); violência interpessoal e violência 

coletiva.  

 Definindo cada uma delas, o Relatório da OMS (2002) afirma que: 

 Violência auto-infligida: é aquela que corresponde aos comportamentos suicidas e a 

agressão contra si mesmo.  

 O primeiro comporta os pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, também 

chamadas em alguns países de "para-suicídios" ou "auto-injúrias deliberadas", e suicídios 

propriamente ditos. A auto-agressão inclui atos como a automutilação.  
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 Violência interpessoal: também se divide em duas subcategorias: violência de família 

e de parceiros íntimos, isto é, violência principalmente entre membros da mesma 

família ou entre parceiros íntimos, que ocorre geralmente dentro dos lares; violência 

na comunidade, aquela ocorrida entre indivíduos sem relação pessoal, que podem ou 

não se conhecerem e que, usualmente, acontece fora dos lares.  

 O primeiro grupo inclui formas de violência tais como a violência entre parceiros 

íntimos, o abuso infantil, e os maus-tratos de idosos. Já o segundo grupo inclui a violência da 

juventude, atos variados de violência, estupro ou ataque sexual por desconhecidos e violência 

em instituições como escolas, locais de trabalho, asilos e prisões.  

 Violência coletiva: encontra-se subdividida em violência social, política e econômica.  

 Divergindo das duas grandes categorias, as subcategorias da violência coletiva 

sugerem os atos violentos que acontecem nos âmbitos macro-sociais, políticos e econômicos e 

caracterizam a dominação de grupos e do Estado.  

 A violência social é, geralmente, caracterizada pelos crimes praticados por grupos 

organizados, atentados terroristas e a própria violência de gangues.  

 Na violência política, podemos incluir as guerras e conflitos violentos a ela 

relacionados, violência do estado e atos semelhantes praticados por grandes grupos.  

 A violência econômica inclui ataques de grandes grupos motivados pelo lucro 

econômico, como aqueles realizados com o propósito de desintegrar a atividade econômica, 

impedindo o acesso aos serviços essenciais, ou criando divisão e fragmentação econômica, e 

os atos praticados por grandes grupos podem ter motivação múltipla. 

 O MS acrescenta ainda um tipo de violência denominada de estrutural, quando se 

refere aos processos sociais, políticos e econômicos que geram a fome, a miséria e as 

desigualdades sociais, de gênero, de etnia e mantêm o domínio adultocêntrico sobre crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2005a). 

 O mesmo Ministério continua citando que a violência estrutural, apesar de ser difícil 

quantificação, perpetua-se nos processos históricos, e é responsável pela maioria dos tipos de 

violência citados anteriormente (BRASIL, 2005a) 

 A OMS (2002) continua a categorização do fenômeno da violência, classificando a 

natureza dos atos violentos que também são denominadas abusos ou maus-tratos, são eles: 

 Física;  

 Sexual;  

 Psicológica;  

 Relacionada à privação, negligência ou abandono.  
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 O significado do termo “abuso físico” é o uso da força para produzir injúrias, feridas, 

dor ou incapacidade no outro (BRASIL, 2001a). 

 Minayo (2005) define o abuso sexual como o ato ou jogo sexual que ocorre nas 

relações heterossexuais ou homossexuais, visando estimular a vítima ou usá-la para obter 

excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais impostas por meio de 

aliciamento, ameaças ou violência física.  

 O abuso psicológico é definido como o que nomeia agressões verbais ou gestuais com 

o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou, ainda, isolá-la 

do convívio social (BRASIL, 2001a). 

 Minayo (2005) continua definindo negligência ou abandono como a ausência, a recusa 

ou a deserção de cuidados necessários a alguém que deveria receber atenção e cuidados. 

 A classificação da OMS supracitada, embora não seja universalmente aceita, fornece 

uma estrutura útil para a compreensão dos tipos complexos de violência praticada em todo o 

mundo, assim como a violência na vida cotidiana de indivíduos, famílias e comunidades. Ela 

também supera as muitas limitações de outras tipologias, na medida em que capta a natureza 

dos atos violentos, a relevância do cenário, a relação entre agente e vítima e, no caso da 

violência coletiva, as possíveis motivações para a violência. Todavia, tanto na pesquisa como 

na prática, as linhas divisórias dos diferentes tipos de violência nem sempre estão bem 

explícitas (DAHLBERG; KRUG, 2007). 

 Sabendo-se que não há um fator unicausal para a ocorrência da violência e sim que 

esta representa um resultado da complexa interação dos fatores individuais, relacionais, 

sociais, culturais e ambientais, a World Health Report on Violence (WHO, 2002), com vistas 

a compreender a magnitude dos sentidos da violência, propõe um modelo ecológico para 

explicar as raízes da violência, como mostra a Figura 01 abaixo: 
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Figura 01 – Modelo ecológico para compreender a violência. 

Fonte: World Health Report on Violence (WHO, 2002). 
 

 Definindo cada nível, WHO (2002) afirma que: o primeiro nível tenta identificar os 

fatores biológicos e pessoais que cada indivíduo apresenta em seu comportamento, 

concentrando-se nas características que influenciam na possibilidade de o indivíduo ser vítima 

ou perpetrador de violência.  

 No segundo nível, os fatores relacionais são levados em consideração, evidenciando as 

interações sociais, nos âmbitos mais próximos dos companheiros, dos colegas, dos parceiros 

íntimos, dos membros da família, e sua influência na vitimização ou na perpetração da 

violência. No caso dos jovens, o documento alerta para a importância dos amigos como 

incentivadores de atividades delinquenciais e criminosas.  

 No terceiro nível, são colocados os fatores comunitários e sua influência na dinâmica 

da violência. Nos contextos comunitários são nomeados os locais de trabalho, a escola e a 

vizinhança, e como problemas os altos níveis de desemprego, a presença de tráfico de drogas 

e de armas, e componentes de ordem relacional, como o isolamento social em que vivem 

determinadas famílias.  

 No quarto e último nível, este modelo enfatiza os fatores sociais mais amplos que 

contextualizam os índices de violência. O relatório traz como exemplos as normas culturais 

que a justificam como forma de resolver conflitos; atitudes que consideram a opção pelo 

suicídio como um direito de escolha individual; o machismo e a cultura adultocêntrica; 

normas que validam o uso abusivo da força pela polícia; interesses políticos e econômicos que 
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apóiam conflitos políticos. Além das políticas de educação, saúde, econômicas e sociais que 

contribuem para manter desigualdades. 

 Dahlberg e Krug (2007) afirmam que esta proposta enfatiza as múltiplas causas da 

violência e a interação dos fatores de risco que operam no interior da família e dos contextos 

mais amplos da comunidade, como o contexto social, cultural e econômico. Colocado em um 

contexto de desenvolvimento, o modelo ecológico mostra como a violência pode ser causada 

por diferentes fatores em etapas diversas da vida.  

 Heise, Ellsberg e Gottemoeller (1999) complementam que, embora alguns fatores de 

risco sejam específicos de certos tipos de violência, os vários tipos de violência, em geral, têm 

fatores de risco comuns. Dentre eles, estão: a pobreza, o isolamento social e fatores como o 

abuso de álcool e drogas e o acesso a armas de fogo são fatores de risco de mais de um tipo de 

violência. Como resultado, não é raro que alguns indivíduos incluídos em situação de risco 

experimentem mais de um tipo de violência, como as mulheres em risco de violência física da 

parte de parceiros íntimos, também se encontram em risco de violência sexual. 

Lima et al. (2008) ressaltam que os problemas relacionados ao uso/abuso e 

dependência de álcool e drogas ilícitas têm aumentado de maneira bastante preocupante nas 

últimas décadas, tanto nos países desenvolvidos como também nas demais nações do resto do 

mundo. As terríveis consequências e enormes gastos públicos e privados, decorrentes do 

uso/abuso de álcool e outras drogas, se constituem hoje em um dos principais problemas não 

só de saúde pública, visto os prejuízos de saúde individual e coletiva, como também de 

segurança pública, face aos crimes e/ou delitos relacionados ao usuário e ao tráfico de drogas. 

O uso/abuso e a dependência química, portanto, afetam à sociedade, sobretudo na área da 

saúde  

 Beato Filho (2001) afirma que os crimes relacionados à questão das drogas podem ser 

cometidos por diversas causas; a primeira está relacionada com os efeitos das substâncias 

tóxicas no comportamento das pessoas e a outra é concernente ao fato de que tais substâncias 

são comercializadas ilegalmente, gerando, desta forma, violência entre traficantes, corrupção 

de representantes do poder público e ações criminosas praticadas por usuários para satisfação 

do vício. 

 Deslandes (2003) complementa que existe uma “motivação econômica” no complexo 

universo que constitui o mercado de drogas. O vínculo entre violência e drogas se encontra 

nas relações do tráfico de drogas ilegais, onde traficantes e usuários praticam a violência sob 

inúmeras circunstâncias, tais como o roubo do dinheiro ou da própria droga, a disputa em 

relação a quantidade e qualidade do produto, o desacordo de preço e a disputa pelo território. 
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A violência constitui, principalmente, uma estratégia para disciplinar o mercado, seus agentes 

e subordinados. 

 Nesse contexto, o narcotráfico representa um mercado de trabalho que a economia 

formal deixa de oferecer, circunstância sob a qual o mercado das drogas se expande e amplia 

o conjunto de eventos violentos (DESLANDES, 2003). 

 Complementando esses dados, Sepúlveda (2005), em um estudo com óbitos por 

homicídios no Estado do Espírito Santo, entre o período de 1997 e 2002, detectou que a 

maioria (35,5%) das vítimas tinha envolvimento com drogas ilícitas. Dessa total, 38,4% eram 

do sexo masculino e 15,8% feminino. Quanto ao uso do álcool na mesma população, a autora 

identificou que 10,6% abusavam do consumo do álcool.  

Alguns estudos epidemiológicos do uso de álcool, realizados pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), nas 24 maiores cidades do Estado de São 

Paulo, num total de 2.411 entrevistas, estimaram que 6,6% da população estavam dependente 

do álcool. Outro amplo estudo domiciliar englobou as 107 cidades com mais de 200 mil 

habitantes - correspondendo a 47.045.907 habitantes, ou seja, 27,7% do total do Brasil, o que 

demonstra a intensidade da dependência alcoólica brasileira (GALDURÓZ; CAETANO, 

2004). 

 O entendimento de todas as esferas que possam influenciar no fenômeno da violência 

fornece subsídios para o melhor dimensionamento e compreensão do impacto da violência 

sobre a saúde pública, além de contribuir para a formulação de programas de promoção e de 

prevenção propostos pelo setor da saúde. 
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3.2 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA INSERÇÃO DA VIOLÊNCIA NO CAMPO DA 

SAÚDE 

 

 A violência é considerada, como já ressaltado anteriormente, um agravo à saúde das 

populações de grande magnitude e transcendência, nos âmbitos nacional e internacional, além 

de um desafio para as questões sociais da atualidade (MINAYO, 1990, 1994, 2004, 2006a, 

2007; MELLO JORGE, 2002; COLLET; OLIVEIRA, 2002; MINAYO; SOUZA, 2003; 

MARZIALE, 2004; WAIDMAN; DECESARO; MARCON, 2004; SOUZA; LIMA, 2006; 

SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; COUTO, 2006; BRASIL, 2001a, 2005a, 2006). 

 Na década de 1960, a importância de estudos sobre violência iniciou-se junto ao 

campo médico pediátrico, nos EUA, quando uma pediatra americana passa a estudar, 

diagnosticar e tratar a “síndrome do bebê espancado”, colocando-a como um sério problema 

para o crescimento e o desenvolvimento infantil (MINAYO; SOUZA, 1999; MINAYO, 

2007). 

 Apesar disso, até o início da década de 1980, a temática da violência vinha sendo 

tratado, quase que exclusivamente, pelo direito criminal e pelos setores de segurança pública 

e, por isso, era pouco abordada pela área da saúde (DESLANDES, 2000; BRASIL, 2001a; 

MINAYO, 2007).  

 Vale salientar, que há muito o termo “violência” já estava incluído na Classificação 

Internacional de Doenças (CID) da OMS sob a denominação “Causas Externas”. Esse grupo 

de causas que abrangia os códigos E800 a E999 da CID, em sua 9ª revisão, assumiu os 

códigos V01 – Y98, na 10ª revisão, para as análises de mortalidade. Para os estudos de 

morbidade, os eventos violentos, antes representados pelo capítulo 17 da CID-9, atualmente 

estão referidos nos códigos S e T da CID-10. O conceito de mortalidade por causas externas 

engloba homicídios, suicídios e acidentes fatais e o de morbidade recobre as lesões, 

envenenamentos, ferimentos, fraturas, queimaduras e intoxicações por agressões 

interpessoais, coletivas, omissões e acidentes (BRASIL, 1993). 

 Em 1970, vários países reconhecendo, formalmente, os maus-tratos como um ato de 

violência e considerada um grave problema de saúde pública, criam programas de prevenção 

primária e secundária em instituições públicas e privadas, voltadas para a família, principal 

responsável pela maioria das agressões, negligências e abusos psicológicos (MINAYO, 2007). 

Para que isso ocorresse, houve uma grande contribuição por parte das sociedades de pediatria 
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de vários países, já articuladas com setores da sociedade civil dedicados aos direitos da 

infância e da adolescência (MINAYO; SOUZA, 1999). 

 Na mesma década, outro acontecimento importante que colaborou para que as 

discussões sobre violência fossem feitas no campo da saúde, foi o movimento feminista. A 

partir de sua filosofia e método de trabalho, esse movimento buscou sensibilizar a sociedade, 

em especial as mulheres, quanto à violência de gênero, trazendo mudanças essenciais na 

abordagem do setor saúde. Dessa forma, as agressões domésticas, o abuso sexual e 

psicológico, a mutilação e os homicídios passaram a fazer parte do cotidiano das 

emergências, não apenas como cuidado pontual e sim como objeto de prevenção e da 

promoção da saúde a violência fundamentada no gênero (MINAYO, 2007). 

 Nesse contexto, Minayo e Souza (1999) relatam que, oficialmente, apenas na década 

de 1990, a OPAS começou a discutir especificamente o tema violência, incluindo-o na agenda 

do setor saúde, consolidando documentos específicos e discutindo suas proporções em suas 

assembléias anuais. Destas, as de importância fundamental foram as de 1993 e 1994 que 

trataram especificamente do assunto.  

 A OMS, em sua 49ª Assembléia Mundial de Saúde com a presença dos ministros da 

saúde de todos os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1997, 

reafirmou o tema como uma de suas prioridades de atuação. Este episódio colocou a violência 

como um dos cinco problemas principais a ser objeto de políticas específicas para as 

Américas, nos dez primeiros anos do século XXI (MINAYO; SOUZA, 1999; MINAYO, 

2007). 

 No entanto, foi apenas na década de 1980 que o tema violência entra com maior força 

nos debates do campo da saúde brasileira e demais sociedades ocidentais, coincidindo com o 

término da ditadura militar. Os movimentos sociais pela democratização, as instituições de 

direito e a forte pressão de algumas entidades não-governamentais e organizações 

internacionais, com poder de influenciar o debate nacional, foram fundamentais para tornar a 

violência social uma questão pública (DESLANDES, 2000; MINAYO, 2007). 

 Minayo e Souza (1999) comentam que entre as décadas de 1980 e 1990 surgiu, no 

Brasil, iniciativas oriundas do setor saúde, especialmente sob a forma de ONG’s que atuam 

junto às famílias envolvidas na prática de maus-tratos. Como exemplo, temos os Centros 

Regionais de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (CRAMI), Associação Brasileira 

Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), Associação Brasileira 

de Prevenção aos Abusos e Negligências na Infância (ABPANI) e outros serviços de defesa 

dos direitos da criança e do adolescente, designados em várias capitais do país. 
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 É importante mencionar que a participação do movimento de mulheres brasileiras, na 

introdução da violência como tema de saúde no Brasil, teve expressão fundamental na 

construção do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), promulgado em 

1983, incorporando de forma clara a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, que dá lugar de 

destaque à reflexão sobre a violência de gênero (MINAYO; SOUZA, 1999; MINAYO, 2007). 

 Em meados dos anos 1990, também aconteceram várias iniciativas de secretarias 

municipais e estaduais, articuladas com outros setores públicos e da sociedade civil, visando 

sensibilizar a população, capacitar profissionais de saúde e formular ações para a prevenção e 

assistência mais direcionada (MINAYO; SOUZA, 1999). 

 Nessa mesma década, profissionais comprometidos com a saúde e com o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes participaram ativamente de um forte 

movimento em prol da cidadania infantil, que redundou na criação do Estatuto da Criança e 

da Adolescência (ECA), promulgado em 1990, que muito contribuiu para o diagnóstico da 

violência infantil nas instituições de saúde (BRASIL, 2002b). 

 No ano de 2003, o MS cria o Estatuto do Idoso pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, abordando o tema da violência como pauta intersetorial, incluindo a área de saúde 

(BRASIL, 2003b). Em 2005, foi oficializado um plano de ação intersetorial de enfrentamento 

da violência contra a pessoa idosa, cabendo ao setor saúde programar ações de promoção, 

prevenção de agravos, atendimento às várias formas de violência e normalização das casas e 

clínicas de longa permanência (BRASIL, 2005b). 

 Nesse contexto, o MS inseriu algumas políticas específicas para o controle da 

violência no Brasil, entre ele estão a “Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências”, aprovado por portaria do Ministro da Saúde, em maio de 2001 

(BRASIL, 2001a). 

 Este documento trata, em primeiro lugar, a violência em pauta como um problema 

social e histórico e o situa nos marcos da promoção da saúde e da qualidade de vida. Nesse 

mesmo sentido define os conceitos de "violência" e a distingue de "acidentes", uma vez que, 

tradicionalmente, esses dois termos vêm juntos na CID sobre CE’s. Logo em seguida, fez um 

diagnóstico geral do problema, das formas como ele afeta o setor saúde. Analisou as fontes de 

informação e documentação oficiais existentes, sua importância e suas deficiências. Realizou 

um diagnóstico situacional, embora referenciando dados do país como um todo, apresentando 

detalhadamente as várias formas de manifestação do problema (agressão física, abuso sexual, 

violência psicológica, omissões, violência interpessoal, institucional, social, no trabalho, 

política, estrutural, cultural, criminal e de resistência). Também distinguiu as formas como a 
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violência incide em homens e mulheres e nas diversas faixas etárias (BRASIL, 2001a; MELO, 

2008). 

 Quanto às diretrizes dessa política, temos: promover a adoção de comportamentos e 

ambientes seguros e saudáveis; monitorar a ocorrência de acidentes e violência; sistematizar, 

ampliar e consolidar o atendimento pré-hospitalar; incrementar uma forma de cuidado 

multiprofissional às vítimas de violência e acidentes; estruturar e consolidar os serviços de 

recuperação e reabilitação; investir na capacitação de recursos humanos, em estudos e em 

pesquisas específicas, sobretudo nos assuntos que possam iluminar as práticas nos três níveis, 

principalmente, o local. 

 Outro marco importante foi a formulação do “Plano de Ação” pela Portaria 936 do 

MS, de 18/05/2004, criado, inicialmente, no ano de 2003 e implantado em 2005. Seu 

conteúdo conta com subsídios sobre a estruturação da “Rede Nacional de Prevenção da 

Violência e Promoção da Saúde” e a implantação e implementação de “Núcleos de Prevenção 

à Violência” em estados e municípios. Para a formulação desse instrumento, inicialmente, foi 

feito um diagnóstico, por meio do qual, aliado aos indicadores de morbimortalidade, o MS 

estabeleceu um “ranking” dos municípios com mais de 100 mil habitantes, onde a situação de 

violência, configurada por taxas de mortalidade por homicídios, acidentes de trânsito e 

suicídio, fosse mais dramática (BRASIL, 2005c). 

 No ano de 2005, o MS ainda divulgou a série “Impacto da violência sobre a saúde dos 

brasileiros” atendendo a uma recomendação da OMS, para que cada país desenvolvesse 

estratégias de promoção para diagnosticar os impactos da violência no Brasil, com vistas a 

fundamentar, ainda mais, as ações de prevenção (BRASIL, 2005a) 

 Entre outras implantações importantes estão: a Portaria 1.968/2001, que trata da 

notificação obrigatória pelos profissionais de saúde das situações de suspeita ou confirmação 

de maus-tratos contra crianças e adolescentes (BRASIL, 2001b); a Portaria 1.969/2001, que 

dispõe sobre o registro e o preenchimento da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) nos 

casos de atendimento das CE’s; (BRASIL, 2001c); e as Portarias SAS/MS n° 969 27 e 

970/2002, que disponibilizam uma nova ficha de registro de entrada de pacientes no Sistema 

Único de Saúde (SUS), com a intenção de captar com mais qualidade aqueles advindos dos 

acidentes e violência (BRASIL, 2001d). 

 Nesse sentido, Minayo (2007) ressalta que o Brasil tem sido pioneiro no mundo 

quanto à criação, implantação e implementação de políticas que visem à redução e o controle 

da violência no território nacional. 
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3.3 O IMPACTO DA VIOLÊNCIA NO SETOR SAÚDE  

 

 A saúde pública enfoca seus estudos, sobretudo, na prevenção, no entanto, para se 

pensar em prevenção é necessário se conhecer como o comportamento violento e suas 

consequências têm atingido a saúde da população. Isso é possível ser avaliado a partir de 

dados concretos vividos cotidianamente pelas instituições que fazem uso dos saberes 

epidemiológicos para a notificação desses dados. Com toda essa preparação, pode-se criar 

estratégias para o enfrentamento e prevenção desse agravo, que em muito afeta o campo da 

saúde mundial (BRASIL, 2005a; SILVA, 2007; MINAYO, 2006b, 2007; DAHLBERG; 

KRUG, 2007). 

As taxas de mortes por CE’s, que tiveram forte incremento na década de 1980, 

permaneceram muito elevadas e estáveis na década de 90: 69,5/100.000, em 1991, e 

69,7/100.000 habitantes, em 2000. No entanto, no interior das categorias, houve um 

incremento dos homicídios: 20,9/100.000 habitantes, em 1991, e 26,7/100.000 habitantes, em 

2000; aumentou a taxa de suicídios: 3,5/100.000 e 4,00/100.000, respectivamente; diminuíram 

os índices de mortes no trânsito, 19,4/100.000 para 17,5/100.000, e de outros acidentes, de 

8,7/100.000 para 6,5/100.000. Aproximadamente 84% de toda a mortalidade por acidentes e 

violências, em 2000, correspondendo à perda de 99.474 pessoas, ocorreram na população 

masculina, onde as taxas agregadas são de 119,0/100.000 habitantes. No grupo feminino, 

morreram 18.810 vítimas, numa proporção de 15,9% e 21,8/100.000 habitantes (MINAYO, 

2005; BRASIL, 2005a). 

No que diz respeito à evolução da mortalidade por causas violentas, no país, vem se 

tornando um fenômeno de alta relevância, pois no início da década de 80 ela ocupava o quarto 

lugar no perfil das principais causas de óbito, passando ao segundo lugar, a partir de 1989, 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. E em algumas capitais brasileiras, as 

violências e os acidentes já ocupam o primeiro lugar como causa de morte (MINAYO, 1994; 

MELLO JORGE; GAWRYSZEWSKI; LATORRE, 1997; MELLO JORGE, 1998, 1994; 

SOUZA, 2006). 

 Nesta mesma década, Mello Jorge (1994) e Souza (1994) identificaram que essa 

violência e acidentes, além de estarem aumentando, também afetam grupos sociais mais 

amplos do que outras causas de morte. Sua incidência vem se disseminando entre as diversas 

idades, sexo e mesmo entre grupos e espaços sociais específicos. Tal fenômeno é visivelmente 

mais intenso nas áreas urbanas de maior densidade populacional, que acumulam cerca de 75% 



                                                                                   Revisão de literatura    53      

 
 
do total das mortes causadas por acidentes e violências, sendo essas causas as principais 

responsáveis por anos potenciais de vida perdidos (REICHENHEIM; WERNECK, 1994; 

LIRA; DRUMOND JUNIOR, 2000).  

 A OMS estimou para o ano 2000 que 1,6 milhões de pessoas, no mundo inteiro, 

morreram como resultado da violência. Esta instituição revela ainda que, nos países da África 

e das Américas, a mortalidade por homicídio é quase três vezes maior que as taxas de 

suicídio, enquanto que, na Europa e sudeste da Ásia, os índices de suicídio ultrapassam em 

duas vezes os de homicídios. A taxa estimada de suicídio para 2000 foi de 19,1 por cem mil 

habitantes e a de homicídio 8,4 por 100 mil na região européia (OMS, 2002; SOUZA et al., 

2003). No sudeste da Ásia, no mesmo ano, a taxa de suicídio foi de 12 por cem mil habitantes, 

enquanto a de homicídio é de 5,8 por cem mil. No Pacífico Ocidental, essas taxas chegam a 

ser seis vezes mais elevadas que as de homicídio (OMS, 2002). 

 O MS, em uma das suas publicações sobre violência, afirmou que as taxas de 

mortalidade por esse evento, no Brasil, entre 1990 e 2000, estão mais próximas às da 

Colômbia, país que enfrenta há vários anos graves crises sociais, conflitos por causas políticas 

e narcotráfico, e às da região africana, cujos países, na sua maioria, apresentam alto déficit 

social. Nesses países, a violência social, como em vários países da América Latina, constitui 

grave problema da contemporaneidade (BRASIL, 2005a). 

 Nas duas últimas décadas do século XX, o crescimento da violência, no Brasil, vem 

afetando todos os setores da sociedade. Esse crescimento fomenta a discussão de que o país 

estaria passando por uma nova epidemia social e por um dos mais graves problemas de saúde 

pública a ser enfrentado. Essa argumentação fundamenta-se no número total e nas taxas de 

óbito, das formas de violência e na penetração com que esse fenômeno passou a ter nos 

cenários da vida individual e coletiva da sociedade, na deterioração da qualidade de vida e nas 

condições de saúde da população, particularmente nas grandes metrópoles (MINAYO; 

SOUZA, 2003). 

 Quanto ao impacto da violência na saúde dos brasileiros, no período de 1991 a 2000, a 

mesma autora ressalta que morreram 1.118.651 pessoas por essas causas. Desses, 369.068 

foram por homicídios e 62.480 por suicídio (BRASIL, 2005a). 

 A predominância do sexo masculino e das faixas etárias de 15 a 29 anos indica que 

esses eventos se devem, sobretudo, a lesões no trânsito, no trabalho e por conflitos 

interpessoais As internações por lesões devidas a armas de fogo são muito significantes, tendo 

tido um crescimento de 95% do início para o final da década de 1990 (MELLO JORGE, 

1998; MINAYO, 2005). 



                                                                                   Revisão de literatura    54      

 
 
 Sobre essa predominância da mortalidade masculina encontrada no Brasil, Waiselfisz 

(2000) defende que esta segue um padrão internacional, embora a sua magnitude seja maior 

do que a dos EUA, por exemplo, país em que a criminalidade violenta também é bastante 

elevada. Nesse país, em 1996, os homens tinham uma chance de 3,6 vezes maior do que as 

mulheres de serem vítimas de homicídio. 

 Já as capitais com as maiores taxas de homicídio, em 2000, foram: Porto Velho, 

Recife, Vitória, Cuiabá, São Paulo e Rio de Janeiro. Diferente dos Estados cujas posições 

relativas na década passaram por poucas alterações, nessas capitais observa-se uma 

movimentação intensa e mudanças significativas, que podem indicar transformações nos 

focos dinâmicos da violência que se localizam nas grandes áreas urbanas (BRASIL, 2005a). 

 Dados do Banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) sobre a utilização 

dos serviços de saúde pelas vítimas de violência, especificamente de agressões, identificaram 

que entre 1998 e 2007 foram registrados cerca de 419.262 internações hospitalares 

(DATASUS, 2008 – consulta eletrônica: http://www.datasus.gov.br). 

 No estudo realizado por Mesquita Filho e Mello Jorge (2007), sobre as características 

da morbidade por atos violentos em um serviço de urgência do Estado de Minas Gerais, a 

proporção de homens (70,8%) superou a de mulheres (29,2%) numa razão igual a 2,4. Dentre 

os agravos, a agressão foi a terceira mais importante causa de morbidade estudada, 

correspondendo a 10,8% dos casos que, segundo os autores, está possivelmente sub-

notificado. Desses, foram registrados 41 casos: 34,1% com uso de força corporal, 31,7% com 

objeto cortante, 31,7% com objeto contundente e 2,4% utilizando outra maneira. Entre os 

indivíduos agredidos, 68,3% eram homens e 31,7% mulheres. Apenas nas idades entre 40 e 

44 anos houve um número de vítimas femininas superior às masculinas. 

 Tratando-se de vítimas jovens e do sexo masculino, como principais vítimas da 

violência, Deslandes (2002) diz que, uma das análises desse impacto na sociedade é a 

utilização do índice de Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP). Esse indicador tem 

apontado que, pelo fato de sua incidência recair com maior frequência nos adolescentes e 

adultos, torna-se responsável por maior número de APVP (BRASIL, 2001a). O índice de 

APVP é calculado a partir da razão entre o número total de anos perdidos por morte antes da 

idade de 70 anos e o tamanho da população em milhares de pessoas. No entanto, causa 

espanto pensar como os avanços biomédicos com os altos índices de cobertura vacinal e a 

redução das taxas de mortalidade infantil, dentre outras conquistas sanitárias, foram 

responsáveis pelo ganho de anos potenciais de vida, os quais podem ser frustrados pelo 

fenômeno da violência (IBGE, 2004). 
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 Quanto aos atendimentos dos serviços de saúde do SUS às formas de violências não 

letais ou não consumadas, o Brasil teve, no ano de 2000, 34.132 internações hospitalares por 

agressões, o que corresponde a 5,4% de todas as hospitalizações por CE’s e uma taxa de 

internação de 0,20 por mil habitantes. Dessas, 7,1% foram de crianças menores de 14 anos; 

35,2% de jovens de 15 aos 24 anos; 37,1% de adultos jovens na faixa dos 25 aos 39 anos; 

16,6% no grupo dos 40 aos 59 anos e, finalmente, 4% no grupo de pessoas com 60 anos ou 

mais. O sexo masculino respondeu por 84,5% das hospitalizações (BRASIL, 2005a). 

 O MS complementa que a taxa de mortalidade hospitalar foi de 5,4 por cem 

internações para o total da população, 5,7 entre os homens e de 3,8 na população feminina. De 

modo geral, a partir dos 30 anos de idade essa taxa foi crescente em ambos os sexos e na 

população em geral (BRASIL, 2005a). 

 Em estudo realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e o MS, sobre o Mapa da 

Violência nos Estados brasileiros, entre os anos de 1994 a 2004, o número total de homicídios 

registrados pelo SIM passou de 32.603 para 48.374, o que representa um incremento de 

48,4%, bem superior ao crescimento da população, que foi de 16,5% nesse mesmo período. 

Os Estados do Acre, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe apresentaram queda nos 

índices em torno de 20% ou mais, fato que pode estar associado à política do desarmamento 

implementada em 2004. Já no Paraná e Minas Gerais, houve um incremento de 4,8% e 1,2%, 

respectivamente, acima dos níveis de homicídios esperados (WAISELFISZ, 2006). 

Os índices de mortalidade por homicídios geral entre jovens diminuíram entre os anos 

de 1994 e 2004. Apesar do caráter positivo, esta estatística esconde um dado preocupante: o 

fenômeno de interiorização da violência, crescente em todo o país. Sete municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte (RN) apresentam-se na lista dos 556 municípios com maiores taxas 

de homicídios na população total, entre jovens e por armas de fogo. Entre eles estão: Almino 

Afonso, Frutuoso Gomes, Lucrécia, Caraúbas, Antônio Martins, Messias Targino e Ipanguaçu 

(WAISELFISZ, 2007). 

Com taxa de 11,7 mortes a cada 100 mil habitantes, o RN está no extremo oposto de 

Estados como Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com taxa em torno de 50 

homicídios a cada 100 mil habitantes. Essa taxa faz com que o RN diminua sua posição do 

23º para o 26º lugar, na escala, tornando-se o segundo estado menos violento do país, 

perdendo apenas para Santa Catarina, na 1ª posição (WAISELFISZ, 2007). 

 Mais recentemente, com a publicação do Mapa da Violência nos municípios 

brasileiros, publicado em 2008, que corresponde aos anos de 1996/2006, o número total de 

homicídios registrados pelo SIM passou de 38.888 para 46.660, o que representa um 
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incremento de 20%, levemente superior ao crescimento da população, que foi de 16,3% nesse 

mesmo período (WAISELFISZ, 2008). 

 Esse mesmo autor afirma que o número de homicídios sofreu um crescimento 

assustador até o ano de 2003, com elevados incrementos, em torno de 4,4% ao ano. Já em 

2004, essa tendência histórica se reverteu de forma significativa. O número de homicídios 

caiu 5,2%, em 2004, em relação a 2003, fato decorrente às políticas de desarmamento 

desenvolvidas nesse ano. Nos anos subsequentes, as taxas de homicídio continuaram caindo 

de forma significativa, mas num ritmo menor. Assim, entre 2003 e 2006, as quedas anuais 

foram da ordem de 2,9%. Esse fato, em geral, pode ser diretamente atribuído às políticas de 

desarmamento, que retiraram de circulação um número significativo de armas de fogo e 

regulamentaram legalmente sua compra, porte e utilização (WAISELFISZ, 2008). 

 Os Estados do Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima formaram o grupo que 

continham 40% ou mais de seus municípios formando parte do grupo crítico. Em outro 

extremo, Estados como Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina 

não chegam a 2% dos municípios com maiores índices de homicídios. Em alguns Estados, 

esse grupo contribui com mais de 90% dos homicídios na população total ocorridos no 

Estado, no ano de 2006, como acontece com Pernambuco e Rio de Janeiro (WAISELFISZ, 

2008). 

 Nesse último Mapa de 2008, entre os 200 municípios com maior número de 

homicídios juvenis na população total entre 2002 e 2006, o município de Natal encontra-se na 

44ª posição no ranking, com a seguinte evolução de dados: 102 homicídios no ano de 2002, 

171 em 2003, 100 em 2004, 144 em 2005 e 161 no ano de 2006, esta última corresponde a 

uma taxa de homicídios em 2006 de 21,1%. Na liderança estão os municípios de Rio de 

Janeiro, São Paulo e Recife, nesta ordem (WAISELFISZ, 2008). 

 O mesmo autor complementa que, quanto aos 200 municípios com maior número de 

óbitos por armas de fogo no Brasil, entre o período de 2002 e 2006, Natal encontra-se na 24ª 

posição. 

 Outro fato relevante quanto às consequências que a violência traz ao setor saúde, são 

os custos. Estes se evidenciam no aumento de gastos com emergência, assistência e 

reabilitação, muito mais custosos que a maioria dos procedimentos médicos convencionais 

(DESLANDES, 2000). 

 Clancy et al. (1994) e Eastman et al. (1991) afirmam que, nos EUA, os custos da 

atenção às vítimas de violência têm sido um sério problema para os serviços de saúde. Por um 

lado, por ter aumentado demasiadamente a demanda, pela maior complexidade das lesões 
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ocasionadas pelo uso de armas mais modernas e potentes e pela necessidade de atenção que 

envolve complexa tecnologia. Por outro lado, por estes custos serem reembolsados apenas 

parcialmente, cabendo aos fundos públicos arcar com cerca de 70% a 90% deste montante. 

O IPEA revela ainda que, nos EUA, as estimativas de custo da violência variaram de 

US$ 19 bilhões a US$ 1,1 trilhão, incluindo os custos dos fatores pertencentes à função de 

produção do crime (onde constam os custos para os criminosos, dos recursos utilizados e 

decorrentes das ações criminais, além dos recursos públicos e privados para a prevenção ao 

crime, incluindo custos judiciais e do sistema penitenciário), os custos das vítimas, os custos 

das externalidades sociais, associados à diminuição das taxas de investimento, poupança e 

acumulação de capital e ao aumento das taxas de desemprego (CERQUEIRA et al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2009). 

No ano 2000, buscando calcular o custo da violência em seis países da América 

Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvimento divulgou que o custo econômico da 

violência como proporção do PIB desses países foi de: El Salvador 24,9%; Colômbia 24,7%; 

Venezuela 11,8%; Brasil 10,5%; Peru 5,1%; e México 12,3% (CERQUEIRA et al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2009). 

Briceño-León (2002) fala, ainda, da América Latina como um todo, reportando-se a 

dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, segundo o qual os danos e as 

transferências de recursos que se processam, no Brasil, por causa da violência, atingem 14,2% 

do PIB da região e equivalem a 168 milhões de dólares. Para se ter idéia do significado da 

cifra dos custos diretos da violência no País (3,3% do PIB), ela é três vezes maior do que o 

País investe em Ciência e Tecnologia. 

Como já foi falado anteriormente, estima-se que cerca de 3,3% do PIB brasileiro são 

gastos com os custos diretos da violência, cifra que sobe para 10,5% quando se incluem 

custos indiretos e transferências de recursos (BRICEÑO-LEÓN, 2002). 

 Complementando esses dados, foi observado que, no ano 2000, chegaram aos serviços 

públicos de saúde 693.961 pessoas buscando tratamento hospitalar para lesões e traumas 

provenientes de acidentes e violências. Esses agravos ocuparam o 6º lugar no conjunto das 

internações. O custo médio de tratamento de pessoas feridas, traumatizadas ou lesionadas por 

acidentes e violências foi de R$ 506,52 (quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

bem acima do R$ 403,38 (quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos), que correspondem 

ao custo médio das internações em geral (SOUZA et al., 2003). 

 Em 2004, outro estudo do IPEA aponta que o custo da violência, no Brasil, foi de R$ 

92,2 bilhões, o que representou 5,09% do PIB, com um valor per capita de R$ 519,40. Deste 
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total, R$ 28,7 bilhões corresponderam a despesas efetuadas pelo setor público e R$ 60,3 

bilhões foram associados aos custos tangíveis e intangíveis arcados pelo setor privado 

(CERQUEIRA et. al., 2007; RODRIGUES et al., 2009). 

 Deslandes (2000) afirma que, atualmente, as consequências dos eventos violentos 

acarretam custos ainda não devidamente quantificados pelo sistema de saúde. Entretanto, esse 

crescimento da violência, no Brasil, obriga os serviços de saúde a direcionarem esforços para 

adequar seus recursos a essa demanda crescente, principalmente nos serviços de urgência, os 

quais se constituem a “porta de entrada” dessas vítimas.  

Nesse sentido, é relevante que se conheça a situação em que se encontram as pesquisas 

sobre violência com enfoques tanto quantitativo quanto qualitativo na busca de evidências, e 

como esses resultados podem contribuir para a elaboração de estratégias de enfrentamento 

para a prevenção desses agravos, com ênfase na diminuição da incidência da violência, bem 

como suas graves consequências (DANTAS, 2009a). 

Preocupados com o avanço da violência em nosso país, Dantas et al. (2009a e 2009b) 

desenvolveram seus estudos atendendo a proposta da investigação, na qual se desenvolve uma 

pesquisa bibliográfica que é adequada para analisar publicações e identificar, entre outros 

aspectos, a sua frequência, regularidade, tipos, assuntos examinados, e métodos empregados 

(LEOPARDI, 2001). 

 No primeiro estudo de Dantas et al. (2009a), os autores mesclaram os descritores 

“violência” e “saúde pública” (violence and public health; violência y salud pública), segundo 

a classificação dos descritores em ciências da saúde (DECS), com o objetivo de caracterizar a 

produção científica sobre a violência no contexto da saúde pública, publicadas no período de 

2004 a agosto de 2008 nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde/Biblioteca 

Regional de Medicina (BVS/BIREME), quanto ao ano de publicação, tipo de estudo, método 

utilizado, forma de publicação, idioma e temática do estudo. 

O estudo revelou que a maioria dos trabalhos (33,3%) foi publicada no ano de 2006, 

seguido do ano de 2005, com 23,8% das publicações. O ano de 2008 representou o menor 

número de artigos publicados, 2,4% apenas (DANTAS et al., 2009a). 

Já era esperado que os anos que sucedem o ano de 2005 fossem marcantes para a 

publicação na área da violência, tendo em vista que neste ano, a Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) apresentam 

o livro “Impacto da violência na saúde dos brasileiros”, uma parceria com o Centro Latino 

Americano de Estudos da Violência e Saúde Jorge Careli/Claves/ENSP/Fiocruz. Este 
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impresso marca o compromisso com o tema da violência, no marco das recomendações do 

Informe Mundial da OMS em 2002, sobre violência e saúde, mostrando a importância da 

produção contínua e oportuna de conhecimentos científicos com o propósito de subsidiar o 

estabelecimento de políticas públicas (DANTAS et al., 2009a). 

Quanto ao tipo de estudo utilizado pelos trabalhos pesquisados, o estudo do tipo 

descritivo (59,5%) foi o mais utilizado, seguido das revisões teóricas da literatura com 38,1% 

e por último, artigos do tipo estudo de caso com 2,4% dos achados. Esse resultado pode ser 

explicado pela maior adequação dos estudos descritivos na realização de pesquisas 

envolvendo violência, uma vez que essa maioria de estudos aborda a descrição 

epidemiológica da população que sofreu algum tipo de violência (DANTAS et al., 2009a). 

Dantas et al. (2009a) ainda identificaram que o método de pesquisa mais utilizado foi 

o qualitativo, com 54,8%. Alguns autores relacionam essa abordagem não só como a que 

possibilita maior interação entre pesquisadores e pesquisados, favorecendo maior 

compreensão do objeto, mas também se devendo ao aumento da utilização dos métodos 

qualitativos pelos pesquisadores, abordagem que passou a ser inserida nos Programa de Pós-

Graduação, após a década de 80 (MOURA et al., 2005; DUCCI et al., 2007).  

Acredita-se que essa tendência à abordagem qualitativa tenha se desenvolvido 

influenciada pelos paradigmas emergentes que se contrapõem ao positivismo, o qual tem se 

mostrado inadequado à busca de compreensão e explicação dos fenômenos sociais, fazendo 

emergir novas abordagens metodológicas nas investigações científicas (DANTAS et al., 

2009a). 

Relacionando o tema “violência” com a ocorrência dos “ferimentos e traumatismos”, 

em seu segundo estudo, Dantas et al. (2009b) relatam que torna-se essencial que se identifique 

a situação em que se encontram as pesquisas sobre o impacto da violência e suas 

consequências lesivas em vítimas de CE’s que dão entrada nos serviços de emergência. Tem-

se em mente, buscar evidências que visem contribuir com a melhoria da qualidade da 

assistência às vítimas de violência, além de facilitar a elaboração de estratégias de 

enfrentamento para a prevenção desses agravos, com ênfase na diminuição da incidência da 

violência, bem como suas consequências.  

Conscientes da magnitude das consequências lesivas da violência, os autores 

construíram as seguintes questões de pesquisa: quais as tendências da produção científica da 

América Latina e Caribe, envolvendo as vítimas de violência, seus ferimentos e 
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traumatismos? Para responder a este questionamento, os autores elaboraram o seguinte 

objetivo: analisar a produção científica da América Latina e Caribe, envolvendo a violência, 

ferimentos e traumatismos publicados no período de 2004 a agosto de 2008, nas bases de 

dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), indexado 

na BVS/BIREME (DANTAS et al., 2009b). 

Os resultados desta pesquisa revelaram que a maioria dos estudos (33,3%) foi 

publicada em 2006, seguido do ano de 2007 com 27,8%. Quanto ao tipo de estudo, o 

descritivo (77,8%) foi o mais utilizado, seguido das revisões teóricas da literatura (22,2%). As 

pesquisas descritivas são muito utilizadas na investigação sobre violência, ferimentos e 

traumatismos, uma vez que buscam a descrição dos fenômenos em cenários naturais, 

examinando profundamente as práticas, comportamentos e atitudes das pessoas ou grupos na 

vida real (POLIT; HUNGLER, 1995). 

Quanto ao método de pesquisa mais utilizado, encontrou-se o qualitativo com 66,7% 

das publicações, seguido do método qualitativo com 33,3%. Isto pode ser explicado por se 

tratar de estudos que abordaram os ferimentos e traumatismos causados por envolvimento 

com atos violentos e que são notificados quantitativamente tanto nos hospitais quanto em 

delegacias (DANTAS et al., 2009b). 

A forma de publicação mais disponível foi a de texto completo (72,2%), seguido dos 

resumos com 27,8%. Esse achado foi muito significativo para os autores, já que proporcionou 

a consulta na íntegra dos estudos selecionados. Quanto ao idioma, 50,0% dos trabalhos 

estavam disponíveis em espanhol, seguido do português (44,4%) e inglês (5,6%). A maior 

quantidade de estudos na língua espanhola se dá ao fato de ser o idioma predominante na 

América Latina e Caribe (DANTAS et al., 2009b). 

Sobre a temática mais detectada, as violências no trânsito (27,8%) destacaram-se 

como causadoras de maior número de ferimentos e traumatismos encontrados nos estudos. 

Em segundo lugar foram as agressões físicas por CE’s (22,2%), entre elas estão os homicídios 

como maiores precursores deste índice e as agressões físicas contra as mulheres (22,2%). A 

terceira temática mais significativa foi os estudos que abordavam a criação de estratégias de 

prevenção das violências (16,7%) como forma de prevenir a ocorrência das lesões (DANTAS 

et al., 2009b). 

Dantas et al. (2009b) também identificaram que o país em que mais se concentrou os 

estudos nesta área, foi o Brasil com 50,0% destes, seguido da Colômbia (16,7%) e Chile com 

11,1% do total de publicações selecionadas. 
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Os autores concluíram que a discussão em torno do impacto desses estudos requer um 

repensar sobre o compromisso social da pesquisa e com sua produção. Essa produção é 

historicamente situada e socialmente determinada ao apontarem diretrizes ou solucionar 

problemas que afetam um dado segmento social. Com esses resultados, pretende-se contribuir 

para a elaboração de estratégias de enfrentamento para a prevenção desses agravos, com 

ênfase na diminuição da incidência da violência, bem como suas graves consequências 

(DANTAS et al., 2009b). 

Conclui-se, portanto, que é prioritário dar continuidade à realização de investigações 

nessas temáticas e, ao mesmo tempo, investir no desenvolvimento de pesquisas direcionadas 

aos aspectos clínicos da gravidade das lesões provocadas pela violência, contribuindo para um 

melhor preparo dos profissionais de saúde que atuam no atendimento de saúde a essas 

vítimas. 
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3.4 O PROCESSO DE CUIDAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ÀS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA, NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

 

Atualmente, o número de casos de violência tem sido responsável por uma demanda 

crescente de atendimento nos serviços públicos de saúde, principalmente nas unidades de 

urgência.  Essas vítimas recorrem a esse tipo de atendimento devido aos diferentes tipos de 

violência manifestados na sociedade como: briga no trânsito, conflitos nas comunidades, 

assaltos, homicídios e maus-tratos familiares. Para os profissionais da saúde esse problema 

não é novo, pois vivenciam essa realidade no dia-a-dia dos ambulatórios, postos de 

atendimento ou nas emergências, onde a precariedade de recursos para um melhor 

atendimento é mais um agravante (PINHEIRO, 1994; DESLANDES, 1995). 

 Essas vítimas, muitas vezes, pela própria gravidade das lesões, requerem um 

atendimento rápido, complexo e eficiente nos serviços de urgência. No entanto, estas 

instituições passam por uma série de dificuldades que interferem diretamente no processo de 

cuidar, como: o déficit de recursos humanos e de materiais, incremento das lesões provocadas 

por armas muito potentes que inviabilizam a sobrevivência do paciente ou mesmo 

potencializa o grau de morbidade, a demanda elevada de pacientes que necessitam apenas de 

cuidados ambulatoriais, além da sobrecarga de atendimentos oriundos de outros Estados da 

federação (DESLANDES, 2000, 2002). 

 A superlotação nos serviços hospitalares de emergência é um fenômeno mundial, 

caracteriza-se por: todos os leitos ocupados; pacientes acamados nos corredores; tempo de 

espera para atendimento acima de uma hora; alta tensão na equipe assistencial; grande pressão 

para novos atendimentos. Indica, em última instância, baixo desempenho do sistema de saúde, 

como um todo e do hospital em particular, e induz à baixa qualidade assistencial 

(BITTENCOURT; HORTALE, 2009). 

 Outras autoras complementam que, atrelado a esses fatores, estão as dificuldades 

advindas do próprio modelo biomédico, como a supervalorização da assistência 

hospitalocêntrica e resistência de acompanhamento em unidades básicas de saúde, a 

estigmatização dos pacientes dentro do ambiente hospitalar, o foco na doença ou órgão 

atingido decorrente da violência, deficiência na notificação dos casos de violência, entre 

outros fatores que desencadeiam vários conflitos, envolvendo agressões verbais, físicas e até 

ameaças de morte (MINAYO, 1994; DESLANDES, 2000, 2002). 
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 Quanto à notificação dos casos, Bell et al. (1994) confirmam que nas emergências 

americanas a maioria dos profissionais não questionam as reais causas das lesões, apoiando-se 

basicamente no relato espontâneo das vítimas ou na declaração policial, quando esta existe, 

subestimando, assim, a magnitude dos casos. Somente quando a notificação é obrigatória por 

lei, em casos de estupro e maus-tratos contra crianças, ou nos casos de mobilização da opinião 

pública (maus-tratos contra idosos), existe uma rotina de identificação, apuração das causas, 

caracterização epidemiológica e encaminhamento para serviços de apoio. As outras formas de 

violência interpessoal, geralmente, não são identificadas. 

Porém, países como EUA e Canadá já estão implantando nos serviços de emergência 

rotinas institucionais para desencadear o acompanhamento e a prevenção de reincidências. 

Um dos itens estipula que cerca de 90% de todas as emergências nos EUA tenham protocolos 

que rotineiramente identifiquem, tratem e façam os devidos encaminhamentos para as vítimas 

de estupro, violência conjugal e outras formas de violências contra adultos (U.S. 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1993). 

 No caso brasileiro, a situação é ainda mais grave, uma vez que a qualidade do registro 

hospitalar é insuficiente, ou até mesmo inexistente, de forma que a violência não é 

diagnosticada e, sim, medicalizada através da expressão tida como “lesão por agressão”, 

dimensionando de forma muito pouco fidedigna a magnitude e a especificidade dos 

atendimentos devido às violências (DESLANDES, 2002; LEAL, 2003; SARTI, 2005). É 

como afirma a autora: 

 

[...] em nenhum outro serviço de saúde a violência adquire tamanha visibilidade 
como na emergência. [...] é, para a maioria das vítimas de violência, a “porta de 
entrada” no sistema público de saúde. [...] Para muitas pessoas é a única vez em que 
estará, enquanto vítima de uma agressão, diante de um profissional de saúde (que é 
um representante do poder público). Em muitos casos é um dos únicos momentos 
em que a violência será declarada (DESLANDES, 1999, p. 83). 
 

 Sarti (2005) complementa que essa “medicalização” se inicia na formação profissional 

focada na construção do conhecimento sobre o corpo, saúde e doença, que não contempla as 

questões epistemológicas intrínsecas implicadas no contato entre o profissional e o paciente. 

Essa prática decorre dessa formação, que envolve o não reconhecimento do processo 

interativo implícito no contato entre profissional e paciente, como condição do exercício de 

um saber concebido como técnica.  

 Ainda em relação à formação acadêmica, estudos afirmam que esses profissionais não 

são preparados para identificar, precisamente, os casos de violência, uma vez que as 
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disciplinas ministradas preparam para o atendimento científico do paciente, valorizando a 

“escuta” da história clínica e execução de um exame físico rigoroso que identifica diversas 

lesões, mas não capacita a desconfiar o que está por trás de uma “queda” ou “assalto”. Mais 

uma vez é visível a predominância do paradigma biologicista na formação desses 

profissionais, comprometendo o atendimento ideal às vítimas de violência (LEAL, 2003; 

LEAL; LOPES, 2005) 

 Outros estudos ressaltam, ainda, que a atuação do profissional de saúde tem outra 

dimensão quando atinge a compreensão das relações sociais conflituosas que se originam nas 

ruas e chegam aos serviços de urgência. Por outro lado, a demanda abundante de pacientes 

que buscam atendimento nas emergências públicas, atrelados aos sentimentos de impotência e 

a reprodução acrítica dos valores socialmente aceitos, desenvolvem, nesses profissionais, um 

sofrimento que influencia no processo de naturalização dessas condições (SKABA, 1997). 

 Silva (1994) acrescenta como outro agravante a constante sobrecarga de trabalho, 

tanto mentais como físicas, a pressão para tomadas de decisões rápidas, as jornadas de 

trabalho frequentes e exaustantes, pela sobrecarga de pacientes, e a reposição de energia 

desses trabalhadores nem sempre é adequada, alterando os padrões de sono, alimentação e 

atividades sociais. 

 Deslandes (2000) ressalta que a atuação em serviços de emergência interfere no 

processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais e afirma que este sofre influência de 

múltiplos fatores. Entre eles, destaca: as políticas públicas, recursos humanos disponíveis, 

hierarquia profissional e divisão do trabalho. Esta influência repercute diretamente na 

interação dos profissionais entre si e destes com os usuários.  

 Na prática, diz Deslandes (2000) que as principais causas de conflitos entre 

profissionais de saúde que atuam em serviços de urgência e vítimas de violência são: o tempo 

de espera, acompanhante ou familiar que exige o atendimento preferencial às suas vítimas, 

paciente ou familiar que acha que o cuidado foi de baixa qualidade e o familiar ou 

acompanhante em situação de estresse pela iminência de morte do parente. Assim, a 

emergência manifesta-se como um ambiente inseguro para os profissionais e, em muitos 

casos, não existe um serviço de segurança à altura do necessário. 

 No entanto, a mesma autora, em seu livro intitulado: “Frágeis deuses: profissionais da 

emergência entre os danos da violência e a recriação da vida”, afirma que no atendimento 

emergencial às vítimas de violência, os profissionais de saúde, abolindo as diretrizes de 

universalidade e equidade nos atendimentos, acabam por conduzir práticas discriminatórias a 

essa clientela, em sua maioria de baixa renda. E diz: 
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Cria-se uma tensão entre a vocação de salvar vidas e a tendência a um julgamento 
moral e social que determine quais serão mais merecedores dos cuidados médicos. 
Tais escolhas, evidentemente, podem envolver a vida e a morte dos que estão à sua 
mercê (DESLANDES, 2002, p. 177). 
 

 Nesse sentido, o cuidado dos profissionais de saúde com os pacientes pode ser 

diferenciado, dependendo do posicionamento ético do profissional, causando grandes dilemas 

ético-morais nos serviços de urgência. 

Por outro lado, é importante se levar em consideração satisfação dos pacientes quanto 

ao atendimento recebido. Neste contexto, Furtado (2001) afirma que as organizações 

hospitalares devem avaliar a qualidade dos serviços prestados a fim de aperfeiçoar os seus 

processos de trabalho, satisfazendo às necessidades dos seus clientes, e disponibilizando 

canais para ouvi-los, considerando suas expectativas que direcionam as mudanças. A busca da 

qualidade caracteriza-se pelo desenvolvimento de um processo contínuo de melhoria das 

práticas desenvolvidas em um serviço, tendo em vista o aprimoramento do atendimento 

prestado aos seus usuários.  

A avaliação da qualidade do cuidado prestado é imprescindível para o planejamento e 

gerenciamento dos sistemas de saúde. A mensuração da satisfação do paciente, a partir da 

utilização dos serviços de saúde, é um dos componentes dos resultados desejáveis da 

assistência prestada. No entanto, apresenta limitações como indicador de qualidade pela sua 

subjetividade, fazendo parte do grupo de indicadores de imagem das instituições de saúde que 

trabalham, principalmente, com resultados de pesquisa acerca da satisfação dos clientes 

externos e internos (BITTAR, 2001). 

Bittar (2001) complementa que os serviços que avaliam a satisfação do atendimento na 

ótica dos pacientes tendem a fortalecer o conceito de humanização do SUS, abrangendo as 

relações entre os profissionais de saúde e a própria instituição, contribuindo na busca de 

condições mínimas de trabalho que dêem suporte ao processo de atendimento humanizado. 

Adami (1993) e Esperidião; Trad (2006) esclarecem que nem sempre a satisfação do 

usuário guarda uma relação com a boa ou má qualidade do atendimento. Os leigos fazem seus 

julgamentos a partir das relações com o trato humanístico que recebem, tais como: respeito, 

comunicação clara, possibilidade de decidir frente às ações de tratamento, tolerância e 

compreensão que são demonstradas pela equipe que os assiste. Assim, as pessoas que 

pertencem a grupos de menor condição sócio-econômica, como os usuários do serviço 
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avaliado, utilizam critérios de natureza emocional, como afetividade e atenção dispensada, 

para estabelecer a sua avaliação acerca de um determinado serviço. Já as classes de maior 

condição socioeconômica avaliam os serviços prestados considerando, também, os aspectos 

técnicos envolvidos no cuidado. 

Nesse sentido, acredita-se que a forma de como o paciente é atendido,, no ambiente 

hospitalar, determinará substancialmente no modo de como este irá reagir ao atendimento 

recebido. 

 

3.4.1 A influência do medo e preconceitos no processo de cuidar às vítimas de violência 

em um serviço de urgência 

 

 O medo e preconceitos podem influenciar no processo de cuidar dos profissionais às 

vítimas de violências, uma vez que dependendo da opinião e posicionamento ético em que 

esta relação ocorre podem advir diversos conflitos pessoais.   

Uma situação comum nesses serviços é a subnotificação dos casos de violência, onde 

na maioria das vezes são mascaradas por um relato falso sobre a real ocorrência do evento 

violento. Sobre esse assunto, um estudo realizado em uma Unidade de Pronto-Atendimento 

Municipal de Pouso Alegre/MG identificou que as agressões foram a terceira mais importante 

causa de morbidade identificada, correspondendo a 10,8% dos casos, sem incluir os possíveis 

casos subnotificáveis. Muitas dessas vítimas foram alvos de violências domésticas, agressões 

sexuais e maus tratos que são ocultadas na busca pelo serviço de saúde por temer represálias 

por parte do agressor, geralmente pessoa próxima, frequentemente até residente sob o mesmo 

teto (MESQUISTA FILHO; MELLO JORGE, 2007). 

 O profissional de saúde, que atende essas vítimas e preenche a notificação, geralmente 

é intimidado por um agressor que esteja enfrentando a possibilidade de vir a ser denunciado 

aos serviços policiais (MESQUITA FILHO; MELLO JORGE, 2007). 

 Além desses conflitos, a dinâmica dos serviços de emergência referente à interação 

dos profissionais com os sujeitos é manifestada de forma diferenciada, de acordo com a forma 

de comportamento apresentada pelas vítimas e sentimentos dos profissionais. Neste sentido, 

Deslandes (2000) afirma que a atribuição do papel desempenhado pela vítima de violência, 

como agredido ou agressor, não é clara de imediato. Exceto os que chegam custodiados pela 
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polícia e, portanto, inseridos diretamente na classificação de agressor, embora todos defendam 

seu papel de vítima agredida.  

 Esta mesma autora define esse processo de cuidar dessas vítimas em dois momentos: o 

primeiro é quando a vítima dá entrada no serviço de urgência e esta será recebida como outro 

qualquer, porém, no segundo momento, à medida que os profissionais se aproximam, dando 

início aos seus procedimentos técnicos do cuidar, relacionando a cinemática do trauma com as 

apresentações clínicas das lesões, dá-se início ao processo discriminatório àquela vítima, 

dependendo do posicionamento ético-moral de cada profissional (DESLANDES, 2000). 

 Neste contexto, surge um paradoxo onde os profissionais sentem a necessidade de 

repensar o cuidar ético a essa demanda envolvida com atos de violência até mesmo para 

preservação da sua integridade física e moral durante o processo de cuidar (FISHER; 

AZEVEDO; FERNANDES, 2006). 

 Deslandes (2000) complementa que esse sentimento está atrelado, geralmente, ao 

atendimento às crianças vítimas de maus-tratos por familiares; a mulher agredida pelo marido 

ou companheiro ou vice-versa; às vítimas de violência urbana representada pelo assaltado que 

reagiu ou o policial alvejado pelo bandido. 

 Em contrapartida, quando o paciente apresenta-se como agressor, os profissionais de 

saúde, muitas vezes, apresentam outros dilemas que podem ser representados através do medo 

ou até mesmo na produção de preconceitos durante o processo de cuidar. Os casos mais 

comuns, citados por Deslandes (2000), são: o assaltante baleado pela polícia, o marido que 

agrediu a esposa e foi atingido, ou o homicida pego em flagrante pela polícia, entre outros. 

 O medo é definido por Teixeira e Porto (1998) como um sentimento que ocupa um 

espaço material no corpo provocado por ameaças externas reais ou imaginárias, geralmente 

associado às imagens da angústia original devida à emergência da consciência do tempo e da 

morte, e às experiências negativas advindas dessa consciência.  

 Nessa perspectiva, as autoras consideram o medo como uma condição trans-histórica, 

uma qualidade social que emerge ou desaparece em função da relação real ou imaginária com 

o exterior. O medo faz parte da natureza humana, mas seus objetos são historicamente 

determinados, assim como as formas de organização social para combatê-lo. Constitui-se em 

realidade e representação, cujo fundamento empírico serve de base e de justificação para a 

constituição de um imaginário do medo (TEIXEIRA; PORTO, 1998). 

 Teixeira e Porto (1998) complementam que, no contexto da violência, esta é entendida 

como um saldo negativo e anacrônico de uma ordem bárbara que precisa ser controlada a 

qualquer preço ou como resposta a uma sociedade geradora de rejeições, de exclusões, 
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expressão de xenofobia e de recusa do outro. Tal situação vem contribuindo para o 

desenvolvimento de um imaginário do medo, cujas consequências podem estar influenciando 

o aumento da violência ou seu tratamento inadequado. 

Taussing (1999, p.159) define preconceito como sendo: 

 

Atitude interior de um sujeito que viola os atributos e os qualificativos em relação ao 
outro sujeito, estabelecendo o funcionamento cognitivo e os contatos perceptivos de 
forma equivocada, cindida e traumática; portanto, pondo sempre à prova as 
capacidades e os recursos simbólicos do outro. 

 

 Bandeira e Batista (2002) acrescentam que quando essa atitude ou esse ato-

pensamento denota ou estabelece a distinção entre ou sobre o(s) outro(s), então se configura a 

discriminação, pois se gera, necessariamente, o tratamento diferencial. E este é, 

essencialmente, mais um tipo de violência, a velada ou anunciada. 

Alguns estudos comprovaram o surgimento desse estigma durante o processo de 

cuidar aos pacientes envolvidos com atos violentos, dentre esses, o de Leal e Lopes (2005) 

quando identificaram que o cuidado dos profissionais de saúde a pacientes custodiados, ou 

seja, indivíduos que sofreram algum tipo de lesão no confronto com a polícia ou com outros 

membros de grupos criminosos, sendo então preso, propiciam certo estigma ao atender essas 

vítimas, ocasionando num outro tipo de violência, a anunciada.  

Deslandes (2000) complementa que a maior preocupação dos profissionais não é 

propriamente com a presença do indivíduo no serviço, mas com as consequências do processo 

de cuidar a essa vítima, uma vez que paciente custodiado traz consigo o peso e a ameaça das 

organizações policial e criminosa. Observa-se que quanto mais envolvido criminalmente 

estiver o paciente escoltado pela polícia, mais desordem e medo causarão sua presença no 

ambiente hospitalar. Isso implica que a presença de um paciente custodiado é sempre uma 

violência anunciada pelos profissionais de saúde. 

Em outro estudo realizado com acadêmicos do 3º ano da graduação em enfermagem 

durante as práticas da disciplina de saúde mental, em uma Universidade de São Paulo, 

Siqueira Júnior e Bueno (2006) identificaram que, na abordagem ao paciente agressivo, os 

estudantes apresentavam medo de ser atingido moralmente, tornarem-se agressivos com o 

paciente ou mesmo de ser agredido fisicamente, promovendo uma relação de tensão durante o 

processo de cuidar.  
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Continuando a abordagem, Sarti (2005) acrescenta que, nos casos de violência, o 

cuidado aos agressores torna-se mais delicado, uma vez que suas atitudes contrariam os 

valores morais dos profissionais de saúde que estão desenvolvendo o processo de cuidar. O 

mesmo autor concluiu que essa produção de preconceitos também é apresentada quando o 

paciente agressor ou a vítima agredida estão sob ação de algum elemento externo, como o 

álcool e/ou drogas ilícitas. 

Preocupados com esses conflitos, o MS lançou, em 2004, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) – “Humaniza SUS” no intuito de fortalecer os princípios norteadores do 

SUS. Dentre suas estratégias, estão incluídos o atendimento aos pacientes em Unidades de 

urgência e emergência que visam à construção de estratégias para alcançar a qualificação da 

atenção em saúde, estabelecendo a construção de atitudes ético-políticas, junto aos 

profissionais de saúde e o fortalecimento dos vínculos interpessoais entre estes e os usuários 

dos serviços (BRASIL, 2004). 

Entre as diretrizes gerais para a implementação da PNH nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, o MS descreve como uma das metas: 

 

Sensibilizar as equipes de saúde em relação ao problema da violência intrafamiliar 
(criança, mulher e idoso) e quanto à questão dos preconceitos (sexual, racial, 
religioso e outros) na hora da recepção e dos encaminhamentos (BRASIL, 2004, p. 
13). 

 

 Outro documento que merece destaque é o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, recentemente reformulado e divulgado sob a Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) no 311/2007. Este documento afirma que o cuidado prestado pelos 

profissionais de enfermagem deve estar centrado na pessoa, na família, na coletividade e, 

principalmente, aliada aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos a toda 

população. 

 Dentre alguns dos seus princípios fundamentais (COFEN, 2007, p. 4-5), o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem destaca: 

 

O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 
legais.  
O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das 
ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos 
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princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, 
resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, 
hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em 
todas as suas dimensões. 
O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a 
promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética 
e da bioética. 
 

 No Art. 15, o mesmo Código afirma que é de responsabilidade e dever de todo 

profissional de enfermagem “Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de 

qualquer natureza” (COFEN, 2007, p. 7). 

 Já o Art. 52 afirma que é considerado infração ética provocar, cooperar ou ser 

conivente com maus-tratos, sob penas que variam de uma simples advertência à cassação de 

direito de exercer a profissão (COFEN, 2007). 

 O documento que norteia eticamente os profissionais da enfermagem, apesar de não 

explicitar a expressão violência doméstica mencionou maus-tratos. Aqui, entende-se que essa 

expressão deve ser interpretada de maneira ampla referindo-se a todas as formas de abuso. 

 No código de ética dos profissionais médicos, essa realidade não é diferente. O artigo 

6o do Capítulo I deste documento, que discorre sobre os Princípios Fundamentais, relata que o 

profissional médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em 

benefício do paciente. Além disso, não deverá utilizar seus conhecimentos para gerar 

sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar 

tentativa contra sua dignidade e integridade (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - 

CFM, 1988). 

 O CFM (1988) complementa, no Capítulo IV dos Direitos Humanos – Artigo 47 desse 

código, que é vedado ao médico discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer 

pretexto. 

 Além desse, o Código de Ética Médica traz, em seu artigo 6º, o dever que o médico 

tem de preservar a dignidade e integridade do seu paciente. Esse artigo poderia estabelecer a 

responsabilidade do médico na comunicação dos casos de violência, pois, ao denunciar, o 

médico estaria zelando pela saúde de seu paciente. Contudo, a legislação deixa mais evidente 

essa obrigação no artigo 49, no que veda ao médico em participar da prática de tortura ou 

outras formas de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, sendo conivente com tais 

práticas ou não as denunciar quando delas tiver conhecimento (CFM, 1988). 
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 A maior preocupação desse documento é a omissão, ou seja, o pactuar com a situação 

de brutalidade. Entretanto, tão importante quanto a identificação da violência é a sua 

denúncia, o que geralmente não acontece (SALIBA et al., 2007). 

 Fisher, Azevedo e Fernandes (2006) concluem seus estudos afirmando que é 

imperativo que o profissional de saúde conheça e respeite esses direitos, levando em 

consideração os preceitos éticos, o respeito ao ser humano, e aos seus direitos, durante sua 

interação com as vítimas que estão sob os seus cuidados.  

 No intuito de minimizar os conflitos entre profissionais de saúde e vítimas de 

violência dentro dos serviços de urgência, Deslandes (1999) sugere uma série de estratégias, 

dentre estas estão: a identificação dos principais obstáculos enfrentados durante o cuidado, 

estabelecimento de uma rede de suporte de serviços de referência para os casos de violência e 

construção de um serviço de notificação desses casos, dentro do ambiente hospitalar, 

elaboração de rotinas institucionais para cada tipo de violência, estabelecimento de melhores 

condições de trabalho do profissional de saúde, especialmente os do setor de emergência, 

regularização da relação entre demanda de pacientes e quantificação de profissionais, e 

capacitação adequada desses profissionais para lidar com diferentes situações de violência.  

Além disso, o mesmo estudo defende que a consolidação de um cuidar de qualidade às 

vítimas da violência depende da formulação de políticas que minimizem a reincidência dos 

casos envolvidos e visem à prevenção desses agravos.   
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo é do tipo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa e dados 

prospectivos. Estudos descritivos observam, registram, analisam e correlacionam fatos ou 

fenômenos sem manipulá-los. Tem por objetivo descobrir, com melhor precisão, a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas 

características (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2006).  

Marconi e Lakatos (2003) definem uma pesquisa exploratória como a que tem o 

propósito de formular questões ou problemas com três finalidades: desenvolver hipóteses, 

ampliar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno e modificar ou 

clarificar conceitos. 

Para Rodrigues (2007), na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros 

(características mensuráveis), traduz em números as opiniões e informações para serem 

classificadas e analisadas e busca estabelecer a relação entre causa e efeito entre as variáveis. 

Optamos por utilizar uma abordagem quantitativa porque esta permite a coleta 

sistemática de informação numérica, mediante condições de muito controle, medição e 

interpretação cuidadosa da realidade objetiva com vistas a analisar essas informações através 

da estatística (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), 

especificamente no Pronto Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), nas seguintes unidades: 

politrauma; reanimação e atendimento clínico. 

O HMWG é uma instituição hospitalar da rede pública, situado geograficamente ao leste 

da cidade de Natal. Atende pacientes com procedência de outros hospitais da cidade, de 

municípios do Estado, além de Estados vizinhos. Além disso, é referência para todos os 

atendimentos de urgência do Sistema Único de saúde (SUS), incluindo trauma, neurologia, 

neurocirurgia, ortopedia, queimados, cirurgia plástica, nefrologia, urologia, cirurgia vascular, 

buco-maxilo-facial e hematologia. Faz, em média, de 700 atendimentos/dia, com 
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aproximadamente 40 internações/dia e cerca de 1.000 internações/mês, com uma média de 

60% dos pacientes provenientes do interior. 

 Quanto ao PSCS, atende em média, 19 mil pacientes/mês e possui cerca de 62 leitos, 

assim distribuídos: 09 na UTI geral, 05 na UTI pediátrica, 12 na unidade semi-intensiva, 08 

no politrauma, 04 na reanimação, 15 na pediatria e 09 no centro de recuperação de operados. 

Optamos em realizar a coleta de dados nesta instituição por se tratar de um hospital 

conveniado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que disponibiliza 

campos de estágio para os profissionais de saúde dos cursos de Enfermagem, Medicina, 

Farmácia Odontologia e Fisioterapia tanto em nível de graduação como de pós-graduação. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O nosso estudo foi constituído de duas populações-alvo. A primeira foi composta 

pelos profissionais de saúde que formam a equipe de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e 

técnicos de enfermagem) e equipe médica. Todos esses profissionais trabalham em regime de 

escala de plantão, distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Nesse sentido, a 

população total das duas equipes a serem estudas é de 231 profissionais. 

A equipe de enfermagem do PSCS é formada por 13 enfermeiros, 90 técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, perfazendo um total de 103 profissionais e a equipe médica com 

128. 

Para o cálculo da amostragem dos profissionais e vítimas, utilizamos as seguintes 

fórmulas (BARBETTA, 2007, p.58): 

 N = tamanho da população 

 E0 = erro amostral tolerável (5%) 

 n0 = primeira aproximação do tamanho da amostra 

           

 

 

 

 n = tamanho da amostra 

 

 

 

n0  =
   1 
 E0

2 

n =  N . n0 

 N + n0 
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 Cálculo do número de enfermeiros: 

 N = 13 enfermeiros 

 n0 = 400 

 n = 13 * 400 / 13 + 400 = 13 enfermeiros. 

 

 Cálculo do número de técnicos / auxiliares de enfermagem: 

 N = 90 técnicos / auxiliares de enfermagem 

 n0 = 400 

 n = 90 * 400 / 90 + 400 = 74 técnicos / auxiliares de enfermagem. 

 

 Cálculo do número de médicos: 

 N = 128 médicos 

 n0 = 400 

 n = 128 * 400 / 128 + 400 = 97 médicos. 

 

Sendo assim, somando todas as categorias profissionais, participaram da pesquisa 16 

enfermeiros; 74 técnicos ou auxiliares de enfermagem e 98 médicos, somando um total de 188 

profissionais de saúde.  

Para a definição da amostragem, utilizamos uma amostra aleatória simples do tipo 

probabilística, que, segundo Lakatos e Marconi (1995) é baseada na escolha aleatória dos 

pesquisados.  

Após ser determinado o tamanho da amostra, foi realizado um sorteio, tomando como 

base a escala de trabalho dos profissionais para determinar qual a população a ser estudada. O 

seguinte passo foi o de elaborar uma listagem com dados fornecidos pelo Departamento de 

Pessoal do hospital, contendo nome, setor e horário de trabalho dos participantes, facilitando, 

assim, tanto o contato com o profissional, como o controle sobre os que serão entrevistados.  

Quando um dos sorteados, por qualquer razão, não puderam participar da pesquisa, 

automaticamente realizamos um novo sorteio para substituição. 

Para contar com a participação desses profissionais, utilizamos os seguintes critérios 

de inclusão: terem sido sorteados; aceitarem participar do estudo através da assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C). 

A segunda população alvo compreendeu as vítimas de violência, com consequências 

decorrentes de agressões físicas e outros agentes causadores, admitidos no setor de urgência 

do PSCS durante o período de coleta de dados. 
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A população contou com 365 vítimas que deram entrada no PSCS com diagnóstico 

decorrente de atos violentos. 

O cálculo dessa amostra ocorreu a partir do censo anual (01/01/2008 a 31/12/2008) 

que retrata as admissões do hospital, em que detectamos que foram atendidas 3.946 vítimas de 

violência neste período. 

 Cálculo: 
 

 N = 3.946 vítimas de violência 

 n0 = 400 

 n = 3.946 * 400 / 3.946 + 400 = 365 vítimas de violência. 

Portanto, a amostra constou de 365 vítimas de violência.  

Quanto aos critérios de inclusão das vítimas serão: aceitarem participar da pesquisa 

após a assinatura do TCLE (APÊNDICE D), ter idade igual ou superior a 18 anos, e, no caso 

de coma, confusão mental, inconsciência ou impossibilitado de comunicação verbal, estar 

com seus acompanhantes legalmente responsáveis (APÊNDICE E).  

Para coletar os dados junto aos profissionais da equipe de enfermagem e médica, 

utilizamos um formulário com questões referentes ao conhecimento existente sobre a 

violência, e como abordam essas vítimas durante o processo de cuidar (APÊNDICE G) 

Realizamos também uma observação estruturada acerca do processo de cuidar dos 

profissionais de saúde, quando identificamos a presença ou não de dados que possam trazer à 

tona problemas gerados durante esse momento tão importante para o paciente e seus 

familiares (APÊNDICE F). 

Observação estruturada, segundo Polit; Beck e Hungler (2004), exige a preparação 

antecipada do instrumento e dos tipos de dados que serão observados. Essas autoras afirmam 

que para obtermos exemplos representativos dos comportamentos a serem observados, se faz 

necessário utilizar um tipo de amostragem adequado para identificação do evento a ser 

pesquisado. No que se refere às informações relacionadas às vítimas de violência, estas serão 

coletadas questionando acerca do evento e complementadas com dados contidos no 

prontuário. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Segundo Polit; Beck e Hungler (2004, p. 46), a variável de um estudo “é toda 

qualidade de uma pessoa, grupo ou situação que varia ou assume um valor diferente”.   
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Para Cervo; Bervian e Da Silva (2006), variáveis podem ser compreendidas como 

aspectos, propriedades ou fatores reais que possuem valores mensuráveis e discerníveis em 

um determinado objeto de estudo. 

 

4.4.1 Variáveis de caracterização 

 

Como variáveis de caracterização dos profissionais de saúde temos os dados pessoais, 

profissionais e relativos ao processo de cuidar às vítimas de violência, apresentadas no 

Quadros 01, 02, 03, e 04, a seguir: 

  

VARIÁVEIS ESCALAS / CRITÉRIOS 
Dados pessoais - profissionais de saúde 

Idade Em anos 
Sexo Masculino/Feminino 
Grau de escolaridade Ensino fundamental completo/Ensino médio 

completo e incompleto/Ensino superior completo 
e incompleto 

Estado conjugal Casado - União consensual/Solteiro/Separado/ 
Viúvo/Divorciado 

Tem filhos Sim/Não 
Quantos filhos Número de filhos 
QUADRO 01 -  Distribuição das variáveis de caracterização dos profissionais de 

saúde quanto aos dados pessoais. Natal/RN, 2009. 
 

 
VARIÁVEIS ESCALAS / CRITÉRIOS 

Dados profissionais – profissionais de saúde 
Formação profissional Enfermeiro/Técnico de enfermagem/Auxiliar de 

enfermagem/Médico 
Formação complementar Especialização/Atualização/Mestrado/Doutorado 
Tempo de serviço na instituição Em anos 
Tempo de serviço na área de urgência Em anos 
Setor de trabalho Politrauma/Reanimação/Atendimento clínico 
Motivação para trabalhar em serviço de 
urgência 

Gosta/ Imposição/ Especialização/ Outros 

Outro vínculo de trabalho Sim/Não 
Jornada semanal de trabalho Tempo em horas 
QUADRO 02 -  Distribuição das variáveis de caracterização dos profissionais de 

saúde quanto aos dados profissionais. Natal/RN, 2009. 
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VARIÁVEIS  ESCALAS / CRITÉRIOS 
Dados sobre o cuidado às vítimas de violência 

Experiência no atendimento à vítima de 
agressão 

Sim/Não 

Interesse em conhecer o evento violento Sim/Não 
Experiência no atendimento a algum 
paciente custodiado 

Sim/Não 

Se a resposta anterior for positiva, qual o 
sentimento durante o atendimento 

Medo/Insegurança/Preconceito/Raiva/Indignação/ 
Compaixão/Nenhum 

Opinião quanto à capacitação dos 
profissionais de saúde com as questões 
que envolvem a violência 

Sim/ Não 

Sente-se preparado (a) para assistir às 
vítimas de violência 

Sim/Não 

Se a resposta anterior for positiva, onde 
adquiriu estas informações 

Na prática/Em palestras/Em cursos/Outros  

Abordagem da violência nos cursos de 
nível médio e superior 

Muito importante/Importante/Moderadamente 
importante/Sem importância 

Diferença no atendimento a uma vítima 
agredida de uma agressora 

Sim / Não 

Se a resposta anterior for positiva, qual o 
motivo 

Acha que deve ser punido/Só está dando trabalho/ 
É uma ameaça para os profissionais e pacientes/ 
Ele é o único responsável pelo seu estado de saúde 

Segurança do local de trabalho Sim/Não 
Se a resposta anterior for negativa, como 
prevenir ou minimizar atos violentos 

Uso de protocolo de atendimento/ Organização da 
estrutura física na recepção da urgência/ 
Capacitação dos profissionais na prevenção da 
violência/Articulação multidisciplinar/ 
Policiamento preventivo 

Presença de obstáculo que dificulta a 
assistência às vítimas de violência 

Sim/Não 

Se a resposta anterior for positiva, quais 
são estes 

Aberta 

Se a resposta anterior for positiva, como 
solucioná-los 

Aberta 

QUADRO 03 -  Distribuição das variáveis de caracterização dos profissionais quanto 
ao cuidado às vítimas de violência. Natal/RN, 2009. 
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VARIÁVEIS  ESCALAS / CRITÉRIOS 
Dados do cuidado prestado obtido pela observação do pesquisador 

Tempo de espera para o atendimento Em minutos 
Acolhimento Ouviu o paciente/Não ouviu o paciente/ Falou com 

respeito/Não falou com respeito/Outros 
Sentimento durante o cuidado prestado Medo/Insegurança/Preconceito/Raiva/Indignação 

/Compaixão/Nenhum 
Questionou quanto à história do evento 
violento 

Sim/Não 

Acompanhamento do caso e realização 
de  procedimentos necessários 

Sim/Não 

Materiais disponíveis para o 
atendimento 

Sim/Não 

Orientou quanto ao uso de 
medicamentos e condutas 

Sim/Não 

Atendimento de qualidade Ouviu o paciente/Falou com respeito/Aliviou a dor 
/Pediu exames complementares/Nenhuma 

Atenção às necessidades e expectativas 
do paciente 

Escala de 0 a 10 

QUADRO 04 -  Distribuição das variáveis de caracterização dos profissionais quanto 
ao cuidado prestado obtido pela observação do pesquisador. 
Natal/RN, 2009. 

 
Como variáveis de caracterização sociodemográfica das vítimas de violência, temos os 

dados sobre o evento violento e o cuidado recebido, apresentadas nos Quadros 05, 06 e 07, a 

seguir: 

 

VARIÁVEIS  ESCALAS / CRITÉRIOS 
Dados pessoais – vítimas de violência 

Qualidade da vítima Agredida/Agressora 
Sexo Masculino/Feminino  
Idade Em anos 
Procedência Local de residência (cidade / bairro) 
Escolaridade Não alfabetizado/Fundamental I incompleto e 

completo/Fundamental II incompleto e 
completo/Nível médio incompleto e 
completo/Nível superior incompleto e completo 

Religião Católica/Evangélica/Espírita/Agnóstico/Outra 
Estado conjugal Casado - União consensual / Solteiro / Separado 

/ Viúvo / Divorciado 
Ocupação Atividade laboral que exerce 
Renda Em salários mínimos 
QUADRO 05 -  Distribuição das variáveis de caracterização das vítimas de violência 

quanto aos dados pessoais. Natal/RN, 2009. 
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VARIÁVEIS ESCALAS / CRITÉRIOS 
Dados sobre o evento violento – vítimas de violência  

Hora do evento Tempo em horas 
Dia da semana que ocorreu o evento Domingo/Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta/ 

Sábado 
Dia da semana do atendimento Domingo/Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta/ 

Sábado 
Transporte da vítima até o hospital APH/Familiares/Própria vítima/Outros 
Local de ocorrência (cidade/bairro) Natal/Grande Natal/Interior/Outros Estados 
Classificação do ato violento Agressão física/Tentativa de homicídio/ Tentativa de 

suicídio/Abuso sexual/Queimadura/Intoxicação/ 
Enforcamento/Afogamento intencional/ 
Atropelamento intencional/Negligência ou abandono 

Agente causador das lesões Arma de fogo/Objeto cortante/Objeto 
contundente/Gases e vapores/Material 
explosivo/Substâncias corrosivas/Força 
corporal/Drogas e outras substâncias 
tóxicas/Pesticidas/Chamas de fogo 

Relação entre vítima e agressor Pai/Mãe/Parente/Vizinho/Estranho/Policial/Cônj
uge/Assaltante/Conhecido/Própria vítima/Outros 

Uso de drogas Sim/Não 
Região corpórea mais atingida Cabeça e pescoço/Face/Tórax/Abdome – 

Conteúdos Pélvicos/Membros – Cintura 
Pélvica/Superfície externa 

QUADRO 06 -  Distribuição das variáveis de caracterização das vítimas de violência 
quanto ao evento violento. Natal/RN, 2009. 

 

VARIÁVEIS ESCALAS / CRITÉRIOS 
Dados sobre o cuidado recebido – vítimas de violência 

Tempo de espera para ser atendido Tempo em minutos 
Acolhimento Você foi ouvido/Você não foi ouvido/Falaram 

com respeito/Não falaram com respeito/Outros 
Presença de resistência (medo ou preconceito) 
por parte dos profissionais de saúde durante o 
atendimento 

Sim/Não 

Foi questionado quanto a história do evento 
violento 

Sim/Não 

Recebeu acompanhamento do caso e 
realização de procedimentos necessários 

Sim/Não 

Materiais disponíveis para o atendimento Sim/Não 
Orientou quanto ao uso de medicamentos e 
condutas 

Sim/Não 

Equipe que melhor atendeu Enfermagem/Médica 
Atendimento de qualidade Saber ouvir/Saber falar/Alívio da dor/Pedido de 

exames complementares/Nenhum 
Atenção às necessidades e expectativas Escala de 0 a 10 
QUADRO 07 -  Distribuição das variáveis de caracterização das vítimas de violência 

quanto ao cuidado recebido. Natal/RN, 2009. 
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4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados desta pesquisa, utilizamos três instrumentos, sendo dois para os 

profissionais e outro para as vítimas e familiares/acompanhante. O primeiro, objetivou obter 

informações acerca do cuidado prestado às vítimas de violência pela observação sistemática 

dos profissionais de saúde durante o processo de cuidar (APÊNDICE F). Contém um item 

relacionado aos dados sobre o cuidado prestado incluindo: tempo de espera para o inicio 

atendimento do paciente, qualidade do acolhimento, presença de algum sentimento 

desenvolvido pelos profissionais de saúde, acompanhamento do caso e realização dos 

procedimentos necessários, conhecimento sobre o evento disponibilidade de material, 

qualidade do atendimento (medida pela escala de likert), e atenção às necessidades e 

expectativas do paciente. 

Um segundo instrumento contém três itens (APÊNDICE G). O primeiro item diz 

respeito aos dados de Identificação pessoal como: idade, sexo, grau de escolaridade, estado 

conjugal, número de filhos, formação profissional e formação complementar. O segundo item 

consta da Identificação profissional como: tempo de serviço na instituição e na área de 

urgência, setor de trabalho, motivo que levou a trabalhar no setor de urgência, presença de 

outros vínculos empregatícios e jornada de trabalho. O terceiro item consta Dados sobre o 

cuidado às vítimas de violência incluindo a experiência de cuidar de pacientes vítimas de 

violência, interesse em conhecer como se deu o evento violento, experiência e sentimento 

desenvolvido no cuidado a vítimas custodiadas pela polícia, importância da capacitação de 

profissionais de saúde no cuidado a pacientes envolvidos com atos violentos, diferença do 

cuidado a uma vítima agredida de uma agressora, segurança no local de trabalho, estratégias 

para prevenir e minimizar os atos violentos, presença de obstáculos que dificultam o cuidado 

a essas vítimas e suas devidas soluções. 

O terceiro instrumento referente à coleta de dados das vítimas de violência 

(APÊNDICE H), contendo três itens. O primeiro item contém Dados de identidade Pessoal 

como: qualidade da vítima, sexo, idade, procedência, escolaridade, religião, estado conjugal, 

ocupação e renda em salários mínimos. Para classificar a ocupação, adotamos uma 

metodologia utilizada por Cassano, Frias e Valente (2000), adaptada a partir de um modelo 

preconizado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e a 

Classificação Brasileira de Ocupações utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Essa conversão obtém como resultado as seguintes atividades laborativas: 
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administrativas; técnicas, científicas, artísticas e assemelhadas; agropecuária e da produção 

extrativa vegetal e animal; indústrias de transformação e construção civil; comércio e 

atividades auxiliares; transportes e comunicações; prestação de serviços; defesa nacional e 

segurança pública; e outras ocupações/ocupações mal definidas. 

O segundo item diz respeito aos Dados sobre o evento violento, isto é, refere-se à 

caracterização do evento, como: hora e dia do evento, hora e dia do atendimento, quem 

transportou a vítima até o hospital, local da ocorrência (cidade/bairro), classificação do ato 

violento (CID, 1993), agente causador das lesões (CID, 1993), relação entre vítima e agressor, 

envolvimento com drogas e a região corpórea mais atingida. 

O terceiro item contém Dados sobre o cuidado prestado pelos profissionais de 

saúde como informações pertinentes ao processo de cuidar promovido pelos profissionais de 

saúde às vítimas de violência, como: tempo de espera para ser atendido, qualidade do 

acolhimento, percepção de alguma resistência (medo ou preconceito) por parte dos 

profissionais de saúde durante o cuidado, acompanhamento do caso e realização dos 

procedimentos necessários, importância de conhecer o evento violento em si, disponibilidade 

de material para prestar um determinado cuidado, orientações quanto ao uso de medicamentos 

ou condutas, equipe que melhor atendeu, interação com o profissional durante o cuidado e 

satisfação do paciente quanto as suas necessidades e expectativas durante o atendimento 

(medida pela escala de Likert). 

 

4.6  PROCEDIMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados desta pesquisa enviamos um ofício à Diretoria Geral do 

HMWG informando-o sobre a pesquisa (APÊNDICE A), solicitando autorização para a sua 

realização e utilização formal do nome da instituição no relatório final da investigação 

(APÊNDICE B). Neste ofício, os pesquisadores se comprometeram em honrar os princípios 

éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres humanos, preconizados na Resolução 

nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2000).   

Após esta autorização, o projeto foi enviado para apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFRN. Mediante aprovação do CEP, sob parecer de No 068/2009 

(ANEXO A), iniciamos a primeira etapa da coleta de dados, que se constituiu do pré-teste do 

instrumento com 10% (20 profissionais e 37 vítimas de violência) da população estudada em 



                                                                                                        Metodologia 82

outro hospital de urgência do Distrito Norte do município de Natal/RN, com a finalidade de 

avaliar a sua aplicabilidade. 

Em seguida, iniciamos a coleta dos dados propriamente dita, que foi realizada durante 

os meses de abril e maio de 2009, nos três turnos (manhã, tarde e noite), incluindo os finais de 

semana, conforme escalas de serviços dos profissionais.  

Neste sentido, seguimos os seguintes passos: após a realização do sorteio, tomando 

como base a escala de trabalho dos profissionais para determinar qual a população a ser 

estudada, buscamos o profissional sorteado no dia em que este estivesse de plantão para 

explicar os objetivos da pesquisa, pedindo sua aquiescência e assinatura do TCLE. Em 

seguida, o pesquisado respondia o questionário que era ser entregue no final do plantão ou em 

um dia acordado com o pesquisador. Esta observação ocorreu pela preocupação com a perda 

ou desvio desse tipo de instrumento, pois, segundo a literatura, a perda pode chegar a 70% 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Além disso, nesse momento dava-se início à observação 

estruturada do cuidado prestado pelos profissionais.  

 Em seguida, codificávamos cada profissional e vítima com um número, os 

profissionais de 01 a 184 e as vítimas de 01 a 365. Para essa categorização, utilizamos a 

seguinte legenda: V – para as vítimas de violência, M – para os médicos, E – para os 

enfermeiros, T – para os técnicos de enfermagem e A – para os auxiliares de enfermagem. O 

intuito de codificar os sujeitos se deu com o objetivo de confrontar os dados observados pelo 

pesquisador durante o processo de cuidar com aqueles respondidos pelas vítimas de violência 

após recebimento dos cuidados.  

Após a coleta de dados dos profissionais e a estabilização hemodinâmica do paciente, 

iniciávamos a coleta com as vítimas de violência que foram assistidas pelos profissionais 

participantes da pesquisa. Neste momento, solicitávamos a sua aquiescência (ou do seu 

familiar) para participar de nossa pesquisa, após esclarecimentos dos nossos objetivos, leitura 

e assinatura do TCLE. Alguns dados de identificação foram complementados pelo prontuário.  

 Calil e Pimenta (2005) afirmam que é inquestionável a prioridade da estabilização do 

quadro no atendimento ao pacientes vítimas de traumas, sendo este realizado na primeira hora 

de atendimento, iniciado desde o atendimento pré-hospitalar até o hospitalar. 

É importante ressaltar que realizamos uma classificação quanto à qualidade da vítima, 

se esta apresentava-se como agredida ou agressora, esta foi baseada na tese de doutoramento 

de Deslandes (2000), cujo objetivo foi o de analisar as representações, as práticas, as 

interações e os desafios que os profissionais de saúde estão sujeitos ao abordar às vítimas de 

violência nos serviços de urgência. A autora fez uma discussão sobre a dualidade presente na 
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expressão “vítimas de violência”, deixando claro que essas “vítimas” ao entrarem no serviço, 

podem estar na condição de vítima agredida ou de vítima agressora. 

Neste contexto, um dos fatores que contribuíram para a classificação dessa dualidade 

em nossa pesquisa foi a presença de policiais custodiando os agressores. Além desse, a 

classificação das “vítimas” também foi aferida segundo a história do evento violento, seja por 

parte do próprio paciente ou das pessoas que as trouxe até o hospital, sejam os profissionais 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de outros serviços ou 

acompanhantes. 

Para ambas as populações, esclarecemos quanto ao caráter voluntário, enfatizando o 

anonimato dos participantes e a possibilidade de sair da pesquisa a qualquer momento se 

assim julgar oportuno, conforme a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) (BRASIL, 2000). 

Salientamos que contribuíram na coleta de dados três alunas de iniciação científica, 

membros da Base de Pesquisa em Enfermagem Clínica. Para que essa colaboração se 

realizasse, evitando a ocorrência de vieses, realizamos um treinamento no sentido de orientar 

quanto à cinemática do trauma dos principais tipos de violência, segundo as diretrizes do 

Advanced Trauma Life Support (ATLS), abordagem aos profissionais de saúde e aspectos 

relacionados à coleta dos dados propriamente dita, incluindo a observação estruturada.    

 

4.7  PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

  Os dados coletados foram organizados em um banco de dados eletrônico por meio de 

digitação em planilha do Microsoft Excel (Office 2007), logo após realizamos a correção e 

verificação de erros de digitação por processo de validação por dupla digitação. 

  

4.8  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 Inicialmente, com o auxílio do aplicativo Microsoft Excel 2007, procedeu-se a análise 

descritiva das observações obtidas de forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada 

e inteligível dos dados. 

 Antes de escolher o procedimento estatístico mais adequado para verificação das 

hipóteses levantadas no trabalho, faz-se necessário verificar o tipo de distribuição das 
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observações analisadas, tendo em vista que a escolha da técnica de comparação entre grupos 

depende da aceitação ou não da premissa de normalidade da distribuição das variáveis.  

 Com assessoria de um estatístico, optou-se por testar as hipóteses levantadas na 

pesquisa, pela utilização das provas não paramétricas Qui-Quadrado (χ2) e U de Mann-

Whitney, que é alternativa útil à prova paramétrica t e permite saber se duas amostras 

independentes provêm da mesma população.   

 As análises descritivas e inferenciais foram realizadas pelos programas Statistic 8.0 e o 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), com verificação de nível de significância 

estatística (ρ < 0,05) adotado nesta pesquisa. 

 Em seguida, os dados foram apresentados na forma de tabelas, quadros e gráficos com 

suas respectivas distribuições percentuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“O cuidado somente surge quando a existência de alguém tem 

importância para mim. Passo então a dedicar-me a ele; disponho-me a 

participar de seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de seus 

sucessos, enfim, de sua vida” 

 
Leonardo Boff 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados e a discussão dos dados desta pesquisa. 

Inicialmente traremos os dados de caracterização sociodemográfica, profissional e dos 

cuidados prestados pelos profissionais de saúde (equipe de enfermagem e médica). Em 

seguida apresentaremos dados referentes à caracterização sociodemográfica das vítimas de 

violência, do evento violento e sobre o cuidado recebido no ambiente hospitalar, de acordo 

com a categoria profissional pesquisada. Posteriormente, confrontaremos os resultados no que 

se refere às respostas das vítimas sobre o cuidado recebido pelos profissionais e o observado 

pelos pesquisadores. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, PROFISSIONAL E DOS CUIDADOS 

PRESTADOS ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA PELAS EQUIPES MÉDICA E DE 

ENFERMAGEM 

 

 A população estudada constou de 188 profissionais assim distribuídos: 98 (52,1%) 

médicos, 16 (8,5%) enfermeiros, 74 (39,4%) técnicos e auxiliares de enfermagem. No que se 

refere às vítimas à amostra constou de 365 indivíduos. 

 

5.1.1 Caracterização sociodemográfica da equipe médica e de enfermagem 

 

 O Quadro 08 apresenta a caracterização sociodemográfica dos profissionais 

envolvidos na pesquisa, no que se refere ao sexo, faixa etária, grau de escolaridade, formação 

complementar e estado conjugal. 
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VARIÁVEIS MÉD. ENF. AUX./TEC.  TOTAL 
N % N % N % N % 

Sexo Masculino 72 38,3   4 2,1 14   7,4   90   47,9 
Feminino 26 13,8 12 6,4 60 31,9   98   52,1 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Faixa Etária 

21├ ┤25 anos   1   0,5   0 0,0   1   0,5    2     1,1 
26├ ┤30 anos 17   9,0   2 1,1   6   3,2  25   13,3 
31├ ┤35 anos 16   8,5   2 1,1   9   4,8  27   14,4 
36├ ┤40 anos 13   6,9   1 0,5 11   5,9  25   13,3 
41├ ┤45 anos   9   4,8   3 1,6 18   9,6  30   16,0 
45├ ┤50 anos 11   5,9   5 2,7 14   7,4  30   16,0 
51├ ┤55 anos 10   5,3   2 1,1   8   4,3  20   10,6 
56├ ┤60 anos 16   8,5   0 0,0   4   2,1  20   10,6 
61├ ┤65 anos   5   2,7   1 0,5   2   1,1    8     4,3 
66├ anos   0   0,0   0 0,0   1   0,5    1     0,5 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Escolaridade 

Ens. fund. Completo   0   0,0   0 0,0   2   1,1     2     1,1 
Ens. médio incompleto   0   0,0   0 0,0   2   1,1     2     1,1 
Ens. médio completo   0   0,0   0 0,0 49 26,1   49   26,1 
Ens. superior incompleto   0   0,0   0 0,0 15   8,0   15    8,0 
Ens. superior completo 98 52,1 16 8,5   6   3,2 120   63,8 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Formação 
complementar 

Não possui   0   0,0   0 0,0   6   3,2    6    3,2 
Especialização 82 43,6 10 5,3 10   5,3 102  54,3 
Atualização   6   3,2   6 3,2 58 30,9   70  37,2 
Mestrado   7   3,7   0 0,0   0   0,0    7    3,7 
Doutorado   3   1,6   0 0,0   0   0,0     3    1,6 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Estado 
Conjugal 

Casado/União consensual 52 27,7   6 3,2 32 17,0   90   47,9 
Solteiro 20 10,6   6 3,2 21 11,2   47   25,0 
Separado   9   4,8   2 1,1   7   3,7   18     9,6 
Viúvo   2   1,1   1 0,5   1   0,5     4     2,1 
Divorciado 15   8,0   1 0,5  13   6,9   29   15,4 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 
QUADRO 08  -   Distribuição dos profissionais de saúde segundo o sexo, faixa etária, 

escolaridade e estado conjugal.  
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 No Quadro 08 observamos, que 98 (52,1%) dos profissionais de saúde que 

participaram do estudo são do sexo feminino e 90 (47,9%) do sexo masculino. Considerando 

a equipe de enfermagem e médica separadamente, identificamos que dos profissionais da 

equipe de enfermagem (enfermeiros e auxiliares/técnicos de enfermagem), 72 (38,3%) são do 
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sexo feminino e 18 (9,5%) do sexo masculino. Quanto à equipe médica, esse número se deu 

de maneira inversa, pois o sexo masculino foi de 72 (38,3%), e o sexo feminino 26 (13,8%).  

 Analisando quanto ao sexo dos profissionais de saúde em geral, Lima e Farias (2008) 

e Lima (2007), em estudo realizado no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), Boa Vista 

(RR), com objetivo de estudar a atuação dos profissionais de saúde frente a criança vítima de  

violência, detectaram que dos 235 profissionais, predominou o sexo feminino (76,1%) sobre o 

masculino (23,8%). O mesmo aconteceu no estudo de Freire (2005) quando estudou a atuação 

de profissionais de saúde no cuidado a pneumonia associada à ventilação mecânica em um 

hospital de urgência de Natal/RN. 

 Considerando a equipe de enfermagem separadamente, os mesmos autores 

encontraram dados semelhantes aos nossos, quando pesquisaram 185 profissionais de 

enfermagem, e destes, 150 (63,8%) eram do sexo feminino e apenas 14,8% eram do sexo 

masculino (LIMA; FARIAS, 2008). 

 Dados pesquisados no banco de cadastro do Conselho Regional de Enfermagem do 

Rio Grande do Norte (COREN/RN) sobre o predomínio de gênero na categoria de 

enfermagem revelam que, no RN, existem cerca de 17.736 profissionais de enfermagem 

ativos. Destes, 87,6% são do sexo feminino e 12,4% do sexo masculino (COREN, 2009). 

Analisando por categoria profissional, dos 2.962 enfermeiros ativos, 89,2% são do sexo 

feminino e 10,8% do sexo masculino; dos 6.355 técnicos de enfermagem, 86% são do sexo 

feminino e 14% masculino. Em relação aos auxiliares de enfermagem (8.417), 88,4% são do 

sexo feminino e 11,6% masculino. 

 Freire (2005) identificou a prevalência do sexo feminino (74,5%) na composição da 

equipe de enfermagem que atuava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e serviço de 

urgência de um hospital público de Natal. O mesmo foi observado por Freire, Farias e Ramos 

(2006) e Campos (2005) no qual as equipes de enfermagem eram compostas principalmente 

pelo sexo feminino. 

 Ao analisarmos o contexto internacional, Ryan e Maguire (2006), em seus estudos 

sobre a incidência da violência nos departamentos de emergência da Irlanda (Europa), 

também detectaram que a equipe de enfermagem que atuava nesses setores, correspondiam a 

89% da população estudada. 

 Historicamente, a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina, fato este 

constatado nas pesquisas realizadas por Cura e Rodrigues (1999), Fernandes e Farias (1999), 

Carvalho e Lima (2001), Lino (2004), Schmidt (2004).  
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Neste mesmo sentido, Leal e Lopes (2005) acrescentam que, o processo de 

feminização da enfermagem é considerado um fato construído historicamente, em decorrência 

do contexto caritativo, no qual se deu o nascimento da enfermagem. Essa realidade impôs que 

o cuidado aos pacientes fosse prestado por mulheres, majoritariamente, devido à associação 

com a figura materna, curandeira e com conhecimento informal de práticas de saúde. 

 Quanto à categoria profissional da enfermagem (Quadro 08), o número de auxiliares e 

técnicos de enfermagem foi de 74 (39,4%), bem maior que a de enfermeiros 16 (8,5%). 

 Comparando nossos achados com os de Lima e Farias (2008), em estudo realizado em 

um hospital de Boa Vista (RR), com 235 profissionais de saúde que atuam frente à violência 

contra a criança, identificaram que 150 (63,90%) eram auxiliares e técnicos de enfermagem e 

35 (14,80%) enfermeiros, reforçando as discussões já apresentadas. 

 Tais dados reforçam a real situação do nosso país, onde os auxiliares e técnicos de 

enfermagem continuam sendo a maioria no quadro de pessoal dos hospitais. Acreditamos que 

os motivos que contribuíram para esse fato é a existência do grande número de escolas 

formadoras, o destaque dado pelo governo federal aos cursos profissionalizantes e a faixa 

salarial, menor do que a dos profissionais de nível superior, levando a contratação de um 

número maior dessa categoria profissional (MOURA, 2004; FREIRE, 2005; COFEN, 2007; 

LIMA, 2007; LIMA; FARIAS, 2008). 

Quanto ao predomínio do sexo masculino na categoria médica em nosso estudo, 

encontramos resultados semelhantes quando Freire (2005) detectou que a categoria médica 

também era formada mais por homens com 63,6%.  

Dados pesquisados no Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre o predomínio de 

gênero na categoria médica revelam que, no Brasil, existem cerca de 343.138 médicos 

inscritos e ativos. Destes, 61% são do sexo masculino e 39% do feminino (CFM, 2009). 

Consultando essa situação no Rio Grande do Norte (RN), identificamos que dos 3.882 

médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina (CRM) e ativos, 58,9% são do sexo 

masculino e 41,1% do feminino, revelando ainda a predominância dos homens na referida 

categoria. 

 Quanto a análise da variável faixa etária, observamos no Quadro 08 que houve um 

grande número de profissionais nas faixas etárias entre 26 e 60 anos para todas as categorias. 

No entanto, predominou a faixa que corresponde ao intervalo de 41 a 45 anos e 45 a 50 anos, 

ambas com 30 profissionais (16%) do total da população, seguido daqueles com 31 a 35 anos 

27 (14,4%) e entre 26 e 30 anos 25 (13,3%).  
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 No estudo de Lima e Farias (2008) foi detectada a predominância da faixa que 

corresponde a 21 a 45 anos. No entanto, Freire (2005) encontrou maior predomínio na faixa 

que corresponde 30 a 40 anos. 

 Analisando os dados (Quadro 08), quanto à categoria médica, a maior frequência de 

faixa etária 17 (9%) se concentrou entre 26 e 30 anos de idade, e 16 (8,5%) entre 56 a 60 

anos. 

 No que se refere a idade da equipe médica, Lima (2007) detectou em seu estudo 

resultados semelhantes aos nossos, na cidade de Boa Vista (RR), os quais atuam no 

diagnóstico de violência infantil, com predomínio da faixa etária entre 31 a 45 anos. 

 Podemos observar no Quadro 08 que, dentre os enfermeiros, 9 (5,4%), tinham entre 41 

a 55 anos, predominando a faixa etária entre 45 a 50 anos de idade. Em relação aos auxiliares 

e técnicos de enfermagem, o intervalo de idade com maior participação foi entre 36 a 50 anos, 

com 43 (22,9%), com predomínio da faixa etária entre 41 a 45 anos 18 (9,6%). 

 Considerando a equipe de enfermagem como todo, dados semelhantes aos nossos, 

foram encontrados por Campos (2005) quando estudou a satisfação da equipe de enfermagem 

do SAMU Natal/RN, identificou que a faixa etária de maior predominância entre os 

profissionais de enfermagem pesquisados foi de 36 a 45 anos (60,8%). Freire, Farias e Ramos 

(2006) em seu estudo realizado com as equipes de saúde da emergência e UTI de um hospital 

público de referência para trauma no Estado do RN, detectaram que a faixa de maior 

predominância situava-se entre 40 e 50 anos (44,1%), seguida entre 30 e 40 anos (39,7%).  

 Vale ressaltar que não detectamos nenhum profissional enfermeiro e médico que 

correspondesse à faixa etária acima de 66 anos. Acreditamos que isso se deva ao fato da 

mudança na Emenda Constitucional nº. 47, de 05 de Julho de 2005, da Constituição (1988), 

que concede aposentadoria aos homens com 35 anos e às mulheres com 30 anos de 

contribuição (BRASIL, 2005d).  

 Sobre a faixa etária dos profissionais que trabalham nas unidades de urgência, 

Andrade, Caetano e Soares (2000) argumentam que um pronto socorro de referência, exige a 

presença de pessoas jovens e ágeis. Acreditam os autores que o sujeito mais jovem interfere 

positivamente na qualidade da assistência prestada nos serviços de urgência. Para tanto, 

podemos inferir que a faixa etária dos profissionais do nosso estudo não condiz com a 

necessidade deste tipo de serviço, devido ao excessivo desgaste físico, emocional e mental. 

 Continuando a análise do Quadro 08, no que se refere à escolaridade dos profissionais 

pesquisados, destacamos que a maioria da população 120 (63,8%) concluiu o ensino superior 

e 49 (26,1%) o ensino médio e 15 (8%) tinham o ensino superior incompleto.  
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 O fato de identificarmos que 120 (63,8%) dos profissionais possuíam o ensino 

superior completo se justifica pelo número de enfermeiros e médicos que participaram da 

nossa pesquisa, uma vez que para estas categorias este é um dos requisitos para obtenção do 

título acadêmico. 

 Diferente dos nossos achados, Lima (2007) identificou uma maior porcentagem de sua 

população (45,9%) de profissionais que possuem apenas a conclusão do ensino médio, 

seguindo dos profissionais que já concluíram o ensino superior com (38,3%). A análise feita 

por categoria profissional identificou que 49 (26,1%) dos auxiliares e técnicos possuem o 

ensino médio completo e 15 (8%), estão em fase de conclusão do ensino superior. 

 Filho, Vieira e Garcia (2006) afirmam que, nos dias atuais, o aumento da oferta de 

cursos de graduação em enfermagem pelas instituições privadas tem facilitado o ingresso de 

profissionais do nível médio (auxiliares e técnicos) nesses cursos, uma vez que estes aspiram 

por melhores condições de trabalho e renda. Para tanto, os mesmos autores identificaram que 

no período de 1995 a 2003, os cursos de enfermagem aumentaram de 108 para 334 em todo o 

Brasil, perfazendo um crescimento de 209,3%. No RN, de 2003 a 2009, esse número elevou-

se de 01 para 05 cursos de instituições privadas que oferecem a graduação em enfermagem 

com 04 anos de duração e com carga horária média de 4.050 horas/aula.  

 Os mesmos autores alegam que dentre as razões possíveis desse quadro, podem estar 

ligadas às mudanças produzidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

favoreceram a criação de cursos e a privatização do ensino, em virtude da maior autonomia 

concedida às instituições de ensino superior (BRASIL, 1996; FILHO; VIEIRA; GARCIA, 

2006). 

 Quanto à qualidade desses cursos, em pesquisa junto ao Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da última avaliação publicada dos cursos 

de graduação em enfermagem de instituições de ensino superior brasileiros do ano de 2007. 

Em Natal, apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) obteve conceito 4 

(varia de 1 a 5), e dentre as instituições privadas, 3 foi o maior conceito. 

 Analisando a formação complementar dos sujeitos pesquisados, encontramos uma 

maior prevalência nos cursos de especialização 102 (54,3%), seguido daqueles de atualização 

70 (37,2%); mestrado 07 (3,7%) e 03 (1,6%) doutorado. 

 Em consonância com nossos dados, Lima et al. (2009) e Melo (2008) realizando uma 

ação educativa com profissionais de saúde de uma UTI no intuito de minimizar a pneumonia 

associada à ventilação mecânica de um hospital privado de Natal/RN, encontrou que a 
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maioria dos profissionais (16,1%) tinha pós-graduação em nível de especialização e 03 (9,7%) 

mestrado. 

 Lima e Farias (2008) identificaram que 97,6% dos profissionais que participaram da 

pesquisa tinham pelo menos uma pós-graduação em nível de especialização lato sensu e 

0,78% stricto sensu. 

 Analisando a categoria dos auxiliares e técnicos de enfermagem separadamente 

(Quadro 08), identificamos que destes, 50 (30,9%) tinham cursos de atualização e 10 (5,3%) 

realizam cursos de pós-graduação em nível de especialização. 

 Vemos ainda no Quadro 08, que a maioria dos profissionais, 90 (47,9%) era casada. A 

prevalência dose casados foi detectada em todas as categorias, sendo 52 (27,7%) médicos; 6 

(3,2%) enfermeiros e 32 (17%) auxiliares e técnicos de enfermagem. 

 Colaborando com nossos achados, Lima e Farias (2008) identificaram em seus estudos 

que 108 (45,96%) profissionais eram casados, 77 (32,77%) solteiros e 24 (10,21%) 

divorciados. A mesma realidade também foi observada nos estudos de Palácios et al. (2002), 

Matsuda e Évora (2003), Jackson e Ashley (2005) e Ergun e Karadakovan (2005). 

Consideramos importante ressaltar que 130 (69,1%) da população estudada têm filhos, 

e destes, 71 (37,8%) de 02 a 03 filhos e 59 (31,4%) apenas 01 (Quadro 08). 

Campos (2005), avaliando a satisfação da equipe de enfermagem do SAMU/Natal, no 

ambiente de trabalho, também identificou que a maioria de sua população (82,4%) possuía 

filhos. 

Os dados de caracterização profissional, da equipe médica e de enfermagem, serão 

apresentados a seguir no Quadro 09. 
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5.1.2 Caracterização profissional da equipe médica e de enfermagem 

 

VARIÁVEIS MÉD. ENF. AUX./TEC.  TOTAL 
N % N % N % N % 

Tempo de 
Serviço na 
Instituição 

  1├ 5 anos 34 18,1 5 2,7 23 12,2   62   33,0 
  5├ 10 anos  14   7,4 3 1,6 20 10,6   37   19,7 
10├ 15 anos  23 12,2 2 1,1 11   5,9   36   19,1 
15├ 21 anos  16   8,5 3 1,6 6   3,2   25   13,3 
21 anos├ 11   5,9 3 1,6 14   7,4   28   14,9 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Tempo de 
Serviço em 
Urgência 

  1├ 5 anos 25 13,3   3 1,6 15   8,0   43   22,9 
  5├ 10 anos 18   9,6   3 1,6 29 15,4   50   26,6 
10├ 15 anos 26 13,8   2 1,1 15   8,0   43   22,9 
15├ 21 anos 18   9,6   5 2,7   6   3,2   29   15,4 
21 anos├ 11   5,9   3 1,6   9   4,8   23   12,2 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Setor de 
trabalho 

Politrauma 59 31,4   3 1,6 26 13,8   88 46,8 
Reanimação 19 10,1   6 3,2 25 13,3   50 26,6 
Atendimento clínico 20 10,6   7 3,7 23 12,2   50 26,6 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Motivo que 
levou a 
trabalhar 
neste setor 

Porque gosta 45 23,9 15 8,0 57 30,3 117   62,2 
Por imposição 13   6,9   0 0,0 10   5,3   23   12,2 
Tem especialização 30 16,0   1 0,5   0   0,0   31   16,5 
Porque gosta e tem 
especialização   2   1,1   0 0,0   0   0,0     2     1,1 

Outros (atualização)   8   4,3   0 0,0   7   3,7        
15     8,0 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Outro vínculo Sim 83 44,1 8 4,3 34 18,1 125   66,5 
Não 15   8,0 8 4,3 40 21,3   63   33,6 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Jornada 
Semanal 

30 a 40 horas 15   8,0   5 2,7 42 22,3   62   33,0 
41 a 60 horas 37 19,7   6 3,2 19 10,1   62   33,0 
61 horas a mais 46 24,5   5 2,7 13   6,9   64   34,0 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 
QUADRO 09  -   Distribuição dos profissionais de saúde segundo o tempo de serviço na 

instituição, tempo de serviço de urgência, setor de trabalho, motivo 
que levou a trabalhar no setor, presença de outro vínculo de trabalho 
e jornada semanal de trabalho. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
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 Analisando o Quadro 09 em relação à variável tempo de serviço na instituição, 

identificamos que a maioria 62 (33%) trabalha de 1 a 4 anos e 11 meses, seguido dos 

intervalos de 5 a 9 anos e 11 meses; e de 10 a 14 anos e 11 meses, com 37 (19,7%) e 36 

(19,1%)  dos pesquisados, respectivamente. Ressaltamos que a grande concentração de 

pesquisados estarem na instituição, de 1 a 4 anos e 11 meses, se deve a realização recente de 

um concurso público estadual para suprimento efetivo de profissionais para a referida 

instituição de saúde, principalmente dos serviços de urgência.  

Freire (2005), realizando suas pesquisas junto a profissionais da equipe de 

enfermagem, médicos e fisioterapeutas de uma UTI, encontrou dados diferentes do nosso, 

uma vez que estes possuíam um tempo de serviço na instituição entre 5 a 9 anos (32,3%). 

No que se refere a cada categoria isoladamente, em nosso estudo (Quadro 09), 

detectamos que em todas elas o tempo de serviço na instituição estava situada entre 1 a 4 anos 

e 11 meses, estando assim distribuídas: 34 (18,1%) dos médicos, 5 (2,7%) dos enfermeiros e 

23 (12,2%) dos auxiliares e técnicos de enfermagem. 

Campos, Farias e Ramos (2009) identificaram em sua pesquisa que 58,8% dos 

trabalhadores da enfermagem atuavam há mais de 02 anos, e 19,6% de 01 a 02 anos.  

Detectamos em nossa pesquisa (Quadro 09) que havia muitos profissionais com tempo 

de serviço acima de 21 anos. Desses, 11 (5,9%) são médicos, 3 (1,6%) enfermeiros e 14 

(7,4%) auxiliares e técnicos de enfermagem. Essa realidade poderia ser justificada, em 

especial na categoria médica, pela resistência em querer aposentar-se no sentido de manter o 

padrão de vida mais elevado. 

Ressaltando a importância da estabilidade desses profissionais, em uma pesquisa 

realizada com discentes (enfermeiros, médicos e dentistas) de uma pós-graduação em nível de 

especialização e residência multiprofissional em saúde, quando os profissionais afirmaram 

considerar de extrema valia a formulação de vínculos empregatícios estáveis com o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Isto porque este tipo de contrato proporciona ao profissional mais 

estabilidade, possibilidade de acúmulo de conhecimentos e habilidades que permitam tornar 

mais consistentes e duradouras também as propostas de formação destes e dos futuros 

profissionais da saúde (GIL, 2005). 

No Quadro 09 observamos que a variável tempo de serviço em urgência de todas as 

categorias, 50 (26,6%) profissionais tinham entre 5 a 9 anos e 11 meses, e 43 (22,9%) entre 1 

a 4 anos e 11 meses e 10 a 14 anos e 11 meses. 

Neste sentido Melo (2005), analisando o tempo de atuação dos profissionais em uma 

UTI, detectou que a maioria dos profissionais trabalhava especificamente nesta área, há um 
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período de tempo entre 01 e 04 anos (51,6%), seguida daqueles com menos de 01 ano 

(19,4%).  

Quando analisamos a equipe de enfermagem separadamente, identificamos que a 

maioria dos enfermeiros 5 (2,7%) atuam no serviço de urgência de 15 a 20 anos e 11 meses, e 

os auxiliares e técnicos de enfermagem de 5 a 9 anos e 11 meses (Quadro 09). 

Em estudo realizado em um Centro Municipal de Urgência e Emergência de Curitiba, 

Harbs, Rodrigues e Quadros (2008), os pesquisadores encontraram que a maioria dos 

profissionais da equipe de enfermagem possui um tempo acima de 05 anos de atuação em 

serviços de urgência.  

Pesquisa realizada por Ergun e Karadakovan (2005) com a equipe de enfermeiros de 

um serviço de emergência da Turquia, revelaram dados diferentes dos nossos, pois 71,2% dos 

enfermeiros tinham entre 0 e 5 anos de experiência no serviço de urgência e 16,7% tinham 

entre 6 e 10 anos. Andrade, Caetano e Soares (2000) dizem que segundo a legislação vigente 

no Brasil, três anos é o período mínimo considerado para a estabilidade profissional.  

No que se refere ao setor onde desenvolvem suas atividades laborais (Quadro 09), o 

setor de politrauma concentra a maior parte dos profissionais com 88 (46,8%), seguido pelos 

setores da reanimação e atendimento clínico, ambos com 50 (26,6%). 

Essa realidade pode ser justificada pelo elevado número de atendimentos de vítimas de 

CE’s no Rio Grande do Norte (RN), necessitando um maior número de profissionais, de 

diversas especialidades. Deslandes et al. (2007) complementam que o setor que atente às 

vítimas de trauma sofre considerável rotatividade de profissionais, pela própria especificidade 

do setor. 

Porém, no que se refere ao motivo que levou o profissional a trabalhar no setor atual 

(Quadro 09), 117 (62,2%) referiram gostar de trabalhar naquele serviço de urgência, 31 

(16,5%) informou ter uma pós-graduação em nível de especialização e 23 (12,2%) por 

imposição da própria direção médica e de enfermagem. 

Nesse sentido, Campos, Farias e Ramos (2009) mostram em seus estudos que 84% dos 

profissionais de enfermagem escolheram trabalhar no SAMU, 96,1% gostam e estão 

satisfeitos em trabalhar nesse serviço de urgência.  

Estudando a satisfação profissional, Lino (2004), em pesquisa realizada com 

enfermeiras na UTI detectou que o trabalho desenvolvido nessas unidades era marcado pelo 

prazer e satisfação gerado pelo cuidar direto e pela aproximação humana, caracterizando um 

processo predominantemente assistencial.  
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Analisando a variável sobre outro vínculo empregatício (Quadro 09), 125 (66,5%) dos 

profissionais possuíam outro vínculo. Destes, 83 (44,1%) eram médicos, 8 (4,3%) 

enfermeiros, e 34 (18,1%) auxiliares e técnicos de enfermagem. Alguns enfermeiros que 

participaram do nosso estudo, apesar de não possuírem outro vínculo de trabalho, possuem 

uma escala extra na mesma instituição onde se deu a coleta dos dados, justificando as 

jornadas elevadas de trabalho de alguns. Além disso, torna-se importante ressaltar que, alguns 

profissionais apresentaram um tempo de serviço na instituição inferior ao tempo de serviço 

em urgência, isso se deveu ao fato de os mesmos profissionais possuírem vínculo com outras 

instituições. 

Em um estudo realizado com 350 médicos em Salvador (BA), Sobrinho et al. (2006) 

identificaram que 88 (25,9%) dos médicos possuíam outro vínculo empregatício. Os 

resultados apontaram uma sobrecarga de trabalho entre os pesquisados, especialmente nas 

atividades de plantão. Entretanto, esta situação apresenta-se inadequada, dizem os autores, 

pois a prática médica necessita de tempo para interação entre profissional/paciente, 

acompanhamento e estudo, bem como para atualização científico-tecnológica.  

Montanholi, Tavares e Oliveira (2006) identificaram em seu estudo com enfermeiros 

de instituições hospitalares que 45,8% possuem outro vínculo empregatício para 

complementação salarial. Dupla jornada de trabalho também é uma realidade vivenciada por 

53,9% das trabalhadoras de enfermagem de um hospital público em Salvador (BA), 

totalizando uma carga horária semanal de 45,7 horas (ARAÚJO; AQUINO; MENEZES, 

2003). 

Sendo assim, uma dupla jornada de trabalho, pode levar à sobrecarga de trabalho, e 

considerando ainda, que a maioria dos profissionais de enfermagem é mulher e a condição 

feminina, ainda agrega outras atividades no lar, aumentando a carga horária inicial. Desta 

forma, a exigência em excesso fonte geradora de estresse, leva a diminuição do rendimento 

desses profissionais e do tempo dispensado para seu autocuidado e lazer (ARAÚJO; 

AQUINO; MENEZES, 2003). 

Observamos também no Quadro 09 quanto à jornada de trabalho semanal, que 64 

(34%) trabalham acima de 61 horas, e 62 (33%) de 30 a 40 e de 41 a 60 horas.  

No estudo de Fehlberg; Santos e Tomasi (2001), objetivando investigar a ocorrência 

de acidentes do trabalho, na zona rural, e sua associação com alguns fatores de risco na cidade 

de Pelotas (RS), os autores detectaram que a maioria 43 (68,3%) dos profissionais que possuía 

jornada semanal de trabalho acima de 48 horas, foram vítimas de algum acidente de trabalho. 



                                                                                          Resultados e discussões    96 

 

Podemos observar ainda no Quadro 09, que ao fazermos a análise por categoria 

profissional, 46 (24,5%) dos médicos possuem uma carga horária semanal de trabalho acima 

de 61 horas semanais, os enfermeiros, a maioria 6 (3,2%) trabalha em regime de 41 a 60 horas 

semanais e os auxiliares e técnicos de enfermagem 42 (22,3%) trabalham de 30 a 40 horas 

semanais. 

Colaborando com nossos achados, a pesquisa de Sobrinho et al. (2006) feita com 

médicos de Salvador (BA), revelou que 124 (38,5%) trabalhavam em uma jornada semanal de 

41 a 60 horas. 

Quanto aos trabalhadores da enfermagem, Pafaro e Martino (2004), realizaram uma 

pesquisa em hospital de oncologia pediátrica de Campinas (SP), com o objetivo investigar a 

presença e o nível de estresse emocional entre os enfermeiros que fazem dupla jornada de 

trabalho. Identificaram que dentre os que trabalham com uma jornada semanal de trabalho 

acima de 40 horas, 70,84% apresentaram estresse, 37,50% sintomas psicológicos, 20,83% 

sintomas físicos e 12,50% sintomas físicos e psicológicos. Afirmam ainda que uma jornada 

semanal de trabalho muito extensa, para os trabalhadores de enfermagem interferir em alguns 

aspectos referentes à qualidade de vida do trabalhador (PAFARO; MARTINO, 2004). 

Além disso, vale ressaltar que a enfermagem, em todo o Brasil, tem lutado pela 

aprovação do Projeto de Lei no. 2295/2007, que regulamenta a Jornada dos Profissionais de 

Enfermagem para 30 horas semanais, sem redução de salário. Nesse sentido, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a II Conferência 

Nacional de Recursos Humanos para a Saúde recomenda jornada de 30 horas para os 

trabalhadores da área da saúde, argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores 

da saúde em todo o mundo (COFEN, 2009). 

 

5.1.3 Caracterização do cuidado prestado pela equipe médica e de enfermagem às 

vítimas de violência 

 

 O Quadro 10 apresenta a distribuição dos profissionais de saúde, no que se refere a 

experiência no cuidado às vítimas de violência, interesse em conhecer o evento violento, 

capacitação profissional e onde adquiriu o preparo e como vê a abordagem da violência nos 

cursos de ensino médio e superior. 
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VARIÁVEIS MÉD. ENF. AUX./TEC TOTAL 
N % N % N % N % 

Cuidou de vítima  
Sim 98 52,1 16 8,5 73 38,8 187   99,5 
Não   0   0,0   0 0,0   1   0,5     1     0,5 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 
Interesse no 
evento 

Sim 92 48,9 16 8,5 68 36,2 176   93,6 
Não   6   3,2   0 0,0   6   3,2   12     6,4 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 
Capacitação 
cuidar  
 

Sim 95 50,5 16 8,5 70 37,2 181   96,3 

Não   3   1,6   0 0,0   4   2,1    7     3,7 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 
Sente-se 
preparado  

Sim 76 40,4 11 5,9 59 31,4 146  77,7 
Não 22 11,7   5 2,7 15   8,0   42  22,3 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Onde adquiriu o 
preparo 

Na prática 61 41,8 10 6,8 48 32,9 119  81,5 
Em palestras   2   1,4   0 0,0   2   1,4     4    2,7 
Em cursos 11   7,5   1 0,7   8   5,5   20  13,7 
Na prática e em cursos   1   0,7   0 0,0   0   0,0     1    0,7 
Outros   1   0,7   0 0,0   1   0,7     2    1,4 

Total 76 52,1 11 7,5 59 40,4 146* 100,0 

Abordagem da 
violência em 
cursos 
médio/superior 

Muito importante 54 28,7 7 3,7 45 23,9 106  56,3 
Importante 30 16,0 8 4,3 26 13,8   64  34,0 
Moderadamente 
importante 11   5,9 1 0,5   3   1,6   15    8,0 

Sem importância   3   1,6 0 0,0   0   0,0     3    1,6 
Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 
QUADRO 10  -   Distribuição dos profissionais de saúde segundo sua experiência no 

cuidado às vítimas de violência, o interesse em conhecer o evento 
violento, capacitação profissional, e onde adquiriu o preparo. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
*Valor relacionado aos que sentiam-se capacitados. 
 
 
 Observando o Quadro 10, vemos que a maioria (99,5%) dos profissionais de saúde já 

cuidou de algum paciente vítima de violência. Ressaltamos que esse resultado se deva ao fato 

que o Pronto Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), pertencente ao Complexo Hospitalar 

Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), referencia no atendimento às vítimas de violência. Os 

dados estatísticos da instituição mostram que, no ano de 2008, cerca de 3.946 pacientes foram 

atendidos  vítimas desse tipo de evento, com uma média diária de 11 pacientes. 

 Deslandes (1999) complementa que é nos serviços de emergência que a violência tem 

maior visibilidade, uma vez que esses setores são a porta de entrada desses agravos. 
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 No estudo de Lima e Farias (2008), com profissionais de saúde sobre a experiência de 

cuidar de crianças vítimas de violência de um hospital público de Boa Vista (RR), vemos que 

a maioria 178 (75,74%) afirmou que já teve essa experiência. Destes, 100% eram psicólogos, 

89,4% médicos, 85,7% assistentes sociais, 80% enfermeiros e 70% auxiliares e técnicos de 

enfermagem. 

 Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Carvalho (2003), realizado 

com médicos pediatras, o qual identificou que 55% da população pesquisada tiveram a 

oportunidade de atender crianças vítimas de maus tratos na cidade de Piracicaba (SP). 

 No estudo de Deslandes (1999, 2000), em dois hospitais públicos do Rio de Janeiro 

(RJ), considerados de referência para o atendimento de emergências, de um total de 1.190 

atendimentos às vítimas de violência, 735 foram atendidos por um ortopedista, abordando 

apenas a parte física. Contudo, 176 pessoas (7,4%) no Hospital Municipal Salgado Filho, e 

279 (10,5%) no Hospital Municipal Miguel Couto receberam a atenção de mais de um 

especialista. Esta diferença pode estar relacionada tanto à gravidade da lesão quanto à própria 

estrutura e recursos de cada instituição. Porém, o que chama a atenção é que em nenhum 

desses estudos a autora retrata a participação de um psicólogo na avaliação seja do agressor 

ou agredido. 

 Analisando quanto ao interesse dos profissionais em conhecer como se deu o evento 

violento, a maioria, 176 (93,6%), afirmou ter interesse em saber toda à trajetória da 

cinemática do evento violento. Isto ajuda a direcionar o cuidado de acordo com a gravidade 

da lesão, contribui para uma interação paciente/profissional e facilitando a consolidação de 

um melhor relacionamento interpessoal e terapêutico. 

 Neste sentido, Fernandes (2007) afirma que, em virtude do aumento da violência, os 

serviços de emergência estão cada vez mais lotados, fazendo com que os profissionais atuem 

com maior rapidez para no atendimento. Uma das ferramentas para tornar esse cuidado mais 

rápido e eficaz, é a investigação e análise da cinemática do trauma, que compreende um 

conjunto de leis e conhecimentos permitindo ao profissional de saúde, em particular, priorizar 

o atendimento de acordo com a gravidade do evento. Conforme o mecanismo de lesão, é 

possível predizer que tipo de lesões e gravidade aos quais a vitima de trauma está exposta e, 

assim, tratá-la de forma mais específica e rapidamente, minimizando possíveis sequelas e 

evitando um segundo trauma.  

 Oliveira, Parolin e Teixeira Júnior (2007) complementam dizendo que a equipe que 

atende a um politraumatizado deve ter em mente dois tipos de lesões; o primeiro, são aquelas 

facilmente identificáveis ao exame físico, permitindo tratamento precoce. O segundo são aquelas 
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lesões ditas potenciais, ou seja, não são óbvias ao exame, mas podem estar presentes pelo 

mecanismo de trauma sofrido, e dependendo do grau de suspeita, os danos menos aparente podem 

passar despercebidos, sendo tratadas tardiamente, pondo em risco a vida do paciente.  

 Deste modo, ressalta-se a importância de se conhecer a história do acidente, pois no 

trauma, assim como em qualquer outro agravo à saúde, uma história clínica completa e precisa, 

corretamente interpretada, pode levar à indicação ou suspeita de 90% das lesões traumáticas 

(MCSWAIN; FRAME; SALOMONE, 2007). 

 Ao indagarmos aos profissionais de saúde se estes deveriam ser capacitados com as 

questões que envolvem a violência (Quadro 10), a maioria 181 (96,3%) respondeu sim. Com 

relação ao sentir-se preparados ou não para cuidar dessas vítimas, 146 (77,7%) afirmam estar 

bem preparados e destes, 119 (81,5%) disseram ter adquirido este preparo na prática e 20 

(13,7%) em cursos específicos. Na realidade de Natal/RN, os casos de violência, em sua 

maioria, não são notificados nos serviços de saúde, apesar de ser uma exigência e de já existir 

uma ficha própria do Sistema de Notificação Brasileiro. 

Alguns autores dizem que os profissionais de saúde atuantes em serviços hospitalares, 

não estão preparados para cuidarem dessas vítimas e destacam mesmo que estejam 

preparados, os serviços não têm infraestrutura adequada inclusive para notificar esses eventos. 

Para tanto ressaltam que a ausência de um serviço de notificação, dificulta o diagnóstico da 

violência, implicando em um cuidado voltado para o “órgão lesado” (DESLANDES, 1999, 

2000, 2002; LEAL, 2003, MINAYO; SOUZA, 2003; LEAL; LOPES, 2005). 

 Vemos no Quadro 10 que os dados sobre o ensino da violência nos ensinos médio e 

superior, 106 (56,3%) profissionais opinaram que o ensino dessa temática é de extrema 

importância e, apenas 3 (1,6%)  disseram não considerar importante. 

Sant’Anna (2000) e Leal (2003) declaram em seus estudos que os serviços de 

emergência estão voltados para a queixa do momento, e a crescente demanda desses setores 

dificulta a oferta de um atendimento articulado. Isso retrata a alienação dos profissionais de 

saúde formados dentro da lógica do modelo biologicista, objetivando detectar distúrbios no 

corpo das vítimas, e banalizar os agravos consequentes de uma violência social. Nesse 

sentido, Deslandes (2002) enfatiza que os profissionais de saúde convivem diariamente com a 

violência na demanda dos atendimentos e ressalta a importância da avaliação do ato violento e 

a sua repercussão na saúde. A fala desse autor mostra o quanto é importante a abordagem da 

violência nos cursos de formação profissional, uma vez que esta faz parte das suas práticas 

cotidianas. 
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Reforçando a necessidade desses profissionais, Leal (2003) complementa que em 

geral, eles saem das universidades sem condições de assumir a responsabilidade de trabalhar 

em um serviço público. De acordo com o SUS, o profissional deve estar voltado para cuidar 

de acordo com os princípios da universalidade, equidade, integralidade e sensibilidade para 

com os usuários, ou com capacidade para acolher, saber falar e ouvir o que o paciente diz e o 

que não diz identificando o que está por trás, por exemplo, de uma “queda” ou de um 

“assalto”. 

Concordando com os autores sobre o problema da violência, Skaba (1997) diz que o 

profissional que lida com essas situações, deve ter além de preparo técnico, possuir 

psicológico adequado, necessitando, portanto de qualificação adequada, pois sua atuação 

assume outra dimensão quando compreende a trama das relações sociais conflituosas que se 

originam nas ruas e chegam aos serviços de emergência. 

 Cavalcante (2003) buscou avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem no 

cuidado a pacientes vítimas de traumatismo raquimedular (TRM), realizado em dois hospitais 

gerais do município de Natal/RN. A autora identificou que a maioria dos enfermeiros 

(54,04%) afirmou não estar preparados para atender às vítimas de TRM, porém o contrário 

ocorreu em relação aos auxiliares de enfermagem, 65,38%, dizem sentir-se preparados, e este 

preparo foi adquirido na prática. O autor acredita que estes dados são uma constatação de que, 

um conhecimento técnico-científico mais elaborado, dá ao enfermeiro condições de se auto-

avaliar apto ou inapto a partir das suas limitações, ao passo que o auxiliar de enfermagem, 

pela sua rotina prática, julgue-se detentor do conhecimento específico por ser ele que, na 

grande maioria, atua diretamente com o paciente. 

 Pesquisa realizada em um hospital de trauma de Porto Alegre (RS), sobre a percepção 

da enfermagem no cuidado às vítimas de violência, os autores afirmam que não existe uma 

capacitação dos profissionais para a detecção desse agravo, nem a possibilidade de 

encaminhar o usuário a serviços de referência e serem acompanhados para que esses possam 

vir a ter oportunidade de sair do ciclo da violência (LEAL; LOPES, 2005). 

Neste sentido, D'Oliveira e Schraiber (1999), dizem que os profissionais tendem a 

compreender a violência como problemática que diz respeito à esfera da Segurança Pública e 

à Justiça, e não à assistência no âmbito da saúde. Jaramillo e Uribe (2001) observaram que a 

falta de preparo dos profissionais que possa oferecer uma atenção de impacto efetivo à saúde, 

é reflexo da falta de preparo nos cursos da área de formação, uma vez que em seus currículos 

e programas, a educação continuada e o treinamento dos aspectos relacionados com a 

violência não são abordados.  
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Mendez-Hernandez et al. (2003) complementam que o despreparo do profissional em 

lidar com as vítimas que recorrem ao serviço para atendimento, se deve, possivelmente, ao 

desconhecimento acerca de como proceder frente a esses casos. Os autores destacam que 

entre os vários problemas existentes, o mais crucial está relacionado à subnotificação dos 

casos de violência. Ressaltam, que existe escassez de regulamentos que firmem os 

procedimentos técnicos, ausência de mecanismos legais de proteção aos profissionais 

responsáveis pela notificação, falha na identificação da violência no serviço de saúde e a 

quebra de sigilo profissional. 

Os casos notificados apresentam grande importância, pois é por meio deles que a 

violência ganha visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a 

criação de políticas públicas voltadas à sua prevenção (MENDEZ-HERNANDEZ et al., 

2003). 

Neste contexto, consideramos importante ressaltar que a Política Nacional de Redução 

da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, afirma que as universidades devem 

participar mais ativamente na formação dos profissionais da saúde, capacitando-os para o 

gerenciamento de situações de emergência e atendimento a essas vítimas, bem como para o 

desenvolvimento de medidas preventivas. A inexistência de diretrizes institucionais nos 

serviços públicos que favoreçam a atuação dos profissionais nessa área levando à 

desmotivação e êxodo, ficando tais serviços, por vezes, a cargo daqueles que não dispõem 

ainda de experiência suficiente (BRASIL, 2001a). 

Esta realidade tem sido vivenciada em diversos serviços de urgência do Município de 

Natal/RN, que devido aos fatores citados, favorecem a saída dos profissionais de saúde, os 

quais preferem ser transferidos para outras unidades que corram menos riscos. 

 No tocante a violência intrafamiliar, o Ministério da Saúde (MS) reforça, esta 

representa um grande desafio para o setor de saúde, pois o diagnóstico deste evento é 

dificultado por fatores de ordem cultural, bem como pela falta de orientação dos usuários e 

dos profissionais dos serviços, que têm receio em enfrentar as consequências posteriores. A 

gravidade desse tipo de violência manifesta-se tanto nas consequências imediatas quanto 

tardias, como rendimento escolar deficiente e alteração do processo de crescimento e 

desenvolvimento. A violência contra a criança e o adolescente é potencializadora da violência 

social, estando presente na gênese de sérios problemas, como população de rua, prostituição 

infantil e envolvimento em atos infracionais, devendo, portanto, ser alvo prioritário de atenção 

(BRASIL, 2001a; LIMA; FARIAS, 2008).  
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 No que diz respeito à participação dos profissionais na notificação dos casos de 

violência nos serviços de saúde, essa política indica a capacitação e a mobilização dos 

profissionais de saúde que atuam em todos os níveis de atendimento do SUS, isto inclui as 

unidades de urgência e emergência, com vistas a superar os problemas relacionados à 

investigação e à informação relativa a acidentes e violências (BRASIL, 2001a). 

 Sendo assim, os profissionais de saúde deverão ser capacitados a identificar maus-

tratos, acionar os serviços existentes visando à proteção das vítimas e acompanhar os casos 

identificados. Serão garantidas as condições adequadas para o atendimento, tais como tempo 

para reuniões de equipe, supervisão e infra-estrutura (BRASIL, 2001a). 

 Ainda tratando sobre a questão da notificação, Schreiber (2001) afirma que toda 

situação de violência deve ser notificada. Em relação à violência infanto-juvenil, a notificação 

deve ser feita aos Conselhos Tutelares, pois eles visam não apenas coibir, mas também evitar 

que os abusos sejam cometidos. Notificar, segundo Rocha (2004), consiste no ato de emitir 

uma informação para o Conselho Tutelar, pelo setor saúde ou por qualquer órgão ou pessoa 

com o objetivo de promover cuidados destinados à proteção da criança e do adolescente 

vítima de maus tratos. 

 No Quadro 11 a seguir, apresentaremos a caracterização do cuidado prestado pelos 

profissionais de saúde às vítimas de violência, no que se refere a experiência no cuidado às 

vítimas custodiadas pela polícia (agressoras), e como esses se sentiram durante o processo de 

cuidar.  
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VARIÁVEIS MÉD. ENF. AUX./TEC.  TOTAL 

N % N % N % N % 
Cuidou de paciente 
custodiado 

Sim 94 50,0 14 7,4 62 33,0 170   90,4 
Não   4   2,1   2 1,1 12   6,4   18     9,6 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Como se sentiu 

Medo 33 10,6   4 1,3   16   5,1 53   17,0 
Insegurança 33 10,6   3 1,0   15   4,8 51   16,3 
Preconceito 41 13,1   4 1,3     9   2,9 54   17,3 
Raiva 25   8,0   0 0,0     8   2,6 33   10,6 
Indignação 20   6,4   4 1,3   14   4,5 38   12,2 
Compaixão 11   3,5   0 0,0   21   6,7 32   10,3 
Nenhum 28   9,0   5 1,6   18   5,8 51   16,3 

Total 163 61,2 20 6,4 101 32,4 312* 100,0 
Diferença entre 
cuidar de vítima 
agredida/agressora 

Sim 56 29,8   4 2,1 24 12,8   84   44,7 

Não 42 22,3 12 6,4 50 26,6 104   55,3 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Motivo da diferença 

Acha que deve ser 
punido    59 19,3 13 4,3 57 18,7 129 42,3 
Só está dando 
trabalho    15   4,9   1 0,3   5   1,6   21   6,8 
É uma ameaça 
para os 
profissionais e os 
pacientes 

   39 12,8   1 0,3 10   3,3   50 16,4 

É uma ameaça 
para toda a 
sociedade 

   32 10,5   3 1,0 11   3,6   46 15,1 

Ele é o único 
responsável pelo 
seu estado de 
saúde 

   39 12,8   4 1,3 16   5,2   59 19,3 

Total 184 60,3 22 7,2 99 32,5 305* 100,0 
QUADRO 11  -   Distribuição dos profissionais de saúde segundo sua experiência no 

cuidado às vítimas de violência custodiadas pela polícia, como se 
sentiu, diferença o cuidado às vítimas de violência agredidas e 
agressoras e o motivo. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
*Valores com mais de uma resposta. 
 

 Na análise do Quadro 11, identificamos que 170 (90,4%) dos profissionais de saúde já 

tiveram experiência no cuidado à pacientes custodiados pela polícia. 

 Nesse contexto, Deslandes (2002), em seu livro intitulado: “Frágeis deuses: 

profissionais da emergência entre os danos da violência e a recriação da vida”, afirma que no 

atendimento emergencial às vítimas de violência, os profissionais de saúde, abolindo as 
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diretrizes de universalidade e equidade nos atendimentos, acabam por conduzir práticas 

discriminatórias a essa clientela, em sua maioria de baixa renda. Este autor diz que, durante o 

processo de cuidar, surge uma tensão entre a vocação de salvar vidas e a tendência a um 

julgamento moral e social que determine quais serão mais merecedores dos cuidados médicos. 

Tais escolhas, influenciam sobremaneira na vida e na morte dos que estão sob os seus 

cuidados. 

 Com base nisso, o cuidado dos profissionais de saúde com os pacientes pode ser 

diferenciado, dependendo do posicionamento ético, causando grandes dilemas ético-morais 

nos serviços de urgência. 

Em nossa pesquisa (Quadro 11), quando os profissionais foram questionados quanto 

ao sentimento referido durante o cuidado a esses pacientes, a maioria 54 (17,3%), afirmou ter 

preconceito, 53 (17%) medo, 51 (16,3%) insegurança, 38 (12,2%) indignação, 33 (10,6%) 

raiva, 32 (10,3%) compaixão e 51 (16,3%) afirmaram que cuidam como qualquer outro 

paciente. 

Observando as categorias separadamente, identificamos que dentre os médicos o 

sentimento mais referido foi o de preconceito com 41 (13,1%); 5 (1,6%) enfermeiros afirmam 

não possuir nenhum sentimento negativo ou positivo. Ainda em relação aos enfermeiros 12 

(3,9%), disseram ter medo, preconceito e indignação ao cuidarem dessas vítimas e os 

auxiliares e técnicos de enfermagem, 21 (6,7%) afirmam ter compaixão. Nas análises dos 

nossos resultados foi possível identificar o medo, o preconceito e a indignação na fala dos 

profissionais pesquisados (Quadro 11).  

Quanto a essas observações, estas foram confirmadas na pesquisa de Deslandes 

(2000). O autor comenta que esses sentimentos são reproduzidos quando a maioria dos 

profissionais prefere realizar os procedimentos na frente do policial, temendo algum tipo de 

responsabilização caso o indivíduo fuja. A presença desse tipo especial de paciente também 

gera constrangimento e medo nos doentes mais próximos. 

Nesse mesmo estudo, Deslandes (2000) refere que é possível inferir que, a 

preocupação dos profissionais não é propriamente com o cuidado desse paciente custodiado 

que aguarda, e sim, com a sua permanência no pronto socorro. Este sentimento de medo se 

deve a preocupação que tem o profissional que outros marginais possam tentar resgatá-lo ou 

matá-lo. 

Ainda no Quadro 11, no que se refere a diferença no cuidado, 84 (44,7%) dos 

profissionais disseram cuidar das vítimas de maneira diferente dependendo da condição 
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agressora e agredida. Vale apena ressaltar que 104 (55,3%) afirmaram não distinguir o 

cuidado em relação à qualidade da vítima. 

Deslandes (2000, 2002) explica que o custodiado representa o “mundo do crime”, e 

quanto mais envolvido com as questões infracionais da sociedade, mais sentimentos de medo, 

indignação e raiva serão produzidos nos profissionais e demais pacientes. 

Com a mesma idéia, o estudo de Palácios et al. (2002), sobre a violência no trabalho 

no setor saúde do Rio de Janeiro (RJ) com profissionais de saúde, relata que o atendimento a 

vítimas baleadas gera o medo de invasões de bandos armados nos espaços físicos das 

emergências com consequências para a equipe, os outros pacientes e as instalações físicas.  

Leal (2003) declara que a interação do paciente com a equipe vai se estabelecendo 

desde o primeiro momento da internação, pois ele sempre é uma vítima, devendo ser tratado 

como tal. Mas com o passar do tempo, após o levantamento da história do evento e da 

avaliação profissional às suas lesões, o processo de cuidar começa a sofrer influência de 

diversos dilemas ético-morais. 

Em consonância com os nossos achados, Leal e Lopes (2005) reconhecem o 

surgimento do preconceito expresso pelos profissionais, o que afeta o cuidado prestado na 

urgência, pela exclusão da vítima, retirando desta o direito ao atendimento igualitário à saúde, 

preconizado pelo SUS. Os autores continuam dizendo que alguns auxiliares e técnicos de 

enfermagem desenvolveram o sentimento de compaixão por esse tipo de paciente (LEAL; 

LOPES, 2005). Essa realidade também foi relatada no estudo de Deslandes (2000), uma vez 

que alguns profissionais não perdem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de 

perceberem, com compaixão a fragilidade de todos diante da violência. 

Quando cuidaram de maneira diferente 129 (42,3%), alegaram que assim o fizeram 

porque o agressor deveria ser punido; 59 (19,3%) o acusam como sendo o único responsável 

pelo seu estado de saúde; 50 (16,4%) acreditam que esses pacientes são uma ameaça para os 

profissionais e demais pacientes; 46 (15,1%) que estes são uma ameaça para toda a sociedade; 

e 21 (6,8%) entendem que só estão dando trabalho (Quadro 11).  

Analisando por categoria profissional (Quadro 11), a maioria dos médicos 59 (19,3%), 

enfermeiros 13 (4,3%), e auxiliares e técnicos de enfermagem 57 (18,7%), acham que os 

pacientes agressores devem ser punidos e por isso realizam seu processo de cuidar de maneira 

diferente. 

 Em consonância com nossos achados, Leal e Lopes (2005) pesquisando o “olhar” da 

enfermagem no cuidado à esses pacientes, revelaram que é notório a expressão da violência 

velada pelos profissionais de saúde durante o processo de cuidar. Detectaram que os 
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pesquisados afirmam que o cuidar de um indivíduo que sofreu acidente de trânsito é diferente 

de cuidar daquele que se interna por violência e encontra-se na posição de agressor. 

Nesta mesma pesquisa, os autores dizem que a maioria dos profissionais considerou 

que o atendimento é igual para todos, e em nenhum momento deixam de prestar a assistência 

necessária e prescrita. Porém, à medida que os profissionais de saúde começam a refletir 

sobre o que sentem, pensam e fazem para lidar com esses pacientes, começam a expressar 

essas diferenças. Neste momento, os profissionais assumem uma postura de vingança, e é aí 

que o processo de cuidar sofre influência dos dilemas ético-morais (LEAL; LOPES, 2005). 

A seguir, no Quadro 12, faremos a apresentação dos resultados e análises referentes à 

segurança no local de trabalho e das estratégias que contribuem para prevenção da violência 

nos serviços hospitalares de emergência. 

 

VARIÁVEIS MÉD. ENF. AUX./TEC.  TOTAL 
N % N % N % N % 

Segurança do local 
de trabalho 

Sim 14   7,4   2 1,1   9   4,8   25   13,3 
Não 84 44,7 14 7,4 65 34,6 163   86,7 

Total 98 52,1 16 8,5 74 39,4 188 100,0 

Como minimizar a 
violência 
 

Uso de protocolo 
de atendimento.   21   5,4    2   0,5   14   3,6   37    9,5 
Organização da 
estrutura física na 
recepção de 
urgência. 

  60 15,3  11  2,8   34   8,7 105  26,9 

Capacitação dos 
profissionais na 
prevenção da 
violência. 

  32   8,2   8  2,0   32   8,2   72  18,4 

Articulação 
multidisciplinar   47 12,0   8  2,0   27   6,9   82  21,0 
Policiamento 
preventivo.   50 12,8   7  1,8   38   9,7   95  24,3 

Total 210 53,7 36 9,2 145 37,1 391* 100,0 
QUADRO 12  -   Distribuição dos profissionais de saúde segundo a opinião quanto à 

segurança do seu local de trabalho e as possíveis estratégias de 
prevenção. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
*Valores com mais de uma resposta. 
 

Observando o Quadro 12, identificamos que 163 (86,7%) dos profissionais afirmam 

que o ambiente em que trabalham não é seguro. 

Contribuindo com nossos achados, Cezar e Marziale (2006) afirmam que o local de 

trabalho é considerado pelos trabalhadores da saúde, como parcialmente seguro para o 
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desenvolvimento de suas atividades. No entanto, esses autores dizem que a maioria já sofreu 

algum tipo de violência no trabalho. 

 Quanto à questão da segurança no ambiente de trabalho, iniciamos a discussão 

trazendo o Código de Defesa do Consumidor, criado a partir da Lei 8.078 de 11/09/1990, que 

fala sobre a relação entre instituição hospitalar e paciente. Esse documento exige a 

implementação de uma segurança adequada para ambos os sujeitos, bem como qualidade, 

efetividade e eficácia na prestação dos serviços (BRASIL, 1998). 

 Neste sentido, Poll, Lunardi e Lunardi Filho (2008), fazem uma reflexão sobre as 

questões organizacionais e as possíveis implicações éticas que permeiam a prática da equipe 

de saúde, no atendimento às vítimas acometidas por traumas ou atos violentos em serviços de 

urgência. Ressaltam que o atendimento emergencial pode ser comprometido pelas questões 

institucionais internas e externas que transcendem os atos, atitudes e desejos dos trabalhadores 

da saúde. Portanto, como uma questão social, o aumento da morbimortalidade ocasionada 

pelas Causas Externas (CE’s) reflete-se no atendimento em unidades de urgência, por meio 

das questões organizacionais dos serviços de saúde, em particular o serviço de segurança 

destes. 

 Além disso, complementam os autores, dizendo que as questões organizacionais 

dessas unidades necessitam ser assumidas, tanto pelos gestores da saúde quanto pela equipe 

de saúde que atua nestas unidades. Apesar das condições de atendimento intra hospitalar 

ainda não estarem como preconizado pelas políticas públicas, os profissionais necessitam 

atender às vítimas do trauma, visando à beneficência e buscando reduzir o risco de danos 

associados a esse tipo de atendimento (POLL; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2008). 

Ao questionarmos a presença de algum obstáculo que dificultasse o processo de cuidar 

desses às vítimas (Quadro 12), detectamos que 116 (61,7%) dos profissionais afirmaram não 

ter obstáculos para uma assistência adequada aos pacientes, em seus ambientes de trabalho. Já 

72 (38,3%) disseram ter alguns obstáculos que prejudicam um cuidado mais adequado, 30 

(26,1%) dos profissionais alegaram o déficit na segurança; 26 (22,6%) espaço físico 

inadequado; seguido do déficit de materiais e o despreparo dos profissionais, ambos com 12 

(10,4%). 

 As principais soluções citadas pelos próprios profissionais de saúde, foram: o reforço 

na segurança e a capacitação dos profissionais, ambos com 14  (18,9%) dos profissionais 

(Quadro 12). 

 Neste sentido, Lima et al. (1997) relatam em suas pesquisas que a questão da 

segurança do local de trabalho é uma exigência da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
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da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no sentido de promover e manter um elevado 

grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as suas atividades, 

impedindo qualquer dano causado pelas condições de trabalho e proteger contra riscos 

resultantes de agentes prejudiciais à saúde.  

 A OMS (2002) complementa que quando a saúde é o objeto de intervenção, considera 

também a segurança, pois do contrário dessa afirmação não é necessariamente verdadeiro, ou 

seja, um local de trabalho seguro nem sempre é saudável. Os esforços desenvolvidos na área 

na saúde e segurança ocupacional devem ter como principal objetivo, a prevenção dos 

agravos, mas simultaneamente serem organizadas as conexões entre a saúde do trabalhador, 

segurança, local e ambiente externo ao trabalho.  

 Contribuindo com nossos achados, Cezar (2005), avaliando a opinião dos profissionais 

de saúde de um serviço de urgência em Londrina (PR), quanto a segurança no ambiente de 

trabalho, utilizou a escala de Likert com pontuação de 0 a 10, sendo 0 representando um 

ambiente totalmente inseguro e o 10 como um totalmente seguro, encontrou nas respostas, 

uma média igual a 4,6. 

Dando continuidade as análises do Quadro 12, no que se diz respeito as possíveis 

estratégias para a minimização da violência, 105 (26,9%) dos profissionais sugerem uma 

melhor organização da estrutura física na recepção da urgência; 95 (24,3%) afirmam ser de 

extrema relevância um policiamento preventivo em seus setores; e 82 (21%) dizem que 

deveria existir uma melhor articulação multidisciplinar entre a equipe de saúde. 

 Nesse sentido, Mezomo (2001) falando em relação as questões acerca da humanização 

no atendimento às pessoas que procuram os serviços de emergência hospitalar, identificou 

muitas têm sido as críticas oriundas tanto dos profissionais, como dos pacientes, se 

destacando problemas quanto a área física inadequada, demora no atendimento, falta de 

material descartável, equipamentos e recursos humanos. Para tanto, esse autor define um 

hospital humanizado como sendo aquele que em sua estrutura física, tecnológica, humana e 

administrativa, valoriza e respeita a pessoa, colocando-se a seu serviço, garantindo-lhe um 

atendimento de elevada qualidade (MEZOMO, 2001). 

 No estudo de Cezar (2005), a maioria dos trabalhadores das equipes médica e de 

enfermagem (68,4%) também consideram que o ambiente físico daquele serviço de urgência 

hospitalar era inadequado e contribuía para a violência ocupacional. 

 No estudo de Deslandes et al. (2007), os pesquisadores traçaram um diagnóstico dos 

serviços que atendem vítimas de acidentes e violências em cinco capitais brasileiras (Manaus, 

Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba). Nesta pesquisa foi possível identificar como 
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maior precariedade, à insuficiência das instalações físicas, de equipamentos, insumos e da 

equipe que atua no cuidado às vítimas de violência e acidentes. Atrelado à esses fatores, 

complementam os autores, os serviços analisados sofrem problemas crônicos de superlotação, 

invasão de demanda ambulatorial, e de municípios vizinhos menos aparelhados e 

insuficiência de pessoal. A esse quadro acrescenta-se a falta de articulação intra-hospitalar, 

sendo difícil o setor de emergência ter acesso a leitos nas enfermarias e a exames 

complementares, aumentando o congestionamento (DESLANDES et al., 2007). 

 Camerino et al. (2008), procurando identificar as causas que levam à ocorrência da 

violência ocupacional em serviços de saúde europeus, fizeram um estudo que englobou oito 

países da União Européia (Bélgica, Alemanha, Finlândia, França, Itália, Holanda, Polônia e 

Eslováquia). Inferiram que essa pesquisa aponta para as condições estruturais e 

organizacionais do ambiente de trabalho como aquelas que mais contribuem para a ocorrência 

de violência ocupacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Resultados e discussões    110 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DO EVENTO VIOLENTO 

SOFRIDO PELAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 

 A amostra das vítimas de violência pesquisada foi constituída por 365. Destas, 300 

(82,2%) estavam na condição de agredida e 65 (17,8%) de agressora.  

 

5.2.1 Caracterização sociodemográfica das vítimas de violência 

 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Sexo 
Masculino 211 57,8 43 11,8 254   69,6 
Feminino   89 24,4 22   6,0 111   30,4 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Faixa Etária 

18 ├ ┤24 anos   79 21,6 12    3,3   91   24,9 
25 ├ ┤ 31 anos   19   5,2   7    1,9   26     7,1 
32 ├ ┤ 38 anos   10   2,7   5    1,4   15     4,1 
39 ├ ┤ 45 anos   19   5,2   2    0,5   21     5,8 
46 ├ ┤ 52 anos   12   3,3   2    0,5   14     3,8 
52 anos ├   16   4,4   1    0,3   17     4,7 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Escolaridade 

Não alfabetizado 48 13,2 22   6,0   70   19,2 
Ens. fund. I incompleto 53 14,5   8   2,2   61   16,7 
Ens. fund. I completo 30   8,2   6   1,6   36     9,9 
Ens. fund. II incompleto 51 14,0 13   3,6   64   17,5 
Ens. fund. II completo 38 10,4   2   0,5   40   11,0 
Ens. médio incompleto 31   8,5   6   1,6   37   10,1 
Ens. médio completo 31   8,5   3   0,8   34     9,3 
Ens. superior incompleto 13   3,6   1   0,3   14     3,8 
Ens. superior completo   5   1,4   4   1,1     9     2,5 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Religião 

Católica 155 42,5 26   7,1 181   49,6 
Evangélica   77 21,1   9   2,5   86   23,6 
Espírita   18   4,9   3   0,8   21     5,8 
Agnóstica   49 13,4 26   7,1   75   20,5 
Outra     1   0,3   1   0,3     2     0,5 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 
QUADRO 13  -   Caracterização sociodemográfica das vítimas de violência segundo o 

sexo, faixa etária, escolaridade e religião.  
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
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 No Quadro 13 observamos, que das 365 vítimas de violência, 254 (69,6%) eram do 

sexo masculino e 111 (30,4%) do sexo feminino. De acordo com o sexo das vítimas, tanto nas 

agredidas 211 (57,8%), quanto nas agressoras 43 (11,8%), a predominância do sexo 

masculino também foi verificada.  

 Pesquisando sobre a violência em um hospital público de emergência em trauma de 

Porto Alegre (RS), Leal e Lopes (2005), identificaram que dos 697 pacientes hospitalizados, 

vítimas de violência, 90,5% eram do sexo masculino. Barata, Ribeiro e Sordi (2008), 

analisando 500 declarações de óbito no Estado de São Paulo, encontraram que 92,1% dos 

casos eram do sexo masculino. 

 O predomínio do sexo masculino também foi verificada nos estudos de Barros (2008), 

Ramos (2008), Santos et al. (2008), Barros et al. (2009), Farias et al. (2009a), Farias et al. 

(2009b), Farias et al. (2009c), quando estudaram as vítimas de acidentes de trânsito em um 

hospital público de referência em trauma do Rio Grande do Norte (RN) 

 Em outro estudo realizado por Mesquita Filho e Mello Jorge (2007) com vítimas de 

Causas Externas (CE’s) atendidas em uma Unidade de Pronto Atendimento no município de 

Pouso Alegre (MG), os autores encontraram resultados semelhantes em relação ao sexo, 

quando 70,8% eram homens e 29,2% mulheres, em uma razão de 2,4.  

 Barbosa et al. (2007) realizando uma pesquisa em 453 prontuários de vítimas de 

violência, no Serviço de Arquivo Médico (SAME) de um hospital público de grande porte do 

Recife (PE), também identificou a predominância do sexo masculino em 67,31% dos casos. 

Nos estudos de Oliveira (2007), em Cuiabá (MT), Deslandes e Silva (2000) e Deslandes 

(2000), no Rio de Janeiro (RJ), foram encontrados dados semelhantes. 

 Essa elevada predominância do sexo masculino nos eventos violentos se deve ao fato, 

destes estarem mais expostos aos conflitos ocorridos fora do ambiente familiar, podendo 

exercer o papel de testemunhas, vítimas e até mesmo de perpetradores da violência. Além 

disso, esse comportamento justifica-se pela maior exposição desse sexo a fatores de risco 

individuais como: consumo de álcool, fumo e/ ou outras drogas; uso de arma de fogo; e maior 

inserção no mercado informal de trabalho em atividades lícitas ou ilícitas (DESLANDES, 

2000, 2002; OLIVEIRA, 2007). 

 No que se refere à faixa etária, houve uma concentração entre 18 e 31 anos, com 117 

(32%). Este achado também foi observado tanto para as vítimas agredidas 98 (26,8%), como 

para as agressoras 19 (5,2%). 

 O risco da faixa etária prevalente em nossa pesquisa é confirmado com os dados 

obtidos em outras pesquisas, nas quais revelam índices de morbimortalidade cada vez 
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maiores, como veremos a seguir. Na pesquisa de Leal e Lopes (2005), Lopes (2003), 

Deslandes (2000) com vítimas de violência em Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), 

detectaram a maior predominância na faixa etária entre 20 e 29 anos. Farias et al. (2009a, 

2009b) relata que a faixa etária de maior predominância nas vítimas de CE’s ficou entre 18 e 

24 anos. 

  Mello Jorge, Laurenti e Gotlieb (2007), estudando óbitos ocorridos por causas 

externas e a qualidade dos registros de notificação nas capitais brasileiras, encontrou grande 

concentração de mortes na faixa etária entre 20 e 39 anos (58%). Ainda tratando-se de estudo 

dos óbitos por homicídio, no Estado de São Paulo (SP), Barata, Ribeiro e Sordi (2008) 

detectaram resultados parecidos no que se refere à faixa etária entre 20 e 29 anos. Mesquita 

Filho e Mello Jorge (2007) calcularam que a idade média entre os homens vítimas de CE’s 

concentrava-se nos 25,5 anos e Farias (1995), corrobora com estas estatísticas ao detectar que 

52,2% das vítimas de CE’s eram indivíduos jovens, com idades entre 15 e 34 anos, dados que 

se mantém até os dias atuais. 

Alguns autores como Oliveira e Sousa (2003) analisando os dados dos seus estudos, 

alertam que o fato dessas vítimas serem tão jovens, em plena idade produtiva, compromete a 

renda de suas famílias, devido as consequência das lesões, que impossibilitam a continuidade, 

temporária ou permanente, da execução de suas atividades laborais, contribuindo para 

diminuição na qualidade de vida tanto do paciente como da sua família. 

 Quanto a variável escolaridade, identificamos na pesquisa ora desenvolvida, que a 

maioria não era alfabetizada 70 (19,2%), seguido daqueles com ensino fundamental II 

incompleto 64 (17,5%). Nas vítimas agredidas houve predomínio daquelas com ensino 

fundamental I incompleto 53 (14,5%) e nas agressoras das não alfabetizadas com 22 (6%). 

A pesquisa de Anjos et al. (2007) no Estado de São Paulo (SP), com pacientes vítimas 

de violência no trânsito, mostrou que a maioria (43%) possuía apenas o ensino fundamental 

incompleto. Também em consonância com nossos achados, outros estudos com pacientes 

vítimas de CE’s, detectaram como maior nível de escolaridade o ensino fundamental em 241 

(41,63%) (BARROS, 2008; BARROS et al. 2009; FARIAS et al., 2009a). 

 No entanto, em investigação realizada por Gazal-Carvalho et al. (2002), sobre a 

prevalência de alcoolemia em pacientes admitidos em um centro de atenção ao trauma, no 

Município de São Paulo (SP), encontraram que 40,2% da população não eram alfabetizadas 

ou tinham apenas o primeiro grau incompleto. Neste mesmo sentido, Guimarães et al. (2005) 

observando vítimas de violência com arma branca registradas na Delegacia de Polícia e do 

Serviço de Emergência da Unidade Mista de Saúde de Porto Grande (AP), identificou que 
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14% de sua população não era alfabetizada. Os mesmos autores relatam que este panorama de 

baixa escolaridade pode refletir na alta taxa de desocupados, o que possivelmente tem como 

consequência o aumento da pobreza e da miséria. 

Torna-se importante ressaltar que o estudo de Sant’Anna (2000), pesquisadora do 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Gênero, Saúde e Trabalho da Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (RS), identificou que o perfil 

sociodemográfico dos jovens adultos envolvidos com a violência era essencialmente do sexo 

masculino, trabalho informal, baixa escolaridade, cor negra ou descendente, atividade ilegal e 

uso de drogas. 

 Analisando a variável religião, detectamos em nosso estudo que 181 (49,6%) eram 

católicos e 86 (23,6%) evangélicos. Dentre as categorias das vítimas, 155 (42,5%) das vítimas 

agredidas eram católicas e dentre às agressoras, a maioria eram católicos e agnósticos, ambos 

com 26 (7,1%) da população. 

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último censo de 

2000, 73,8% dos brasileiros declararam-se fiéis ao catolicismo, que apesar da diminuição e 

aumento do número de evangélicos e agnósticos, ainda é a religião predominante no Brasil 

(IBGE, 2000). 

 Resultados semelhantes aos nossos foram encontrados por Ramos (2008) e Barros 

(2008), quando detectaram que a maioria das vítimas de acidentes de trânsito pesquisadas 

eram católicos 74,9% e 75,7%, respectivamente. 

Alguns autores destacam a importância desta variável durante o processo de 

hospitalização do paciente, o qual gera uma necessidade de expressão religiosa. Neste sentido, 

a religião proporciona uma ligação com o Sagrado, com a própria origem do homem. 

Apresenta-se como um sistema de crenças e práticas, que unem em uma mesma comunidade 

todos que a ela aderem (LIMA, 2003; MELO, 2006). 

Neste sentido, Levin (2004) afirma que a prática da oração é capaz de provocar 

alterações fisiológicas, favorecendo o bem estar e a saúde dos indivíduos que a exercitam. 

Siqueira (2007) destaca que é necessário se perceber e compreender as múltiplas dimensões 

humanas, para que todas as necessidades do indivíduo possam ser atendidas e que outros 

caminhos na promoção da saúde sejam utilizados. Sendo assim, a análise da religiosidade tem 

sua importância atribuída ao fato de que o indivíduo quando doente, internado em uma 

unidade hospitalar, tende a ficar mais carente e a buscar ajuda para o seu processo de 

recuperação em alguma força superior. 
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Em seguida, faremos a apresentação e análise dos resultados referentes a procedência 

da vítima de violência. 

 

 
GRÁFICO 01  -   Distribuição das vítimas de violência segundo a cidade de 

procedência.  
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 

 

 No Gráfico 01 acima, identificamos que a maioria das vítimas estudadas 328 (89,9%) 

era oriunda da Grande Natal, seguido daqueles procedentes do interior do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), com 33 (9%) da população.  

 

 
  GRÁFICO 02  -   Distribuição das vítimas de violência segundo a procedência do 

Distrito Sanitário do Município de Natal/RN.  
*Valor relacionado às vítimas que procedem do município de Natal. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
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 Quando analisada a procedência por Distrito Sanitário do Município de Natal/RN, dos 

253 (69,3%) da população pesquisada, 80 (31,6%) procederam do Distrito Sanitário Oeste da 

cidade de Natal, 52 (20,6%) do Distrito Sanitário Leste e 52 (20,6%) do Norte. 

 Vários estudos encontraram dados semelhantes ao nosso em relação a procedência das 

vítimas. Leal e Lopes (2005) e Leal (2003) identificaram que 59,54% das vítimas de violência 

investigadas, em suas pesquisas, eram procedentes da Capital de Porto Alegre (RS). A 

predominância das vítimas oriundas da capital também foi encontrada nos estudos realizados 

por Monteiro et al. (2006) em Teresina (PI) e Braga Júnior (2005) em Fortaleza (CE). 

Além dos autores citados, Guimarães et al. (2005) caracterizando as vítimas de 

violência por arma branca no município de Porto Grande (AP), identificou que quanto ao 

Estado de origem, a grande maioria era oriunda do Amapá (76%), sendo que apenas 24% 

eram de outros Estados como Pará e Maranhão. 

No estudo de Barata, Ribeiro e Sordi (2008) estudando as declarações de óbitos por 

homicídios no Estado de São Paulo, também detectou o maior número de vítimas de violência 

que procedem da Grande São Paulo. 

Mello Jorge (1980), em pesquisa realizada sobre a mortalidade por causas violentas no 

município de São Paulo (SP), também encontrou resultados semelhantes aos nossos. Chama a 

atenção para o percentual de vítimas que residem naquele município, onde do total de mortes 

ocorridas por esses eventos, aproximadamente 80% eram residentes em São Paulo, enquanto 

apenas 6% eram procedentes de outros locais. 

 Barros (2008) complementa que o fato de se buscar a procedência da vítima é 

primordial para o enfermeiro que trabalha no serviço de urgência, possa articular estratégias 

que facilitem o contato com os familiares especialmente para aquelas que chegam 

desacompanhadas ao hospital.  

Acreditamos que a construção de um perfil geográfico de procedência dos casos de 

violência, contribui para melhor compreensão da epidemiologia desses eventos no sentido de 

criar ou melhorar as estratégias de prevenção.  

 Em seguida trataremos de apresentar e analisar os dados referentes ao estado conjugal, 

ocupação e renda das vítimas de violência. 
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VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Estado 
Conjugal 

Casado/União consensual 135 37,0 22   6,0 157   43,0 
Solteiro 119 32,6 24   6,6 143   39,2 
Separado   32   8,8 13   3,6   45   12,3 
Viúvo     9   2,5   2   0,5   11     3,0 
Divorciado     5   1,4   4   1,1     9     2,5 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Ocupação  

Administrativas   4   1,1   1   0,3     5     1,4 
Técnicas, científicas, artísticas e 
assemelhadas 19   5,2   5   1,4   24     6,6 
Agropecuária e da produção extrativa 
vegetal e animal 23   6,3   4   1,1   27     7,4 
Indústrias de transformação e 
construção civil 41 11,2   1   0,3   42   11,5 
Comércio e atividades auxiliares 56 15,3 13   3,6   69   18,9 
Transportes e comunicações 15   4,1   2   0,5   17     4,7 
Prestação de serviços 25   6,8   3   0,8   28     7,7 
Defesa nacional e segurança pública   5   1,4   1   0,3     6     1,6 
Outras ocupações/ mal definidas* 83 22,7 10   2,7   93   25,5 
Desempregado 29   7,9 25   6,8   54   14,8 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Renda 

Sem renda   64 17,5 31   8,5   95   26,0 
< 1 salário mínimo   65 17,8 11   3,0   76   20,8 
1 a 2 salários mínimos 133 36,4 16   4,4 149   40,8 
3 a 5 salários mínimos   35   9,6   5   1,4   40   11,0 
6 a 10 salários mínimos     3   0,8   2   0,5     5     1,4 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 
QUADRO 14  -   Distribuição das vítimas de violência segundo o estado conjugal, 

ocupação e renda.  
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
* Donas de casa, estudantes, aposentados, pensionistas e profissionais do sexo. 
                                                                                                                       

 Como mostra o Quadro 14, ao analisarmos a variável estado conjugal das vítimas de 

violência, estas eram em sua maioria, 157 (43%) casadas e 143 (39,2%) solteiras. Em relação 

à categoria das vítimas, 135 (37%) das agredidas eram casadas e 24 (6,6%) das agressoras 

eram solteiras. 

Em relação ao estado civil, Gazal-Carvalho et al. (2002) detectaram que 53,4% das 

vítimas de CE’s alcoolizadas eram solteiras. . 

 Neste mesmo sentido, em estudo de caso-controle feito por Gianini, Litvoc e Eluf 

Neto (1999), em Sorocaba (SP), com vítimas de agressão física atendidas no pronto socorro 

do município, identificaram que os casos de violência estiveram mais presente entre vítimas 
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solteiras. O aumento do risco desse evento entre os solteiros tem sido atribuído a maior 

frequência de saídas noturnas e hábitos solitários. 

 No estudo de Guimarães et al. (2005), com vítimas de violência por arma branca, 

observa-se uma maior participação de solteiros, com 34 vítimas (68%), seguida dos que 

vivem em união estável com 15 vítimas (30%). Possivelmente essa maior expressão de 

solteiros pode esta relacionada à faixa etária dos mesmos, visto que se observou que 24% dos 

casos estão entre 15 a 19 anos, fase em que muitas vezes ainda não têm projetos de vida 

concretos. Acredita-se também que a menor incidência de vítimas com união estável e casada, 

se deve ao fato destas já possuírem um projeto de vida em conjunto, e que se envolver em 

eventos desta natureza levaria a perdas maiores inclusive para a família. 

Outros autores, como Souza, Cavenaghi e Alves (2006), também detectaram a 

sobremortalidade dos solteiros, evidenciando a maior exposição desses sujeitos ao risco de 

morte. Esses autores complementam ainda que a ausência de uma esposa/companheira e/ou 

filhos pode influenciar no comportamento masculino, fazendo com que os homens solteiros se 

preocupem menos com suas próprias vidas. Ressaltam, entretanto, que outros estudos 

precisam ser realizados para aprofundar essa temática, especialmente quando se refere à 

distribuição de óbitos segundo a situação conjugal. Na análise de 500 declarações de óbito por 

homicídios no Estado de São Paulo, Barata, Ribeiro e Sordi (2008), também detectaram a alta 

frequência de vítimas solteiras (75%). 

De acordo com Censo Populacional do Brasil, publicado pelo IBGE no ano de 2000, o 

estado civil legal da maioria da população compreende os seguintes valores: 54,2% das 

pessoas com 10 anos ou mais de idade são solteiras, 37,2% casadas, 3,7% desquitadas, 

separadas ou divorciadas e 4,6% viúvas. Entre os solteiros, 45,9% estão na faixa etária entre 

10 e 19 anos (IBGE, 2000). 

 Ao analisarmos os dados segundo a variável ocupação (Quadro 14), detectamos um 

predomínio da categoria “Outras ocupações ou ocupações mal definidas” que em nosso 

estudo foi composta por donas de casa, estudantes, aposentados, pensionistas e profissionais 

do sexo, com 93 (25,5%), seguida da categoria “Comércio e atividades auxiliares” com 69 

(18,9%) da população. Analisando as vítimas separadamente, identificamos que naquelas 

agredidas predominou a categoria “Outras ocupações ou ocupações mal definidas” com 83 

(22,7%) dos casos e nas agressoras houve maior número de desempregados, com 25 (6,8%) 

destas. 

 Na pesquisa de Barata, Ribeiro e Sordi (2008) analisando os casos de óbitos por 

homicídio no Estado de São Paulo encontrou resultados semelhantes aos nossos quando 
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afirmam que a ocupação da maioria das vítimas (45,1%) é a de comércio e atividades 

auxiliares e 10,5% eram desempregados. 

 No estudo de Ramos (2008), Barros (2008), Barros et al. (2009), Farias et al. (2009a) 

com vítimas de acidentes de trânsito, atendidos no mesmo hospital de urgência em que foi 

realizada nossa pesquisa, as autoras detectaram a categoria “Comércio e atividades auxiliares” 

com 23,1% e 23,18%, respectivamente. 

 Quanto à atividade laboral das vítimas de violência por armas brancas no município de 

Porto Grande (AP) evidenciou-se que esta é bastante diversificada, porém são ocupações 

desprovidas de prestígio. Os autores chamam a atenção para o elevado número de vítimas sem 

ocupação ou desempregadas (46%), mostrando que a ociosidade contribui para o agravo dessa 

situação. Este pensamento se solidifica quando Lima e Ximenes (1998) afirmam que os 

processos sociais tais como a marginalidade e o desemprego, em razão da sua estrutura, 

contribuem para a explicação da violência. 

 Torna-se importante destacar que as consequências dos traumas, podem trazer 

mudanças muitas vezes radicais na vida de uma pessoa. Neste sentido, Oliveira e Sousa 

(2006) estudando o retorno às atividades produtivas de motociclistas vítimas de CE’s, 

encontraram que grande parte das vítimas estudadas voltou às suas ocupações entre nove 

meses a um ano após o trauma, entretanto, 20,4% relataram alterações na execução de suas 

atividades. Em contrapartida, Anjos et al. (2004) mostram que, 43% dos indivíduos 

trabalhavam informalmente, ou seja, sem vínculo previdenciário. Por esta razão, após o 

trauma, quando afastados de suas atividades, não possuíam fonte de renda, o que agravava a 

situação econômica de seu grupo familiar.  

Barros (2008) chama a atenção para a importância da reabilitação, complementa que 

este processo permeia todos os passos da assistência às vitimas de CE’s, desde o atendimento 

pré-hospitalar até o segmento ambulatorial, e o enfermeiro deve levar em conta os aspectos 

citados anteriormente, como pilares de sustentação da recuperação desses indivíduos, ou seja, 

é preciso assistir essas vítimas, conhecendo-as e valorizando todos os fatores que influenciam 

na sua recuperação.   

Quanto a análise da variável renda familiar (Quadro 14), vemos que predominou as 

vítimas com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos 149 (40,8%) de provento mensal, 

considerando o salário da época da coleta de dados (R$ 465,00), seguido das vítimas que não 

possuíam renda com 95 (26%). Analisando as vítimas agredidas e agressoras separadamente, 

detectamos que dentre as agredidas 133 (36,4%) possuíam renda de 1 a 2 salários mínimos. 

Quanto às agressoras, 31 (8,5%) não possuíam renda. 
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 No estudo de Guimarães et al. (2005) com vítimas de violência no estado do Amapá 

(AP), dentre a renda da população em estudo, observa-se que 50% vivem sem renda própria, 

10% com renda inferior a um salário e 34% com um salário mínimo, o que totaliza 94% desta 

população e representa sua condição miserável. Essas pessoas vivem na pobreza e na 

exclusão, sendo suas famílias isoladas do amparo social, pois 46% das vítimas referem não ter 

nenhuma ocupação laboral e 2% disseram ser estudantes, e os “ocupados” têm uma renda que 

muitas vezes garante precariamente a sua subsistência. 

 Dados semelhantes aos nossos foram pesquisados por Barros (2008) e Barros et al. 

(2009), quando identificou que a maioria, 279 sujeitos (75,2%) ganhavam até 2 salários 

mínimos de provento mensal. 

 Adorno (2002a) ao fazer uma ligação entre violência e desigualdade social afirmou 

que não há como deixar de reconhecer as relações que persistem na sociedade brasileira, 

como à concentração da riqueza, baixa qualidade de vida coletiva nos chamados bairros 

periféricos das grandes cidades e a explosão da violência fatal. Mapas da violência, realizados 

para algumas capitais brasileiras, na década passada, indicavam que as taxas de homicídios 

eram sempre e flagrantemente mais elevadas nessas áreas do que nos bairros que compõem o 

cinturão urbano melhor atendido por infra-estrutura, oferta de postos de trabalho, serviços de 

lazer e cultura. No entanto, atualmente, a maior concentração de homicídios no município de 

São Paulo (SP) está associada ao congestionamento habitacional, fenômeno característico dos 

bairros onde habitam preferencialmente trabalhadores urbanos de baixa renda, sendo esta 

variável um forte indicador de predisposição para violência. 

  

5.2.2 Caracterização do evento violento sofrido pelas vítimas 

 

 No Gráfico 03 abaixo, iniciamos a apresentação e discussão dos dados referentes ao 

local onde se deu o evento violento. 
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GRÁFICO 03 -   Distribuição das vítimas de violência segundo local de ocorrência. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 

 

 De acordo com o Gráfico 03, no que se refere ao local onde se deu o evento violento, 

336 (92,1%) ocorreram dentro da Grande Natal e 29 (7,9%) no Interior do Estado do RN. 

O maior percentual de eventos violentos no perímetro urbano da Cidade de Natal pode 

ser explicado por possuir a maior população do Estado (RN) com 774.230 habitantes 

(BRASIL, 2007). 

 Detalhando, no que se refere ao local onde se deu o evento violento dentro do 

Município de Natal, 90 (33,8%) ocorreram no Distrito Sanitário Oeste e 67 (25,2%) 

aconteceram no Distrito Sanitário Leste. 

No estudo de Barros (2008) e Barros et al. (2009), avaliando a gravidade das lesões 

em vítimas de acidentes com motocicletas atendidas em um hospital de urgência em 

Natal/RN, identificou que 177 (47,7%) dos acidentes ocorreram na Grande Natal, seguidos do 

Interior do Estado, com 96 (25,88%) dos casos.  

Outros estudos como o de Mauro (2001), investigando os acidentes de trânsito em 

Campinas (SP) e Nakassa (2002), traçando o perfil epidemiológico dos óbitos notificados por 

esses agravos em Joinville (SC), observaram predominância dos eventos dentro do perímetro 

urbano, sendo 61,6% no 1º estudo e 67,6% no 2º.  

O fato de identificar os locais de maior ocorrência da violência facilita tanto a 

formulação de estratégias de prevenção desses eventos, como uma melhor distribuição das 

unidades móveis de atendimento pré-hospitalar destinadas à prestação de socorro, diminuindo 

assim o índice de óbito no local, bem como as sequelas advindas do trauma sofrido. 
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LOCAL DA 
OCORRÊNCIA 

DIA DA 
SEMANA 

TURNO 
TOTAL Manhã 

(6├ ┤11:59) 
Tarde 

(12├ ┤17:59) 
Noite 

(18├ ┤05:59) 

N % N % N % N % 

Grande Natal 

Domingo   6   1,6   12   3,3   41 11,2   59 16,2 
Segunda   3   0,8   17   4,7   19 5,2   39 10,7 
Terça    3   0,8   13   3,6    7 1,9   23 6,3 
Quarta  11   3,0   26   7,1   19 5,2   56 15,3 
Quinta    2   0,5   14   3,8   30 8,2   46 12,6 
Sexta   5   1,4   16   4,4   20 5,5   41 11,2 
Sábado 12   3,3   18   4,9   42 11,5   72 19,7 

Subtotal  42 11,5 116 31,8 178 48,8 336 92,1 

Interior 

Domingo 4 1,1   1 0,3   5 1,4 10 2,7 
Segunda 0 0,0   2 0,5   2 0,5   4 1,1 
Terça  0 0,0   0 0,0   1 0,3   1 0,3 
Quarta  0 0,0   3 0,8   3 0,8   6 1,6 
Quinta  0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0 
Sexta 0 0,0   4 1,1   1 0,3   5 1,4 
Sábado 1 0,3   1 0,3   1 0,3   3 0,8 

Subtotal  5 1,4 11 3,0 13 3,6 29 7,9 
Total  47 12,9 127 34,8 191 52,3 365 100,0 
QUADRO 15  -   Distribuição do evento violento sofrido pelas vítimas de violência 

segundo o local da ocorrência, dia da semana e turno em que ocorreu 
o evento violento.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Observando o Quadro 15, podemos observar que as ocorrências violentas aconteceram 

em sua maioria na Grande Natal, 72 (19,7%), durante o turno noturno e aos sábados 42 

(11,5%). Seguido dos domingos à noite 41 (11,2%). 

 No Interior do estado, predominaram as ocorrências no domingo à noite, com 5 (1,4%) 

do total. 

 As autoras Barros (2008), Ramos (2008), Barros et al. (2009) e Farias et al. (2009c) 

encontraram resultados diferentes aos nossos, quando identificaram que o turno vespertino 

prevaleceu sobre os demais, sendo 172 (46,3%) a primeira autora e 262 (43,3%) a segunda. 

Vale salientar que em seus estudos, também não houve uma variação importante quanto aos 

acidentes ocorridos no turno noturno, uma vez que no primeiro estudo houve 155 (41,78%) 

acidentes à noite e 241 (39,8%) no período da noite (FARIAS et al., 2009a, 2009c). 

 No estudo de Mesquita Filho e Mello Jorge (2007), analisando os atendimentos às 

CE’s em uma Unidade de Pronto Atendimento do município de Pouso Alegre (MG), 
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identificou que a maioria dos agravos registrados (77,1%) aconteceu durante o dia (06:00 e 

17:59 hs) sendo que 52,1%, ocorreram à tarde (12:00 às 17:59 horas). O período da manhã 

(06:00 às 11:59 hs) foi o segundo em número de casos. Os autores acreditam que a 

concentração de ocorrências no período diurno deveu-se aos tipos preponderantes de causas 

de lesão encontradas nesta investigação. De fato, outras CE’s de traumatismos acidentais 

envolvem muitos acidentes domésticos e em ambiente de trabalho, que são problemas que 

têm uma maior probabilidade de acontecer durante o dia. A incidência de agressões no 

período da tarde foi igual ao da noite, e apresentou, proporcionalmente, uma maior 

concentração na madrugada (0:00 às 5:59 hs) do que as demais causas. 

Ainda quanto ao turno da ocorrência dos eventos, Lima (2005) mostra que a 

distribuição das CE’s com vítimas fatais registradas em 2003, em Belém/PA, também 

apresentou maior incidência no período noturno, 71 (31,6%) eventos.  

 Também em consonância com nossos achados, Guimarães et al. (2005) analisando a 

distribuição temporal da violência por arma branca em Porto Grande (AP), percebeu a maior 

incidência no período noturno em 78% dos casos. 

Pressupomos assim, que o fato da predominância do noturno e fins de semana na 

ocorrência dos casos de violência, deva-se a abertura de bares e casas noturnas, onde em 

muitos deles estão disponíveis o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. 

 De acordo com o Quadro 15, no que se refere ao dia da semana em que o ocorreu o 

evento violento, 75 (20,5%) aconteceram no sábado e 69 (18,9%) no domingo. Em relação à 

categoria das vítimas, 61 (16,7%) agredidas e 14 (3,8%) agressoras ocorreram no sábado. 

 No estudo de Mesquita Filho e Mello Jorge (2007) na Unidade de Pronto-Atendimento 

(UPA) de Pouso Alegre (MG), a maior parte dos agravos (47,9%) também aconteceu nas 

sextas-feiras, sábados e domingos (MESQUITA FILHO; MELLO JORGE, 2007). 

 Os mesmos autores acreditam que estes achados podem estar associados ao fato de que 

as pessoas, no fim de semana, ao se dedicarem a atividades de lazer, muitas vezes abusam de 

bebidas alcoólicas e outras substâncias. Também comparecem a locais de aglomeração 

pública e de vias com alto fluxo de veículos, o que amplia a exposição ao risco de acidentes 

(principalmente de trânsito) e violências.  

 Deslandes e Silva (2000) e Andrade (1998) também encontraram resultados 

semelhantes aos nossos quando informam que a mortalidade por Causas Externas (CE’s) têm 

incremento de sua incidência entre a sexta-feira e domingo, atingindo picos nos sábados.  

 Guimarães et al. (2005) estudando os eventos violentos perpetrados por arma branca 

em Porto Grande (AP), também revelou o predomínio da violência aos sábados. Estes autores 
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reforçam que a relação entre álcool e violência é o fator de risco mais importante para a 

ocorrência dos eventos, visto que nesses dias ocorre o maior consumo de bebidas alcoólicas, 

como uma opção de lazer. 

 

 
GRÁFICO 04  -    Distribuição das vítimas de violência segundo o tempo transcorrido 

entre o evento e a admissão hospitalar. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 

 

Quanto ao tempo transcorrido entre o evento violento e a admissão hospitalar, o 

Gráfico 04 mostra que das 365 vítimas, 119 (32,6%) chegaram ao hospital entre 1 a 2 horas 

após o evento, 88 (24,1%) vítimas entre 2 a 3 horas. Porém, 80 (21,9%) chegaram ao hospital 

em menos de 1 hora. 

É importante ressaltar a relevância de se avaliar o tempo transcorrido entre o evento 

traumático e o momento do atendimento inicial, uma vez que dependendo deste intervalo o 

prognóstico da vítima poderá ser previsível. Neste sentido, Palvelqueires et al. (1997), relatam 

que o primeiro pico de morte ocorre de segundos a minutos após o trauma e é considerado 

morte inevitável. O segundo pico varia de minutos a algumas horas, onde estão incluídas as 

vítimas potencialmente salváveis para as quais um atendimento pré-hospitalar adequadamente 

planejado é decisivo. O terceiro pico ocorre dias, semanas ou até alguns anos em 

consequências do trauma.  

Barros (2008) avaliando a gravidade das lesões em vítimas de acidentes de motocicleta 

identificou que 188 (50,67%) das vítimas chegaram ao hospital em até 1 hora após o evento. 

Porém, para 71 (19,14%) das vítimas o tempo transcorrido foi de mais de 3 horas. 
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Outra pesquisa de acompanhamento de vítimas de acidentes de trânsito em Belo 

Horizonte, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e Empresa de 

Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), detectou que 58,7% dos investigados 

chegaram ao hospital em um tempo inferior a 60 minutos. A importância das vítimas 

chegarem ao hospital na primeira hora após o evento se dá pela relevância que este tempo tem 

sobre o prognóstico da vítima, considerando que esta é considerada a golden hour (hora de 

ouro) para a instituição do tratamento (LADEIRA, BARRETO, 2008). 

Estudos internacionais na área de acidentes revelam que a aferição do tempo difere 

entre os diversos países. Estudo realizado em Montreal (Canadá), mostrou que o tempo médio 

entre o acionamento do serviço pré-hospitalar e a chegada do paciente no hospital foi de 35,6 

minutos. Na Irlanda do Norte, o tempo médio de atendimento pré-hospitalar de 30,5 minutos. 

Em Monterey (México) e Seattle (Estados Unidos), os tempos médios de transporte pré-

hospitalar foram de 73 e 31 minutos, respectivamente (MOCK et al., 1998). 

A seguir faremos as análises do que se refere ao transporte da vítima até o ambiente 

hospitalar. 

 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Transporte da 
vítima para 
hospital 

APH 157 43,0 36   9,9 193   52,9 
Familiares   84 23,0 10   2,7   94   25,8 
Própria vítima   34   9,3 10   2,7   44   12,1 
Outros   25   6,8   9   2,5   34     9,3 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Quem 
transportou a 
vítima (outro) 

Ambulância da prefeitura 12 3,3 0 0,0 12 3,3 
Amigos   1 0,3 0 0,0   1 0,3 
Conhecido   1 0,3 0 0,0   1 0,3 
Desconhecido   1 0,3 0 0,0   1 0,3 
Policiais   3 0,8 7 1,9 10 2,7 
Vizinho   2 0,5 0 0,0   2 0,5 

Total 20 5,5 7 1,9 27* 7,4 
QUADRO 16  -   Distribuição do evento violento sofrido pelas vítimas de violência 

segundo o tipo de transporte, quem transportou e classificação do ato 
violento.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
*Valor relacionado a outras pessoas que transportaram às vítimas para o hospital.  
 

Com base no Quadro 16, no que se refere a quem transportou a vítima para o hospital, 

detectamos que, 193 (52,9%) informaram ter sido transportadas pelo Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), e 94 (25,8%) afirmaram ter sido conduzida por familiares. 
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Esse alto índice de atuação do SAMU no Rio Grande do Norte se deve ao fato de 

termos dois desses serviços atuando neste tipo de atendimento, um em nível municipal 

(SAMU Natal) e outro da Região Metropolitana (SAMU Metropolitano). A rede de 

assistência de atendimentos cobre a população de oito municípios que compõem a Grande 

Natal, como Parnamirim, Macaíba, Monte Alegre, Ceará-Mirim, Extremoz, São José do 

Mipibú, São Gonçalo do Amarante e Nísia Floresta. 

 

TABELA 01  -    Distribuição do evento violento sofrido pelas vítimas de violência 
segundo o sexo e a classificação do ato violento.  

 

Classificação do ato violento 
Sexo 

Masculino Feminino Total 
N % N % N % 

Agressão física 151 41,4  73 20,0 224   61,4 
Tentativa de homicídio   69 18,9  11   3,0   80   21,9 
Tentativa de suicídio   19   5,2    8   2,2   27     7,4 
Abuso sexual    1   0,3  14   3,8   15     4,1 
Queimadura    9   2,5    1   0,3   10     2,7 
Intoxicação    3   0,8    1   0,3    4     1,1 
Enforcamento    2   0,5    2   0,5    4     1,1 
Atropelamento intencional    0   0,0    1   0,3    1     0,3 
Total 254 69,6 111 30,4 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 
 Na análise da Tabela 01, vemos que predominaram as agressões físicas com 224 

(61,4%) dos eventos violentos, destas, 151 (41,4%) eram do sexo masculino. Em seguida, 

com 80 (21,9%) dos casos apresentam-se as tentativas de homicídios, que também 

acometeram, em sua maioria 69 (18,9%), indivíduos do sexo masculino. As tentativas de 

suicídio 27 (7,4%) foram a terceira mais identificada, destas também prevaleceu o sexo 

masculino, 19 (5,2%).  

 Analisando separadamente quanto à classificação do ato violento por categoria das 

vítimas de nosso estudo (agredida ou agressora), foi possível identificar que, tanto as 

agredidas 194 (53,2%), quanto às agressoras 30 (8,2%), houve predomínio das agressões 

físicas. 

Barbosa et al. (2007) pesquisando sobre a morbi-mortalidade por CE’s em um serviço 

de emergência de Recife (PE), identificaram resultados semelhantes aos nossos quando as 

agressões físicas ocuparam o primeiro lugar entre as causas de violência, com 103 casos 

(23%), destas, o gênero masculino foi a mais acometida, com 71%. 
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No estudo de Mesquita Filho e Mello Jorge (2007), em uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) de Pouso Alegre (MG), identificou que dos 41 casos de agressão, 68,3% 

eram homens. 

 No Estado do Rio Grande do Norte (RN), em uma pesquisa realizada pela 

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública 

(SESAP/RN), as agressões físicas atingem 10% de todos os eventos de CE’s ocorridos em 

todo o Estado (BRASIL, 2006). 

 Leal e Lopes (2005), estudando a violência como objeto da assistência em um hospital 

público de emergência traumatológica, na cidade de Porto Alegre (RS), dos 697 

hospitalizados, 25% foram vítimas de agressão física. 

 Gawryszewski e Mello Jorge (2000), analisando a mortalidade violenta no município 

de São Paulo (SP) nos últimos 40 anos, identificaram a ocorrência de 439 mortes por suicídios 

no ano de 1999, o que representa 4,8% do total de mortes por CE’s. O sexo masculino 

contribuiu com 352 óbitos (80,2%) e o feminino com 87 (19,8%) e os coeficientes foram 4,4 

por 100.000 habitantes (7,4 por 100.000 homens e 1,7 por 100.000 mulheres). A razão entre 

os coeficientes masculino e feminino foi de 2,1, menor que a encontrada para o total das 

causas externas. As taxas de mortalidade para os homens apresentam-se maiores que as do 

sexo feminino, em todas as faixas etárias. 

Barbosa et al. (2007) afirmam que o aumento da população que vive e trabalha nas 

ruas, sobretudo a população infanto-juvenil, muitas vezes excluída das condições trabalho 

pelo aumento da pobreza absoluta em todas as regiões metropolitanas do país na últimas 

décadas e pela deficiência das instituições responsáveis pela educação, assistência e 

recuperação desses, pode estar diretamente ligadas a este tipo de violência. 

Camargo et al. (1999) relatam que outro fator que merece ser destacado é o aumento 

de acontecimentos envolvendo a violência intrafamiliar, uma vez que nem sempre a violência 

cotidiana conduz necessariamente a morte. O registro de queixas a policia sobre diversas 

formas de violência tem uma incidência extremamente limitada. 

 No que dizem respeito aos homicídios, em um estudo etno-epidemiológico da 

violência urbana na cidade de Salvador (BA), 760 óbitos do total de CE’s (1.805) em 1997 

foram devido a este tipo de violência (42,1%), correspondendo a uma taxa de 33,9 por 100 

mil habitantes. No ano 2000, de um total de 1.539 óbitos de residentes em Salvador, 521 

foram por homicídios, ou seja, 33,8%, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 22,4 por 

100 mil habitantes (NUNES; PAIM, 2005). 
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 O homicídio é atualmente apontado como uma das principais causas de morte 

prematura no Brasil e países de Terceiro Mundo e constitui um problema de saúde pública de 

grande magnitude. A população jovem, do sexo masculino, negra e residente nas áreas 

periféricas é a mais vulnerável, quer seja como vítima, quer seja como agressora e as armas de 

fogo constituem o método mais usado para perpetrar o crime (HENNINGTON et al., 2008). 

 Em outro estudo realizado em Uberlândia (MG) com dados retroativos sobre os 

atendimentos médicos do Hospital das Clínicas de Uberlândia, de acordo com laudos em 

relação as lesões corporais, necropsias e fichas de atendimentos às mulheres vítimas de 

violências realizadas em organizações não-governamentais do SOS Ação Mulher Família, as 

tentativas de homicídio apresentadas variaram desde as lesões causadas por agentes 

mecânicos a físicos, como as queimaduras e asfixia (GARCIA et al., 2008). 

 No estudo de Blay (2003), com dados de 623 boletins de ocorrência em Delegacias 

Gerais, identificou que das 964 vítimas de violência, 669 eram mulheres e 294 homens. Entre 

as 669 mulheres, 285 eram vítimas de homicídio e 384 de tentativa de homicídio. 

 No estudo de Mesquita Filho e Mello Jorge (2007), em uma UPA no Sul de Minas 

Gerais, revelou às tentativas de suicídio ocorreram em 380 (2,1%) dos pacientes estudados 

Gerais. O baixo índice pode ser justificado por ser comum que as vítimas ou familiares não 

divulguem esse tipo de ocorrência. 

 Fazendo referência ao suicídio no Rio Grande do Norte (RN), o número de óbitos por 

este evento segundo sexo no ano de 2005, foi maior para o masculino (86%) (BRASIL, 2006). 

 

TABELA 02  -    Distribuição do evento violento sofrido pelas vítimas de violência 
segundo o agente causador das lesões e a região corpórea mais 
atingida.  

 

Agente causador 
das lesões 

Região corpórea mais atingida  

Cab/pesc. Face Tórax 
Abdome/ 
conteúdo 
pélvico 

Membros/ 
cintura 
pélvica 

Superfície 
externa Total 

N % N % N % N % N % N % N % 
Arma de fogo   7   1,9   6   1,6 23   6,3   8   2,2 37 10,1   2 0,5 83   22,7 
Objeto cortante 12   3,3 15   4,1 11   3,0 16   4,4 26   7,1 13 3,6 93   25,5 
Objeto contundente 30   8,2 11   3,0   3   0,8   2   0,5 12   3,3   1 0,3 59   16,2 
Gases e vapores   1   0,3   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0 0,0   1     0,3 
Substâncias corrosivas   1   0,3   0   0,0   0   0,0   1   0,3   1   0,3   0 0,0   3     0,8 
Força corporal 28   7,7 43 11,8   1   0,3 12   3,3 10   2,7   7 1,9 101   27,7 
Drogas/Tóxicos 10   2,7   0   0,0   0   0,0   2   0,5   1   0,3   0 0,0   13     3,6 
Chamas de fogo   0   0,0   0   0,0   2   0,5   1   0,3   1   0,3   8 2,2   12     3,3 
Total 89 24,4 75 20,5 40 11,0 42 11,5 88 24,1 31 8,5 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
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 Analisando a Tabela 02, no que se refere ao agente causador das lesões, visualizamos 

a predominância do uso da força corporal 101 (27,7%) como maior geradora das lesões nas 

vítimas violentas, seguido dos objetos cortantes 93 (25,5%) e 83 (22,7%) pelas armas de fogo. 

 Dentre a região corpórea mais atingida, predominou a cabeça e pescoço 89 (24,4%), 

seguido dos membros e da cintura pélvica 88 (24,1%). Relacionando ambas as variáveis, 43 

(11,8%) das lesões foram causadas pela força corporal na face das vítimas.  

Guimarães et al. (2005), encontraram resultados diferentes no que tange às regiões do 

corpo lesadas, neste constatou-se o uso dos objetos cortantes em lesões nas regiões como 

membros (36%), o que denota uma menor gravidade imediata da vítima, do ponto de vista 

clínico. Assim como lesões na cabeça (28%), geralmente couro cabeludo, também revelam 

menor gravidade, pelo fato destas regiões não abrigarem órgãos vitais. 

 Dados semelhantes aos nossos foram apresentados por Mesquita Filho e Mello Jorge 

(2007), quando identificaram que dos 41 casos de agressões, 34,1% ocorreram com o uso da 

força corporal, 31,7% com objeto cortante e 31,7% com objeto contundente. 

 O estudo de Guimarães et al. (2005), realizado em uma Delegacia de Polícia Civil do 

município de Porto Grande (AP), mostraram que os eventos violentos por arma branca 

representaram 45,3% do total de ocorrências registradas na Delegacia pesquisada, superando 

todos os demais tipos de eventos, como ameaça/lesão por arma de fogo, espancamento, 

tentativa de estupro e suicídio. Além disso, analisando os óbitos por CE’s ocorridos, os 

autores constataram que, o maior causador de mortes, responsável por 40% do total de óbitos 

registrados no município em estudo são as lesões oriundas de arma branca, seguidas pelas 

lesões por arma de fogo (20%), acidente de trânsito (20%) e afogamento (20%).  

 No que se refere aos homicídios, à utilização das armas de fogo ocupam o principal 

veículo para a perpetração da violência. Em São Paulo, os vários estudos sobre homicídios 

mostram maior ocorrência nos espaços públicos, tais como bares e rua (cerca de 80%), e 

pequena proporção de homicídios praticados nos domicílios das vítimas (menos de 10%) 

(BARATA; RIBEIRO; SORDI, 2008). 

 Salientamos que em nosso estudo, quanto à relação entre a vítima (agredida ou 

agressora) e o sujeito que cometeu a violência de nosso estudo, 73 (20%) das vítimas 

afirmaram terem sido violentadas por estranhos, 71 (19,5%) por assaltantes e 64 (17,5%) por 

pessoas conhecidas.  

 Semelhantes aos nossos achados, Barata, Ribeiro e Sordi (2008) realizaram um estudo 

com todos os óbitos de pessoas residentes no município de São Paulo, revelaram que a relação 
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das vítimas com o agressor era desconhecida em 42,2% dos casos; 38,5% conhecidos; e 8,7% 

eram assaltantes.  

 Outro estudo baseado na análise de inquéritos policiais, realizado por Blay (2003) para 

analisar a violência contra as mulheres em São Paulo, com dados de 1998, encontrou 

proporção semelhante de agressores não identificados e de agressores que eram parentes, 

amigos ou conhecidos àquela observada no presente estudo. 

 No que se refere à região corpórea mais atingida das vítimas de nosso estudo, 89 

(24,4%) sofreram lesões na cabeça e pescoço e 88 (24,1%) em membros e cintura pélvica. 

 Resultados semelhantes foram constatados por Barbosa et al. (2007), ao estudarem o 

perfil e os fatores associados à morbimortalidade por Causas Externas (CE’s) de 62 

adolescentes atendidos em um serviço de emergência do Recife, revelaram que os traumas em 

cabeça e pescoço evidenciados pelo diagnóstico de Traumatismo Crânio-encefálico (TCE) e 

do Trauma Raquimedular (TRM) predominaram com 23 indivíduos atendidos, seguidos das 

fraturas, com 14 indivíduos acometidos. 

 O estudo de Mesquita Filho e Mello Jorge (2007), com 380 pacientes vítimas de CE’s 

em uma UPA de Pouso Alegre (MG), revelou que os membros superiores foram atingidos em 

40,0% das vítimas, 28,9% a cabeça e 23,2% os membros inferiores.  

 Avaliando esses índices nas vítimas de agressões e nas lesões autoprovocadas, o 

mesmo estudo identificou que a cabeça passa a ser a região corpórea mais atingida (37,3% e 

42,9% respectivamente), bem como os membros superiores (34,3% e 42,9%). Os autores 

ressaltam que estes dois segmentos são regiões muito expostas às situações de violência: a 

cabeça por ser alvo visado pelo agressor e os membros superiores por serem frequentemente 

utilizados em situações de autodefesa (MESQUITA FILHO; MELLO JORGE, 2007). 

 Já o estudo de Oliveira (2007) estudando a vigilância às CE’s no município de Cuiabá, 

detectou os membros superiores (32,8%) como os mais lesados, seguido dos membros 

inferiores (30,5%) e a cabeça com 26,9% dos casos. 

 A seguir, apresentaremos as análises quanto à influência do uso de drogas lícitas e 

ilícitas na ocorrência da violência. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          Resultados e discussões    130 

 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Evento envolveu 
drogas 

Sim 169 46,3 39 10,7 208 57,0 
Não 131 35,9 26   7,1 157 43,0 

Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Tipo de droga 

 

Álcool 139 66,8 17   8,2 156   75,0 
Álcool e crack     0   0,0   1   0,5     1     0,5 
Álcool e maconha     8   3,8   0   0,0     8     3,8 
Cocaína     4   1,9   4   1,9     8     3,8 
Crack     2   1,0   4   1,9     6     2,9 
Crack, maconha e 
cocaína     1   0,5   0   0,0     1     0,5 

Lexotan     1   0,5   0   0,0     1     0,5 
Maconha   10   4,8   9   4,3   19     9,1 
Maconha e álcool     1   0,5   0   0,0     1     0,5 
Não especificou     3   1,4   1   0,5     4     1,9 
Veneno     0   0,0   3   1,5     3     1,5 

Total 169 81,3 39 18,8 208* 100,0 
QUADRO 17  -   Distribuição do evento violento sofrido pelas vítimas de violência 

segundo o uso de drogas e o tipo da droga.   
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
*Valor relacionado às vítimas que fizeram uso de drogas. 

 

 Com base no que mostra o Quadro 17, no que se refere ao uso de drogas pelas vítimas 

de violência atendidas em nosso estudo, a maioria 208 (57%) afirmou ter usado algum tipo de 

droga, seja esta lícita ou ilícita. Destes, predominou o uso do álcool em 156 (75%) dos casos, 

seguido do uso da maconha por 19 (9,1%) pacientes. 

 Ressaltamos que mesmo não tendo sido verificado o teor alcoólico das vítimas de 

violência que participaram do nosso estudo, consideramos a informação referida pelo paciente 

como relevante.  

 No estudo de Barros (2008) e Farias et al. (2009a), das 371 vítimas de acidentes de 

trânsito atendidos em um hospital de urgência do estado do Rio Grande do Norte, 213 (57%) 

sujeitos, referiram não ter consumido droga antes do acidente, enquanto que 158 (43%) 

disseram sim, e destes 155 (98,1%) referiram ter ingerido álcool. 

 No estudo realizado por Guimarães et al. (2005) com vítimas de violência por arma 

branca no Amapá, constatou-se também que apesar de somente 18% referirem como motivo 

para agressão a ingestão de bebida alcoólica ou uso de drogas, na verdade 68% disseram ter 

ingerido bebida alcoólica antes da prática do episódio violento, o que pode ter levado a 

própria vítima a provocar o agressor. 
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 Concordamos com Guimarães et al. (2005) quando relatam que os dados coletados e 

os achados na literatura permitem considerar que o fenômeno da violência tem relação direta 

com a marginalidade e a exclusão social. Além disso, também contribui para o aumento da 

mesma o uso abusivo de bebida alcoólica e de drogas. Para tanto, é comum observar uma 

associação desse problema de saúde pública com a tríade lazer - bebida alcoólica - violência. 

 Ainda referindo-se a essa temática, Magnabosco, Formigoni e Ronzani (2007) 

destacam que é a partir da averiguação dos padrões de uso de álcool dos diferentes grupos que 

se torna possível elaborar estratégias e políticas públicas de controle e prevenção de tal uso 

para grupos específicos. Esses autores acrescentam que as ações efetivas de controle do 

consumo do álcool só se tornam factíveis quando consideramos todas as questões sociais 

envolvidas e não apenas os efeitos biológicos individuais do uso dessa substância. Costa et al. 

(2007) acrescentam que o consumo de substâncias psicoativas como o álcool, provoca 

também prejuízos pessoais, familiares e sociais, alto custo econômico, assim como 

retroalimentam a violência urbana, familiar e interpessoal tornando-o um problema para toda 

a sociedade. 

Além disso, Minayo e Deslandes (1998) afirmam que o álcool é a substância mais 

ligada a mudança de comportamento no que diz respeito a atitudes violentas e que o uso de 

drogas ilícitas como a cocaína, as anfetaminas e os barbitúricos podem motivar atitudes e 

comportamentos violentos.    

 Quanto a esses comportamentos, estudos mostram que quando os níveis de álcool 

sanguíneo que atingem uma média de 0,6 g/L já provocam alterações neuroquímicas e 

funcionais cerebrais, modificando o comportamento, favorecendo o sentimento de violência 

(ABREU; LIMA; SILVA, 2007). 
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5.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS OBSERVADOS PELOS PESQUISADORES E 

OS RELATADOS PELAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DURANTE O PROCESSO DE 

CUIDAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 Os pesquisadores realizaram um total de 621 observações, durante o processo de 

cuidar, dos profissionais de saúde às 365 vítimas de violência atendidas no serviço de 

urgência estudado. 

 

5.3.1 Caracterização do cuidado observado pelos pesquisadores durante o processo de 

cuidar 

 

 
GRÁFICO 05  -    Distribuição do número de observações por categoria profissional. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 

 
 Podemos observar que no Gráfico 05, o profissional médico, 372 (59,9%), foi a 

categoria profissional que teve o maior número de observação durante o processo de cuidar às 

vítimas de violência, seguido dos técnicos e auxiliares de enfermagem, com 239 (38,5%), e 

com a menor porcentagem, o profissional enfermeiro, 10 (1,6%) das observações. 

 Alguns estudos afirmam que o advento da evolução da organização hospitalar e sua 

transformação em instituição burocrática, o papel do enfermeiro foi alterado, sobretudo, em 

consequência da expectativa dos médicos que acreditavam ser ele um profissional capaz de 

administrar. O interesse dos médicos em transferir para o enfermeiro funções administrativas, 

às quais eles não desejavam se dedicar, se relaciona ao apoio no processo de tratamento do 
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paciente no qual este profissional se envolve com vistas às exigências, principalmente, da 

organização formal (SOUZA; SOARES, 2006; SILVA; SOUZA; MARCELINO, 2008). 

 Neste contexto, o enfermeiro passou a assumir a responsabilidade pela manutenção da 

unidade, pela provisão e controle de medicamentos e materiais necessários, bem como pela 

conciliação e coordenação das atividades de cuidado que são processadas por diferentes 

profissionais com as atividades de cura do médico, na unidade de internação (KRON; GRAY, 

1994; TREVIZAN et al., 2006; SOUZA; SOARES, 2006). 

 Nesse contexto, o gerenciamento do enfermeiro na prática clínica tem se 

fundamentado nas necessidades burocráticas e formais da organização, privilegiando e 

comprometendo-se muito mais com os objetivos organizacionais em detrimento do alcance 

dos objetivos individuais dos trabalhadores e do próprio cliente, ocasionando a existência de 

um descompasso que tem provocado tensões, desmotivações e até descrenças no âmbito do 

trabalho (SOUZA; SOARES, 2006; TREVIZAN et al., 2006). 

 Essa dificuldade da inserção do profissional enfermeiro nos procedimentos 

assistenciais tem sido uma realidade atual no quadro da saúde tanto nas instituições públicas, 

como nas privadas. Nas instituições privadas, Silva, Souza e Marcelino (2008) em estudo 

realizado em um hospital privado de São Paulo (SP), relatam que essa realidade foi citada por 

vários profissionais enfermeiros quando afirmam que a sobrecarga de atividades burocráticas 

prejudica, sobremaneira, as práticas assistenciais. 

 Silva, Souza e Marcelino (2008) continuam afirmando, que tanto os hospitais públicos, 

como os privados, devem se preocupar em criar estratégias para evidenciar o trabalho do 

enfermeiro, chefe de uma equipe que lida diretamente com o cuidado interpessoal, no intuito 

de elevar a qualidade da assistência prestada, e não apenas o cumprimento das normas e 

rotinas, que deixam o enfermeiro sobrecarregado com uma grande demanda de atividades. 

 

5.3.2 Comparando dados observados pelos pesquisadores e o relatado pelas vítimas de 

violência durante o processo de cuidar 

 

 Neste tópico, iremos apresentar os dados de comparação entre os dados observados 

pelos pesquisadores e o relatado pelas vítimas de violência, no que se refere a: demora em ser 

atendido, tempo de espera, acolhimento, resistência dos profissionais (sentimentos), interesse 

em conhecer o evento violento, realização dos procedimentos necessários, disponibilidade de 



                                                                                          Resultados e discussões    134 

 

material para o cuidado, fornecimento de orientações quanto a medicamentos e condutas, 

interação entre profissional e vítima, e quanto a resolutividade do atendimento. 

 

TABELA 03  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 
relatado pelas vítimas segundo a demora do atendimento. 

 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES  N % 
Demorou a ser atendido    
Sim 199   32,0  
Não 422   68,0  
Total 621 100,0  

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL ρ - 
valor N % N % N % 

Demorou a ser atendido       
< 0,0000 Sim   73 20,0 39 10,7 112   30,7 

Não 227 62,2 26   7,1 253   69,3 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Analisando a Tabela 03, no que se refere a observação dos pesquisadores, 422 (68%) 

afirmaram que as vítimas não demoraram para ser atendidas, o mesmo ocorreu na análise dos 

dados referidos pelas vítimas, quando 253 (69,3%) destas referiram que o atendimento não 

demorou. É importante ressaltar que na opinião das vítimas agressoras, essa realidade se 

inverte, quando 39 (10,7%) das vítimas, referem que o atendimento demorou. 

 Utilizando o teste U de Mann-Whitney, na comparação entre o que foi observado 

pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, obtivemos que na variável “demora para ser 

atendido”, não houve diferença estatística a nível de significância de 5%, considerando os ρ-

valores para as vítimas agredidas de 0,7360 e de 0,8567 para as agressoras. 

 Neste raciocínio, foi confirmado que as respostas das vítimas agressoras e agredidas 

condizem com o observado pelos pesquisadores, assim sendo, realmente as vítimas agressoras 

demoraram mais tempo para receber o devido atendimento, já que não houve diferença 

estatística verificada na comparação. 

Confirmando essa realidade, quando comparou-se as respostas referidas pelas vítimas 

agredidas e agressoras, foi possível inferir estatisticamente pelo teste quadrado (χ2), que as 

vítimas agressoras apresentam uma maior insatisfação quanto a demora para ser atendida (ρ-

valor < 0,0000), em relação as agredidas, considerando o nível de significância de 5%.  
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Calculando a média do tempo de espera das vítimas, a média foi de 15,4 minutos para 

as agredidas, com desvio padrão (DP) de 34,5 e 18,1 minutos para as agressoras, apresentando 

um DP de 12,6. 

Apesar da pequena diferença das médias do tempo de espera, vale ressaltar que as 

vítimas agressoras foram atendidas em um intervalo maior, quando comparado às vítimas 

agredidas, o que pode ser justificado pela presença do “preconceito” de alguns profissionais 

no cuidado a essas vítimas. 

Deslandes (2000) realizou uma pesquisa em dois hospitais de referência em urgência 

do Rio de Janeiro (RJ), sobre as relações entre pacientes vítimas de violência e profissionais 

de saúde. Observou que é possível identificar na fala dos profissionais entrevistados, de que 

grande parte daqueles que atuam nas portas das emergências, reconhece postura de clara 

discriminação e imposição de preconceito com pacientes agressores. Entre elas, estão ações 

que poderiam ser classificadas como punitivas no sentido de deixá-los esperando o máximo 

possível pelo atendimento necessário. 

Outros estudos complementam que esse preconceito perpetrado no serviço de urgência 

exclui do indivíduo os seus direitos de cidadão, refletindo sobre a vulnerabilidade de 

determinados indivíduos à exclusão, inclusive do direito ao atendimento igualitário à saúde, 

preconizado pelo SUS (LEAL, 2003; LEAL; LOPES, 2005). 

Ressaltamos que a Política Nacional de Humanização (PNH) preconiza que os 

atendimentos em serviços hospitalares de urgência sejam definidos utilizando protocolos 

clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias, respeitando as diferenças e 

as necessidades do sujeito (BRASIL, 2004). 

 
TABELA 04  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 

relatado pelas vítimas segundo o tempo de espera. 
 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Tempo de espera   
01 ├ ┤30 minutos 551   88,7 
31 ├ ┤60 minutos   56     9,0 
61 ├ ┤90 minutos     3     0,5 
91 ├ ┤ 120 minutos     3     0,5 
121 minutos ├     8     1,3 
Total 621 100,0 
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VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Tempo de espera       
01 ├ ┤30 minutos 276 75,6 57 15,6 333   91,2 
31 ├ ┤60 minutos   16   4,4   8   2,2   24     6,6 
61 ├ ┤90 minutos     2   0,5   0   0,0    2     0,5 
91 ├ ┤ 120 minutos     3   0,8   0   0,0    3     0,8 
121 minutos ├     3   0,8   0   0,0    3     0,8 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Quanto ao tempo de espera, a Tabela 04 revela que durante a observação, foi possível 

identificar que o tempo que mais prevaleceu compreende a faixa de 01 a 30 minutos (88,7%) 

de espera, seguido da faixa de 31 a 60 minutos (9%). Quanto o relatado pelas vítimas, também 

prevaleceu a faixa de 01 a 30 minutos, tanto para as agredidas quanto para as agressoras, 

sendo 276 (75,6%) e 57 (15,6%) respectivamente. Calculando a média e o DP do tempo 

esperado observado pelos pesquisadores, achamos uma média de 17 minutos e um DP de 

29,2. Este mesmo cálculo realizado a partir do relatado pelas vítimas, identificamos que a 

média foi 15,9 minutos, apresentando um desvio padrão de 31,7. 

 Fazendo uso do teste U de Mann-Whitney, na comparação entre o que foi observado 

pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, obtivemos que na variável “tempo de 

espera”, também não houve diferença estatística a nível de significância de 5%, considerando 

os ρ-valores para as vítimas agredidas de 0,2921 e de 0,4686 para as agressoras. 

 No entanto, analisando a média do tempo de espera das vítimas, observada pelos 

pesquisadores segundo cada categoria profissional, identificamos que no atendimento da 

categoria médica, a média do tempo de espera das vítimas foi de 16 minutos para as agredidas 

e 21,5 minutos para as agressoras. Para tanto, utilizando o teste de Mann-Whitney (ρ-valor = 

0,0001), de acordo com a observação dos pesquisadores, o tempo de espera das vítimas 

agressoras foi estatisticamente maior que o das agredidas, com nível de significância de 5%. 

 No atendimento da categoria dos enfermeiros, a média do tempo de espera das vítimas 

agredidas foi de 20,7 minutos e 26 minutos para as agressoras, para tanto, inferimos utilizando 

o teste de Mann-Whitney (ρ-valor = 0,4320), que não houve diferença estatisticamente 

significativa  quanto ao tempo de espera das vítimas agressoras e agredidas, com nível de 

significância de 5%, observada pelos pesquisadores. 

 No atendimento da categoria dos auxiliares e técnicos de enfermagem, a média do 

tempo de espera das vítimas foi de 15,2 minutos para as agredidas e 23,1 minutos para as 

agressoras, para tanto, inferimos utilizando o teste de Mann-Whitney (ρ-valor = 0,0008), que 
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de acordo com a observação dos pesquisadores, existe diferença significativa, ao nível de 

significância de 5%, de que o tempo de espera para as vítimas agressoras foi estatisticamente 

maior do que as agredidas. 

 Para tanto, podemos afirmar que de acordo com a estatística inferencial descrita acima, 

a categoria dos médicos e dos auxiliares de enfermagem demoraram mais para iniciarem o 

processo de cuidar das vítimas agressoras, uma vez que desenvolvem algum tipo de 

resistência no atendimento destas. 

 No estudo de Deslandes (2000), realizado em dois hospitais de referência em urgência 

do Rio de Janeiro (RJ), estudando a relação entre pacientes vítimas de violência e 

profissionais de saúde, o tempo de permanência desses indivíduos nas unidades de 

emergência variou entre 2 horas e mais de 3 dias (DESLANDES, 2000). 

 Melo, Assunção e Ferreira (2007) ao pesquisarem os fatores intervenientes em 

serviços públicos de urgência em um hospital público de pediatria de Minas Gerais, 

identificaram que a maioria dos atendimentos teve um tempo de espera que é de fundamental 

importância para avaliação da qualidade da assistência prestada. Neste sentido, os autores 

detectaram que este variou de 30 a 60 minutos. Esses mesmos autores mostraram que, quando 

o cliente decide procurar o serviço de emergência, chega com a idéia da necessidade de um 

atendimento rápido e qualquer espera pode trazer muita angústia. 

 Rabello e Silva (2002), ao realizarem estudos sobre satisfação do cliente atendido em 

um Serviço de Pronto Atendimento de um Hospital da Grande Porto Alegre (RS), 

identificaram que o tempo médio de espera para o atendimento foi de 90 minutos. 

 
TABELA 05  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 

relatado pelas vítimas segundo o acolhimento. 
 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Acolhimento   
Ouviu o paciente   65   10,5 
Não ouviu o paciente   42     6,8 
Falou com respeito   47     7,6 
Não falou com respeito     3     0,5 
Ouviu o paciente e não falou com respeito 333   53,6 
Não ouviu o paciente e não falou com 
respeito   83   13,4 
Ouviu o paciente e falou com respeito   40     6,4 
Não ouviu o paciente e falou com respeito     6     1,0 
Outros     2     0,3 
Total 621 100,0 



                                                                                          Resultados e discussões    138 

 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Acolhimento       
Você foi ouvido   38 10,4   6 1,6   44   12,1 
Você não foi ouvido   21   5,8   7 1,9   28     7,7 
Falaram com respeito   27   7,4   4 1,1   31     8,5 
Não falaram com respeito     2   0,5   2 0,5     4     1,1 
Você foi ouvido e não falaram com respeito    17   4,7 12 3,3   29     7,9 
Você não foi ouvido e não falaram com 
respeito     6   1,6 18 4,9   24     6,6 
Você foi ouvido e falaram com respeito 186 51,0 15 4,1 201   55,1 
Você não foi ouvido e falaram com respeito     3   0,8   1 0,3    4     1,1 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 
 

 No que se refere ao acolhimento expressado pelos profissionais durante a observação 

dos pesquisadores (Tabela 05), em 333 (53,6%) dos atendimentos foi possível identificar que 

a maioria dos profissionais ouviu o paciente, porém não se dirigiu ao paciente adequadamente 

e em 83 (13,4%) os profissionais não ouviram e nem falaram com bons modos. 

 No relato das vítimas em geral, 201 (55,1%) destas afirmaram que os profissionais de 

saúde, durante o processo de cuidar, as ouviram e falaram com respeito. Na categoria das 

vítimas agredidas, 186 (51%) afirmaram que foram ouvidas e que as trataram com respeito. 

Porém, dentre as agressoras, a maioria 18 (4,9%) afirmam que não foram ouvidas e que os 

profissionais de saúde não falaram com respeito. 

 Estes dados denotam mais uma vez a idéia de preconceito perpetrada pelos 

profissionais de saúde no atendimento às vítimas de violência do tipo agresoras. 

 Fazendo uma análise inferencial com o uso do teste U de Mann-Whitney, na 

comparação entre o que foi observado pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, 

obtivemos que na variável “acolhimento”, houve diferença estatística em nível de 

significância de 5%, em relação às vítimas agredidas (ρ – valor ˂ 0,0000) e sem diferença 

para as agressoras (ρ – valor = 0,8279). 

 Esta análise significa dizer, que aquilo que foi relatado pelas vítimas agredidas não 

condiz com o que foi observado pelos pesquisadores, no sentido de ser bem acolhido. Isto se 

justifica pela deficiência de conhecimento dos direitos que a população que procura 

atendimento tem em ser bem acolhida nos serviços de urgência.  

 No entanto, é possível afirmar que o relato das vítimas agressoras condiz com o 

observado pelos pesquisadores e que realmente, esta categoria de vítima, recebeu um 

atendimento discriminatório. 
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 Deslandes (2000), afirma que a acolhida também é vista como fator de distinção e de 

qualidade do serviço, bem como a sua ausência é motivo de críticas negativas constantes. 

Essa atenção se materializa em atitudes básicas, tais como: perguntar como a pessoa está se 

sentindo; a forma de falar; explicar um procedimento antes de realizá-lo; falar dos motivos 

para a demora do atendimento ou de algum exame; e até mesmo entrar em contato com um 

parente. 

 Falando em atendimento de qualidade, Furtado (2001) caracteriza como sendo um 

processo contínuo de melhoria das práticas desenvolvidas em um serviço, tendo em vista o 

aprimoramento da assistência prestada aos seus usuários, como: saber ouvir, falar e cuidar. 

Além disso, avaliação da qualidade desse cuidado deve partir de um planejamento e 

gerenciamento de todo o sistema de saúde.  

 Polizer e D’Innocenzo (2006) defendem que a percepção do cliente e sua satisfação 

estão ligadas ao serviço de qualidade. O desempenho do serviço e os seus resultados, na 

maioria das vezes, estão focados nas necessidades dos clientes e em suas expectativas, 

demonstrando que a satisfação é de fundamental importância como medida de qualidade, 

além de um grande instrumento no gerenciamento do serviço. 

 A qualidade dos serviços depende de quanto este corresponde às expectativas dos 

clientes. Entretanto, tais expectativas podem ser influenciadas por diversos fatores, assim, 

reconhecê-las é de fundamental importância para os que gerenciam a prestação de serviços. 

Dentre os fatores que contribuem para a qualidade nos serviços de saúde, destaca-se: 

competência profissional, satisfação dos usuários em relação ao tratamento oferecido, 

acessibilidade, eficácia e eficiência (UCHIMURA; BOSI, 2002). 

 Bittar (2000) afirma que a busca pela satisfação do cliente está presente durante todo o 

processo de aquisição ou utilização dos produtos/serviços. Os clientes, usuários e aqueles que 

detêm o poder de influenciá-los, determinam a última palavra, até que ponto um produto 

atende ou não as suas necessidades e é capaz de satisfazer suas expectativas. Essas 

expectativas constituem padrões de qualidade, pois avaliam a qualidade do serviço 

comparando o que desejam ou esperam. Quando os serviços recebidos atendem as 

expectativas, são obtidos bons resultados. Assim, pode-se dizer que quanto mais se conhece o 

cliente, mais é possível conhecer quais suas expectativas, criando a possibilidade de 

estratégias de melhoria. A interação cliente/prestador reflete a qualidade em serviços, pois 

quem consome está constantemente observando e avaliando o processo. Sendo assim, esta 
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percepção, como é percebido o serviço oferecido, é um dos grandes componentes de 

qualidade na prestação de serviço em saúde. 

 Halal et al., 1994 diz que a satisfação do paciente com o serviço de saúde está 

associada com a capacidade resolutiva do serviço e que a percepção dos pacientes em relação 

a resolutividade alcançada 15 dias após o contato com o serviço de saúde, em seu estudo foi 

de 87,9%. Cerca de 90% dos pacientes, ou seus responsáveis se disseram satisfeitos com o 

atendimento recebido na unidade de saúde. 

 Malik (2001) diz que os usuários dos sistemas de saúde têm a expectativa de serem 

atendidos por profissionais qualificados e para garantir a sobrevivência dos hospitais, é 

necessário garantir clientela. Neste sentido, o poder público tem começado a ouvir a 

população e estimular o desenvolvimento de programas de qualidade nos seus próprios 

serviços. No município de São Paulo (SP), durante o ano 2000, quase todos os hospitais 

considerados de alto custo, alto preço e boa qualidade apresentaram taxa de ocupação 

próxima a 90%. 

 A satisfação com o serviço de saúde associada à resolução do problema que motivou o 

cliente a procurar o serviço, avaliando e comparando o que deseja com aquilo que 

experimenta, reflete o que ele espera e o que acha aceitável (MATOS; VEIGA, 2000; 

OVRETVEIT, 2003). 

 Neste sentido, em maio de 2000, o Ministério da Saúde (MS) regulamentou o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH). Tal iniciativa se 

deu através de um diagnóstico obtido, em 2000, em que os usuários relatavam que sentiam 

desrespeito, violência física e psíquica por parte do profissional de saúde, sendo necessário 

fazer o resgate da humanização através do diálogo e o do saber técnico, tanto por parte do 

usuário para com o profissional de saúde, como também do profissional para com os gestores, 

possibilitando a comunicação geral. Para promover um atendimento humanizado é 

indispensável a comunicação entre o indivíduo cuidador e o ser cuidado. Além disso, a 

humanização depende de nossa capacidade de falar e ouvir, do diálogo com nossos 

semelhantes (BRASIL, 2002). 
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TABELA 06  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 
relatado pelas vítimas segundo a presença de algum sentimento 
durante o processo de cuidar. 

 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES   N  % 
Resistência    
Medo   44     7,1  
Insegurança   55     8,9  
Preconceito 145   23,3  
Raiva 127   20,5  
Indignação 134   21,6  
Compaixão 138   22,2  
Nenhum 223   35,9  
Total 866 100,0  

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL ρ – 
valor N % N % N % 

Presença de medo ou 
preconceito 

      
< 0,0000 

Sim   69 18,9 43 11,8 112   30,7 
Não 231 63,3 22   6,0 253   69,3 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Analisando a Tabela 06, podemos concluir na observação do processo de cuidar das 

vítimas de violência pelos profissionais de saúde que o sentimento mais observado 145 

(23,3%) pelos pesquisadores foi o preconceito. Na análise do relato das vítimas de violência, 

vizualizamos no geral, que 253 (69,3%) não sentiram nenhuma resistência (medo ou 

preconceito) por parte dos profissionais de saúde durante o processo de cuidar. No entanto, 

quando analisamos as respostas das vítimas agressoras, identificamos que 43 (11,8%) destas 

referem perceber nos profissionais alguma resistência (medo ou preconceito) ao serem 

cuidadas. 

 Utilizando o teste U de Mann-Whitney, em comparação com o que foi observado 

pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, obtivemos que na variável “demora para ser 

atendido”, houve diferença estatística em nível de significância de 5%, considerando os ρ–

valores para as vítimas agredidas e agressoras  ˂ 0,0000. 

 Com base nesses dados, podemos afirmar que as respostas das vítimas agredidas e 

agressoras, no que se refere à percepção do medo e/ou preconceito expressado pelos 

profissionais de saúde, durante o processo de cuidar, não condizem com o observado pelos 

pesquisadores. Quando comparamos as respostas referidas pelas vítimas agredidas e 

agressoras, foi possível inferir estatisticamente pelo teste qui-quadrado (χ2), que as vítimas 
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agressoras sentem mais resistência (medo ou preconceito) por parte da equipe de saúde, do 

que as vítimas agredidas. 

No estudo de Deslandes (2000) é possível confirmar essa evidência, quando diz que a 

violência no cotidiano dos serviços de emergência assume múltiplas formas, como: más 

condições de atendimento oferecidas à população; modelo de atendimento que despersonaliza 

o usuário; uma forma de interação entre profissionais e clientela, quando estes se tornam 

oponentes, algumas vezes chegando ao confronto corporal; reprodução de preconceitos e 

estigmas sociais que servirão, muitas vezes, de critérios seletivos para a qualidade da atenção 

dispensada; omissão de apoio às vítimas da violência que, sabidamente, estarão novamente 

sofrendo mais um tipo de violência a velada ou anunciada. 

Em outro estudo realizado com trabalhadores de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

do Distrito Sanitário Oeste da cidade de Belo Horizonte (MG), localizado próximo a uma 

região com altos índices de violência, o autor identifica que os profissionais terminam por 

expressar outro tipo de violência aos agressores. Há neste caso, uma questão de desrespeito a 

um dos princípios básicos do SUS, segundo o qual a assistência à saúde deve ser prestada com 

igualdade para todos os cidadãos, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 

(VELLOSO, 2005). 

Nesse sentido, novos valores e comportamentos são adotados diante de situações de 

violência. As reações dos indivíduos diante delas são muito particulares, mas, em sua maioria, 

são definidas a partir da sensação de medo e preconceito. Velloso (2005) explica que o medo 

está na interface do mundo exterior com o mundo interior. Exteriormente, começa pela 

consciência de fatores de risco, que está associada à percepção interna da pessoa sobre sua 

vulnerabilidade a esses fatores. O medo varia proporcionalmente de acordo com três fatores: 

percepção de risco, vulnerabilidade e capacidade de resposta. 

Na abordagem feita por Leal e Lopes (2005) e Leal (2003), durante suas pesquisas 

sobre a visão da equipe de enfermagem no cuidado a pacientes agressores nos serviços de 

urgência, que esses profissionais criaram estratégias para o cuidar desses pacientes. Os 

autores relatam que muitos profissionais assumem um modo diferente no cuidar, ao 

descobrirem que os pacientes do processo foram admitidos como agressores. 

Tentando entender a violência na visão do agressor, Camargo (2000), ao estudar os 

pacientes agressores, chama a atenção para a escassez de pesquisas que buscam explicar a 

violência através da voz do agressor. O autor acredita que talvez os profissionais de saúde 

tenham medo do agressor, consciente ou inconsciente, dificultando, assim, que os 

pesquisadores e os profissionais que trabalham com a violência desvendem este fenômeno. 
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Reforça também que todos precisamos tentar nos despir dos nossos medos e preconceitos, ou, 

pelo menos, reconhecermos que eles estão presentes, só assim será possível ouvir os 

agressores e as vítimas diretas e indiretas e poder interpretar de forma mais fidedigna essa 

situação. 

 

TABELA 07  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 
relatado pelas vítimas segundo o interesse em questionar sobre o 
evento violento. 

 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Profissional questionou sobre evento   
Sim 360   58,0 
Não 261   42,0 
Total 621 100,0 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Profissional questionou sobre evento       
Sim 226 61,9 33   9,0 259   71,0 
Não   74 20,3 32   8,8 106   29,0 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 
 

 Observando a Tabela 07, podemos observar que na maioria dos atendimentos 360 

(58,%), os profissionais questionaram às vítimas quanto a história do evento violento. No 

relato das vítimas, ambas as categorias de agredidas (61,9%) e agressoras (9%), também 

confirmaram que os profissionais questionaram quanto a cinemática do evento violento. 

 Em relação à comparação entre o que foi observado pelos pesquisadores e o 

respondido pelas vítimas, obtivemos que na variável “profissionais questionou sobre evento”, 

houve diferença estatística em nível de significância de 5%, considerando os ρ-valores 

somente para as vítimas agredidas ˂ 0,0000 e de 0,2806 para as agressoras (teste U de Mann-

Whitney). 
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TABELA 08  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores durante 
o processo de cuidar e aquele relatado pelas vítimas quanto a 
realização dos procedimentos necessários. 

 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Realização de procedimentos 
necessários 

  

Sim 524   84,4 
Não   97   15,6 
Total 621 100,0 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Realização de procedimentos 
necessários 

      

Sim 263 72,1 36   9,9 299   81,9 
Não   37 10,1 29   7,9   66   18,1 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009.  
 
 

 Na análise da Tabela 08, vemos que nas observações dos profissionais realizadas pelos 

pesquisadores durante o processo de cuidar, em 524 atendimentos (84,4%) estes realizaram 

todos os procedimentos necessários para o cuidado das vítimas atendidas. No que se refere as 

vítimas, ambas as categorias de agredidas e agressoras também referiram que os profissionais 

realizaram todos os procedimentos necessários, sendo 263 (72,1%) e 36 (9,9%), 

respectivamente.  

 Na comparação entre o que foi observado pelos pesquisadores e o respondido pelas 

vítimas, obtivemos que na variável “realização dos procedimentos necessários”, houve 

diferença estatística no nível de significância de 5%, considerando os ρ-valores, para as 

vítimas agressoras, de 0,0152 (teste U de Mann-Whitney). 

 Neste sentido, verificamos que as respostas das vítimas agressoras, no que se refere a 

realização dos procedimentos necessários, não condizem com o observado pelos 

pesquisadores. Com base nisso, observamos mais uma vez a presença do fator discriminatório 

expressados pelos profissionais de saúde às vítimas agressoras. 

 Sarti (2005) afirma que no contexto dos serviços de urgência brasileiras, dada a forma 

como se dá a identificação dos profissionais com esse atendimento e da forte influência do 

paradigma positivista, biomédico e hospitalocêntrico, não há como diagnosticar a violência 

como problema social, mas os olhares estão sempre voltados para a lesão física ou a doença.  
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 Apesar dos resultados significativos, estudiosos da violência afirmam, que os 

profissionais admitem que haverá alguma discriminação no atendimento quando, numa 

situação de competição de recursos, aquele sujeito visto como bandido concorre com uma 

pessoa de bem. Tais recursos podem ser, por exemplo, a atenção da equipe, a utilização do 

centro cirúrgico, o consumo de sangue. Alguns entrevistados admitem que nessas situações 

aquele indivíduo não será a prioridade (DESLANDES, 2000). 

 No que se refere a expressão da violência velada pelos profissionais de saúde durante 

o processo de cuidar, Leal e Lopes (2005) realizando uma pesquisa com vítimas de violência 

em hospital de trauma de Porto Alegre (RS), concluiu que o cuidar de um indivíduo que 

sofreu acidente de trânsito é diferente de cuidar daquele que se interna por violência e 

encontra-se na posição de agressor e essa identificação não acontece de imediato.  

 Dentre os profissionais pesquisados, a maioria considerou que o atendimento é igual 

para todos, e em nenhum momento deixam de prestar a assistência necessária e prescrita. 

Porém, à medida que estes começam a refletir sobre o que sentem, pensam e fazem para lidar 

com esses pacientes, começam a expressar essas diferenças, afirmando que esses pacientes: 

são agressivos, pouco esclarecidos, marginais, envolvidos com crimes. Neste momento, 

assumem o ideal da sociedade e se deixam influenciar pelo sentimento de vingança, e é neste 

momento que o processo de cuidar sofre influência dos dilemas ético-morais (LEAL, 2003). 

  

TABELA 09  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 
relatado pelas vítimas segundo a disponibilidade de materiais. 

 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Material disponível   
Sim 439   70,7 
Não 182   29,3 
Total 621 100,0 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Material disponível       
Sim 218 59,7 35   9,6 253   69,3 
Não    82 22,5 30   8,2 112   30,7 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Observando a Tabela 09, identificamos que houve disponibilidade de materiais em 439 

(70,7%) dos atendimentos observados pelos pesquisadores e em 253 (69,3%) dos relatados 

pelas vítimas. 
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 Em nossa comparação estatística (teste U de Mann-Whitney), obtivemos que na 

variável “material disponível”, também não houve diferença estatística no nível de 

significância de 5%, considerando os ρ–valores para as vítimas agredidas de 0,8099 e de 

0,0952 para as agressoras. 

 Essa verificação denota que as respostas das vítimas agredidas e agressoras estão 

coerentes com o que foi analisado durante a observação estruturada dos pesquisadores aos 

profissionais que cuidavam. 

 Esses dados mostram que a crise no setor saúde que atinge o Brasil, tem influenciado 

de alguma forma no serviço de urgência na instituição onde realizamos a pesquisa e em 

alguns momentos da coleta de dados, os pesquisadores vivenciaram a deficiência de alguns 

materiais de extrema necessidae, como luvas de procedimentos, gazes, kits de sutura e álcool.  

 Deslandes (2000) complementa que as vítimas de violência, pelas próprias 

características dos agravos a que são submetidas, requerem um atendimento rápido, complexo 

e eficiente. Entretanto, o que ocorre, na realidade brasileira, é que muitos serviços não estão 

equipados com a amplitude e os recursos necessários; as lesões provocadas por armas muito 

potentes muitas vezes inviabilizam a sobrevivência do paciente; as emergências 

sobrecarregadas com atendimentos não urgentes e com a entrada massiva dos casos por 

violências se vêem impotentes para responder a tantas necessidades. Tais fatores, além de 

outros ligados ao próprio modelo médico, como as condições de atendimento, a cultura da 

assistência hospitalar e as referências de estigmatização dos pacientes, representam motivos 

suficientes para que se desencadeiem confrontos, envolvendo inclusive agressão verbal, física 

ou ameaças de morte. 

 É importante ressaltar que no trabalho de  Deslandes (2000), em um dos hospitais 

pesquisados, a autora não pode adotar as mesmas estratégias de coleta de dados, uma vez que 

os recursos materiais estavam escassos. 
 

TABELA 10  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 
relatado pelas vítimas segundo o fornecimento de orientações sobre 
medicamentos e condutas. 
 
 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Forneceu orientações    
Sim 272   43,8 
Não 349   56,2 
Total 621 100,0 
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VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Paciente recebeu orientações        
Sim 185 50,7 20   5,5 205   56,2 
Não 115 31,5 45 12,3 160   43,8 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 
 

 Na Tabela 10, identificamos que durante as observações pelos pesquisados foi possível 

identificar que em 349 (56,2%) dos atendimentos os profissionais de saúde não forneceram 

aos pacientes nenhuma orientação quanto ao uso de medicamentos e/ou condutas. Na análise 

das vítimas em geral, 205 (56,2%) afirmam ter recebido orientações, mas no grupo das 

agressoras, a maioria 45 (12,3%) afirma não ter recebido nenhuma orientação. 

 Fazendo uma análise inferencial com o uso do teste U de Mann-Whitney, na 

comparação entre o que foi observado pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, 

obtivemos que na variável “recebimento de orientações”, houve diferença estatística em nível 

de significância de 5%, em relação às vítimas agredidas (ρ-valor = 0,0004) e sem diferença 

para as agressoras (ρ-valor = 0,3308). 

 Esta análise significa dizer, que o que foi relatado pelas vítimas agredidas não condiz 

com o que foi observado pelos pesquisadores, no sentido de ter recebido as devidas 

orientações dos profissionais. Isto se justifica pela deficiência de conhecimento dos direitos 

que a população atendida tem em ser bem cuidada nos serviços de urgência.  

 Além disso, podemos também inferir que as vítimas agressoras, em sua maioria, não 

receberam as devidas orientações quanto ao uso de medicamentos e/ou condutas dos 

profissionais, o que retrata mais uma vez o surgimento de preconceito, dado este confirmado 

durante a observação estruturada dos pesquisadores. 

 Os mesmos achados foram referidos nas falas dos pacientes entrevistados no estudo de 

Deslandes (2000, 2002), uma vez que havia um grande desconhecimento dos entrevistados 

quanto aos procedimentos médicos a que tinham sido submetidos. Na maioria das vezes, 

nenhuma explicação sobre a importância do exame, medicamento ou intervenção era dada. 

Ressalta-se que existem situações que exigem uma intervenção rápida não admitindo tais 

explanações, que podem, no entanto, ser feitas posteriormente. Contudo, a despeito do estado 

geral do usuário, tal orientação quase nunca era feita. 

 O autor, sobre as orientações dadas aos pacientes, complementa dizendo que a cirurgia 

foi um procedimento considerado marcante por todos os participantes do seu estudo. 
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Mostravam as cicatrizes, a extensão do corte e, quando sabiam, diziam o tempo de sua 

duração. Contudo, nem todos conseguiam explicar em que órgão ou estrutura óssea o 

procedimento cirúrgico fora realizado. As orientações no pós-cirúrgico nem sempre eram 

recebidas de imediato e nem sempre eram devidamente explicadas (DESLANDES, 2000). 

 É possível justificar esses fatos refletindo acerca do conceito de banalização da 

violência nos serviços de urgência dizem Leal e Lopes (2005), pois o fenômeno da violência 

já faz parte do cotidiano dos profissionais de saúde e estes já desenvolveram estratégias para 

lidar com esse fenômeno.  

 Partindo para o mérito reflexivo do acolhimento, Merhy et al. (1998) afirmam que um 

atendimento de qualidade implica em prestar um cuidado com resolutividade e 

responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação as 

necessidades para continuidade da assistência, estabelecendo articulações com estes sujeitos, 

a fim de garantir a eficácia desses encaminhamentos. 

 
TABELA 11  -    Comparação entre os dados observados pelos pesquisadores e o 

relatado pelas vítimas segundo interação entre o profissional e a 
vítima de violência. 

 

VARIÁVEIS OBSERVAÇÃO DOS PESQUISADORES 
N % 

Interação com o paciente   
Ouviu o paciente   18     2,9 
Falou com respeito   17     2,7 
Aliviou a dor   89   14,3 
Pediu exames complementares   37     6,0 
Ouviu o paciente e falou com respeito   55     8,9 
Ouviu o paciente e aliviou a dor   50     8,1 
Ouviu o paciente e pediu exames 
complementares   16     2,6 
Ouviu o paciente, aliviou a dor e pediu exames 
complementares   22     3,5 
Falou com respeito e pediu exames 
complementares    8     1,3 
Ouviu o paciente, falou com respeito e pediu 
exames complementares   30     4,8 
Ouviu o paciente, falou com respeito, aliviou a 
dor e pediu exames complementares   91   14,7 
Ouviu o paciente, falou com respeito e aliviou a 
dor   98   15,8 
Aliviou a dor e pediu exames complementares   47     7,6 
Falou com respeito e aliviou a dor   22     3,5 
Falou com respeito, aliviou a dor e pediu 
exames complementares    4     0,6 
Nenhuma   17     2,7 
Total 621 100,0 
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VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Entendimento de ser bem atendido       
Saber ouvir    14   3,8    3   0,8     17    4,7 
Saber falar      9   2,5    1   0,3     10    2,7 
Alívio da dor    75 20,5  25   6,8   100  27,4 
Pediu exames comp.     3   0,8    1   0,3      4    1,1 
Alívio da dor e pedido exames complementares   64 17,5 15   4,1    79   21,6 
Saber ouvir, saber falar, alívio da dor e pedido 
exames comp.   54 14,8 11   3,0    65   17,8 
Saber ouvir e saber falar   35   9,6  7   1,9    42   11,5 
Saber ouvir, saber falar e alívio da dor   18   4,9   1   0,3   19     5,2 
Saber falar e alívio da dor   10   2,7   0   0,0   10     2,7 
Saber ouvir e pedido exames complementares     6   1,6   0   0,0     6     1,6 
Saber ouvir e alívio da dor     8   2,2   0   0,0     8     2,2 
Saber falar, alívio da dor e pedido exames 
comp.     2   0,5   1   0,3     3     0,8 
Saber falar e pedido exames complementares     1   0,3   0   0,0     1     0,3 
Saber ouvir, saber falar e pedido exames comp.     1   0,3   0   0,0     1     0,3 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Na Tabela 11, é possível identificar durante as observações, que os profissionais ao 

interagirem com o paciente, em sua maioria 98 (15,8%) ouviu o paciente, falou com respeito e 

aliviou a dor.  

 Quando as vítimas de violência foram questionadas quanto ao seu entendimento de 

terem sido bem atendidas, a maioria 100 (27,4%) referiu que o alívio da dor é o procedimento 

mais importante para se sentirem bem atendidos. 

 Utilizando o teste U de Mann-Whitney, na comparação entre o que foi observado 

pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, vemos que na variável “interação com o 

paciente e entendimento de ser bem atendido”, houve diferença estatística em nível de 

significância de 5%, considerando o ρ-valor para as vítimas agredidas ˂ 0,0000 e p-valor ˂ 

0,0000 para as agressoras. 

 Com base nesses dados, podemos afirmar que as respostas das vítimas agredidas e 

agressoras, no que se refere à percepção do medo e/ou preconceito expressado pelos 

profissionais de saúde, durante o processo de cuidar, não condizem com o observado pelos 

pesquisadores. 

 Especificando o que se considera um atendimento acolhedor, Merhy et al. (1998) 

definem como uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação profissional-

usuário através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. Além disso, 

os autores contextualizam o acolhimento como um modo de operar os processos de trabalho 
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em saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus 

pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais 

adequadas aos usuários.  

  

 
GRÁFICO 06  -    Distribuição dos valores atribuídos quanto a resolutividade do 

atendimento prestado pelos profissionais durante a observação dos 
pesquisadores. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Observando o Gráfico 06, é possível identificar que os pesquisadores avaliaram, em 

sua maioria (25,8%) o processo de cuidar dos profissionais às vítimas de violência com um 

valor atribuído 8,0, seguindo a escala de 0 a 10, sendo 0 como péssimo e o 10 como ótimo. 

 Calculando a média dos valores atribuídos para as 621 observações realizadas, esta foi 

avaliada em 7,5, apresentando um Desvio Padrão (DP) de 1,5. 
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GRÁFICO 07  -    Comparação da resolutividade do atendimento entre vítimas 

agredidas e agressoras quanto ao atendimento recebido. 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 

 
 Na leitura do Gráfico 07, identificamos que o valor atribuído mais referido pelas 

vítimas agredidas foi 10 o que representa um atendimento de ótima qualidade, dentre as 

vítimas agressoras, destacou-se o 7,0 com 18,5%.  

 Fazendo uma análise inferencial com o uso do teste U de Mann-Whitney, na 

comparação entre o que foi observado pelos pesquisadores e o respondido pelas vítimas, 

obtivemos que na variável “resolutividade do atendimento”, houve diferença estatística em 

nível de significância de 5%, em relação às vítimas agredidas (ρ-valor ˂ 0,0000) e sem 

diferença estatística para as agressoras (ρ-valor = 0,7244). 

 Sendo assim, podemos atribuir que o relatado pelas vítimas agredidas não condiz com 

o observado pelos pesquisadores, no sentido de ter recebido os devidos valores atribuídos 

quanto a resolutividade do atendimento. Isto se justifica pela deficiência de conhecimento dos 

direitos que a população cuidada tem em ser bem cuidada nos serviços de urgência, 

comparando os valores atribuídos durante a observação dos pesquisadores e a dado pelas 

vítimas agredidas.  

 Além disso, podemos também inferir que as vítimas agressoras, em sua maioria, 

atribuíram um valor bem inferior a dada pelas vítimas agredidas. Neste sentido, identificamos 

que existe uma influência discriminatória dos profissionais em relação aos agressores, o que 
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denotou mais uma vez o surgimento de preconceito, confirmado durante a observação 

estruturada dos pesquisadores. 

   Para confirmação dessa discriminação, comparando as médias dadas pelas duas 

categorias de vítimas quanto ao cuidado recebido, as agredidas obtiveram uma média da 

resolutividade em 8,17 e as agressoras em 6,0. 

 Diante disto, é possível inferir que a média da resolutividade do atendimento prestado 

pelos profissionais, na visão das vítimas agressoras, é estatisticamente (pelo teste de Mann-

Whitney e ρ-valor < 0,0000) menor do que a média das vítimas agredidas, considerando um 

nível de significância de 5%.  
                   

TABELA 12  -    Distribuição dos dados referentes à melhor equipe que atendeu 
durante o processo de cuidar, na visão das vítimas de violência. 

 

VARIÁVEIS AGREDIDA AGRESSORA TOTAL 
N % N % N % 

Equipe que melhor atendeu       
Enfermagem 173 47,4 39 10,7 212   58,1 
Médica 127 34,8 26   7,1 153   41,9 
Total 300 82,2 65 17,8 365 100,0 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2009. 
 

 Na Tabela 12, podemos compreender que na visão das vítimas de violência a equipe 

de enfermagem foi considerada a que melhor atendeu, na opinião de 212 (58,1%) vítimas. O 

mesmo foi referido pelas categorias das vítimas agredidas e agressoras, sendo 173 (47,4%) e 

39 (10,7%) respectivamente.  

 Apesar da equipe de enfermagem ser considerada na visão dos pacientes atendidos em 

um serviço de urgência como sendo a equipe que melhor desempenhou suas ações durante o 

processo de cuidar. Isso é justificado quando compreendemos que o objeto do processo de 

trabalho da enfermagem é o ser humano enfermo que busca a tarefa profissional, isto é, a 

execução do cuidado terapêutico pela equipe de saúde, a qual conta com ferramentas ou 

instrumental de trabalho que consistem em meios que visam o alcance da satisfação das 

necessidades humanas (CASATE; CORRÊA, 2005). 

 No entanto, sobre a constatação acima, Amestoy, Schwartz e Thofehrn (2006) 

estudando sobre a humanização do trabalho para os profissionais da enfermagem, afirmaram 

que o processo de humanização no trabalho da enfermagem é uma questão a ser refletida, pois 

a maioria dos profissionais enfrenta situações difíceis em seu ambiente de trabalho, tais como 
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baixas remunerações, pouca valorização da profissão e descaso frente aos problemas 

identificados pela equipe. 

 Além disso, complementam os autores, essas dificuldades também são advindas do 

próprio modelo biomédico em que esses profissionais foram formados, isto é, no processo 

saúde-doença, com base num currículo fragmentado em que o ser humano é visto como peças 

de uma máquina. Assim, sem preparo adequado, os trabalhadores da enfermagem, na maioria 

das vezes, apresentam sentimentos de impotência, o que dificulta o desenvolvimento de ações 

humanizadoras no contexto das organizações de saúde (AMESTOY; SCHWARTZ; 

THOFEHRN, 2006). 

 É perceptível identificar os cuidados mais humanizados no estudo de Amestoy, 

Schwartz e Thofehrn (2006), quando percebemos, através dos relatos de alguns profissionais, 

que os mesmos são benevolentes e atenciosos com os pacientes. Apesar do sistema 

desgastante e da carga de sofrimento psíquico, conseguem manter e demonstrar suas emoções, 

com o compromisso de oferecer um cuidado fundamentado na expressão do amor, ternura, 

cordialidade e compaixão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 

na ação-reflexão” 

 
Paulo Freire 
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6  CONCLUSÃO 

 

Baseando-se nos objetivos propostos para a realização deste estudo e nos resultados 

detectados, podemos concluir:   

 

Quanto à caracterização sociodemográfica da equipe médica e de enfermagem 
 
 
 Dos 188 profissionais de saúde estudados, 98 (52,1%) são do sexo feminino e 90 

(47,9%) masculino; entre 41 e 50 anos, 60 (32%), seguido daqueles com 31 a 35 anos, 

27 (14,4%), e entre 26 e 30 anos, 25 (13,3%); concluíram o ensino superior, 120 

(63,8%) e 49 (26,1%) o ensino médio; 90 (47,9%) eram casados; 47 (25%) solteiros; e 

130 (69,1%), destes 71 (37,8%) de 02 a 03 filhos. 

 

Quanto à caracterização profissional da equipe médica e de enfermagem 
 
 
 Dentre os 188 profissionais, 98 (52,1%) eram médicos, 16 (8,5%) enfermeiros e 74 

(39,4%) técnicos e auxiliares de enfermagem; 102 (54,3%) possuíam uma Pós-

Graduação em nível de especialização, e 70 (37,2%) cursos de atualização; 62 (33%) 

possuíam de 1 a 4 anos e 11 meses de tempo de serviço na instituição, seguidos dos 

que tinham 5 a 9 anos e 11 meses, com 37 (19,7%); 50 (26,6%) tinham de 5 a 9 anos e 

11 meses de tempo de serviço em urgência, seguido dos tempos de 1 a 4 anos e 11 

meses e 10 a 14 anos e 11 meses, ambas com 43 (22,9%) dos pesquisados; 88 (46,8%) 

possuíam como setor de trabalho o politrauma, seguidos dos setores de reanimação e 

atendimento clínico, ambos com 50 (26,6%) profissionais; quanto ao motivo que levou 

a trabalhar nestes setores, 117 (62,2%) afirmaram porque gostam e 31 (16,5%) porque 

tem especialização; 125 (66,5%) possuem outro vínculo de trabalho; e 64 (34%) 

possuem uma jornada semanal de trabalho acima de 60 horas. 

 

Quanto à caracterização do cuidado prestado pela equipe médica e de enfermagem às 

vítimas de violência 

 

 187 (99,5%) já haviam cuidado de alguma vítima de violência; 176 (93,6%) se 

interessam em saber como se deu o evento violento; quando questionados se os 



                                                                                                       Conclusão 155

profissionais deveriam ser capacitados com as questões que envolvem violência, 181 

(96,3%) disseram que sim; 146 (77,7%) sentem-se preparados para cuidar de vítimas 

de violência; destes, 119 (81,5%) adquiriram esse preparo na prática e 20 (13,7%) em 

cursos; sobre a abordagem da violência nos cursos de ensino médio e superior, 106 

(56,3%) consideram muito importante e 64 (34%) importante; quanto à experiência no 

cuidado à pacientes custodiados, 170 (90,4%) afirmaram já possuir essa experiência; 

dentre estes, quando questionados como se sentiram, 54 (17,3%) relataram sentir 

preconceito ao cuidarem dessas vítimas agressoras, 53 (17%) medo e 51 (16,3%) 

insegurança; 104 (55,3%) afirmaram que não cuidam de uma vítima agredida diferente 

de uma agressora, porém 84 (44,7%) afirmam que cuida diferente. Dentre os motivos 

dessa diferença, 129 (42,3%) acham que essas vítimas agressoras devem ser punidas, 

59 (19,3%) afirmaram que ele é o único responsável pelo seu estado de saúde e 50 

(16,4%) acham que esses são uma ameaça para os profissionais e demais pacientes 

internados. 163 (86,7%) acham seu local de trabalho inseguro; destes, 105 (26,9%) 

sugeriram uma melhor organização da estrutura física na recepção da urgência como 

estratégia para minimização da violência, 95 (24,3%) apostam no policiamento 

preventivo e 82 (21%) em uma melhor articulação multidisciplinar; 116 (61,7%) 

negaram a existência de algum obstáculo considerado importante que dificulte assistir 

pacientes vítimas de violência, porém 72 (38,3%) afirmaram encontrar alguns 

obstáculos, dentre estes, 30 (26,1%) referiram-se ao espaço físico inadequado, 

seguidos do déficit de materiais e o despreparo dos profissionais, ambos com 12 

(10,4%). Para solucionar esses obstáculos, o reforço na segurança e a capacitação dos 

profissionais, foram as mais citadas pelos profissionais, com 14 (18,9%). 

 

Quanto à caracterização sociodemográfica das vítimas de violência 

 

 Das 365 vítimas de violência pesquisadas, 300 (82,2%) estavam na condição de 

agredida e 65 (17,8%) de agressora. Do total de vítimas, 254 (69,6%) eram do sexo 

masculino e 111 (30,4%) feminino; 91 (24,9%) tinham de 18 a 24 anos, seguidos das 

que tinham de 25 a 31 anos, com 26 (7,1%); a maioria, 70 (19,2%), era não 

alfabetizada e 64 (17,5%) tinham o ensino fundamental II incompleto; 181 (49,6%) 

eram católicas e 86 (23,6%) evangélicas. Quanto à cidade de procedência, 328 

(89,9%) procederam da Grande Natal e 33 (9%) do Interior do Estado; quanto ao 

Distrito Sanitário de Natal de procedência, 80 (31,6%) vieram do Distrito Oeste e 75 
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(29,6%) Leste; quanto ao estado conjugal, 157 (43%) eram casadas/união estável; 93 

(25,5%) encontram-se na categoria de outras ocupações/ mal definidas (donas de casa, 

estudantes, aposentados, pensionistas e profissionais do sexo); 149 (40,8%) possuem 

renda entre 1 a 2 salários mínimos. 

 

Quanto à caracterização do evento violento sofrido pelas vítimas 

 

 Quanto ao local de ocorrência do evento, 336 (92,1%) aconteceram na Grande Natal e 

29 (7,9%) no Interior do Estado; Dentro do Município de Natal, 90 (33,8%) ocorreram 

no Distrito Sanitário Oeste e 67 (25,2%) no Leste; 72 (19,7%) aos sábados e 59 

(16,2%) aos domingos; 178 (48,8%) no turno noturno; 119 (32,6%) chegaram ao 

hospital entre 1 e 2 horas e 88 (24,1%) entre 2 e 3 horas; 193 (52,9%) foram 

transportadas pelo SAMU e 94 (25,8%) por familiares; as agressões físicas foi o 

evento de maior predominância com 224 (61,4%) dos casos, seguido das tentativas de 

homicídio 80 (21,9%); quanto ao agente causador da lesão, 101 (27,7%) fez uso da 

força corporal, seguido dos objetos cortantes 93 (25,5%); 73 (20%) das vítimas 

afirmaram ter sido violentadas por estranhos, 71 (19,5%) por assaltantes e 64 (17,5%) 

por pessoas conhecidas; 89 (24,4%) sofreram lesões na cabeça e pescoço e 88 (24,1%) 

em membros e cintura pélvica; 208 (57%) afirmou ter usado algum tipo de droga, seja 

esta lícita ou ilícita. Destes, predominou o uso do álcool em 156 (75%) dos casos, 

seguido do uso da maconha por 19 (9,1%) pacientes. 

 

Quanto à caracterização do cuidado observado pelos pesquisadores durante o processo 

de cuidar 

 

 Dentre as 621 observações realizadas, os médicos, 372 (59,9%), foi a categoria 

profissional que teve o maior número de observação durante o processo de cuidar às 

vítimas de violência, seguido dos técnicos e auxiliares de enfermagem, com 239 

(38,5%), e 10 (1,6%) o profissional enfermeiro.  

 

Quanto à comparação dos dados observados pelos pesquisadores e o relatado pelas 

vítimas de violência durante o processo de cuidar 
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 Do total de observações (621), 422 (68%) afirmaram que as vítimas não demoraram a 

ser atendidas, o mesmo ocorreu na análise dos dados referidos pelas vítimas agredidas 

(365), quando 253 (69,3%) destas, referiram que o atendimento não demorou. 

Entretanto, a maioria 39 (10,7%) das vítimas agressoras, referiu que o atendimento 

demorou, observando-se estatisticamente que o agressor apresenta maior insatisfação 

quanto a demora a ser atendido, com nível de significância de 5%. 

 

 Quanto ao tempo de espera, durante a observação, foi possível identificar que o tempo 

que mais prevaleceu compreende a faixa de 01 a 30 minutos (88,7%) de espera, 

seguido da faixa de 31 a 60 minutos (9%). Quanto o relatado pelas vítimas, também 

prevaleceu a faixa de 01 a 30 minutos, tanto para as agredidas quanto para as 

agressoras, sendo 276 (75,6%). Entretanto, calculando a média do tempo de espera das 

vítimas em relação ao atendimento por categoria profissional, foi possível concluir que 

na observação dos médicos e técnicos/auxiliares de enfermagem o tempo de espera 

dos agressores foi estatisticamente maior que o dos agredidos com nível de 

significância de 5%. 

 

 No que se refere ao acolhimento expressado pelos profissionais durante a observação 

dos pesquisadores, em 333 (53,6%) dos atendimentos foi possível identificar que a 

maioria dos profissionais ouviu o paciente, porém não se dirigiu ao paciente 

adequadamente e em 83 (13,4%) os profissionais não ouviram e nem falaram com 

bons modos. No relato das vítimas em geral, 201 (55,1%) destas afirmaram que os 

profissionais de saúde, durante o processo de cuidar, as ouviram e falaram com 

respeito. Na categoria das vítimas agredidas, 186 (51%) afirmaram que foram ouvidas 

e que as trataram com respeito. Porém, dentre as agressoras, a maioria 18 (4,9%) 

afirmam que não foram ouvidas e que os profissionais de saúde não falaram com 

respeito.  

 
 Na observação do processo de cuidar das vítimas de violência pelos profissionais de 

saúde o sentimento mais observado 145 (23,2%) pelos pesquisadores foi o 

preconceito. Na análise do relato das vítimas de violência, 253 (69,3%) não sentiram 

nenhuma resistência (medo ou preconceito) por parte dos profissionais de saúde 

durante o processo de cuidar. No entanto, quando analisamos as respostas das vítimas 

agressoras, identificamos que 43 (11,8%) destas referem perceber nos profissionais 
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alguma resistência (medo ou preconceito) ao serem cuidadas. Para tanto verifica-se, ao 

nível de significância de 5%, que as vítimas agressoras sentem maior medo ou 

preconceito por parte dos profissionais do que as agredidas. 

 

 Em 360 (58,%) das observações, os profissionais questionaram às vítimas quanto a 

história do evento violento. No relato das vítimas, ambas as categorias de agredidas 

(61,9%) e agressoras (9%), também confirmaram que os profissionais questionaram 

quanto a cinemática do evento violento.  

 

 Nas observações dos profissionais, em 524 atendimentos (84,5%) os profissionais 

realizaram todos os procedimentos necessários para o cuidado das vítimas atendidas. 

No que se refere as vítimas, ambas as categorias de agredidas e agressoras também 

referiram que os profissionais realizaram todos os procedimentos necessários, sendo 

263 (72,1%) e 36 (9,9%), respectivamente.  

 
 Quanto à disponibilidade de materiais, 439 (70,7%) dos atendimentos observados 

havia disponibilidade de materiais; dentre os relatos das vítimas, a maioria 253 

(69,3%) também afirmaram o fato.  

 

 Na observação foi possível identificar que em 349 (56,2%) dos atendimentos os 

profissionais de saúde não forneceram aos pacientes nenhuma orientação quanto ao 

uso de medicamentos e/ou condutas. Na análise das vítimas em geral, 205 (56,2%) 

afirmam ter recebido orientações, mas no  

 
 Durante a observação, no que se refere a interação do profissional com o paciente, esse 

em sua maioria, 98 (15,8%), ouviu o paciente, falou com respeito e aliviou a dor. 

Quando as vítimas de violência foram questionadas quanto ao seu entendimento de 

serem bem atendidas, a maioria 100 (27,4%) referiu que o alívio da dor que estão 

sentindo é o procedimento mais importante para se sentirem bem atendidos.  

 

 Na variável resolutividade do atendimento, a maioria dos pesquisadores (25,8%) 

deram um valor de 8. Dentre as vítimas, o valor mais referido pelas agredidas foi 10 

(32,3%), dentre as vítimas agressoras, destacou-se a nota 7,0 (18,5%). Por isso, foi 
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possível concluir que a média da resolutividade dos agressores é estatisticamente 

menor do que a média dos agredidos com nível de significância de 5%. 

 
 Nas comparações entre o observado e o relato das vítimas agredidas, houve diferença 

estatística, ao nível de significância de 5%, quanto: ao acolhimento, presença de 

resistência (medo ou preconceito) por parte dos profissionais, questionamento sobre o 

evento violento, fornecimento de orientações quanto a medicamentos e/ou condutas, 

interação com o paciente e entendimento de ser bem atendido, e resolutividade do 

atendimento.  Nas comparações entre o observado e o relato das vítimas agressoras, 

houve diferença estatística, ao nível de significância de 5%, quanto: presença de 

resistência (medo ou preconceito) por parte dos profissionais, realização dos 

procedimentos necessários e quanto a interação com o paciente e entendimento de ser 

bem atendido. 

 

Quanto à equipe que melhor atendeu na visão das vítimas de violência 

 

 A equipe de enfermagem foi a que melhor atendeu na opinião de 212 (58,1%) das 

vítimas. O mesmo foi referido pelas categorias das vítimas agredidas e agressoras, 

sendo 173 (47,4%) e 39 (10,7%) respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“O ato de bater, gritar e humilhar causam dano permanente à mente em 

desenvolvimento. Sabemos todos que a violência é endêmica. Portanto, é 

preciso escutar melhor e se responsabilizar, porque a violência nasce 

quando morrem a palavra e o afeto”   

 
Ana Maria Iencarelli 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O meu despertar para os estudos que envolvem as urgências, fora e dentro dos serviços 

de saúde, surgiu desde o ingresso à Base de Pesquisa “Enfermagem Clínica” do Departamento 

de Enfermagem da UFRN, como aluno de iniciação científica. Desde então, pude 

desempenhar diversas atividades como bolsista, função esta que me satisfazia como jovem 

pesquisador. Nesta oportunidade, tenho focado meus estudos para a linha de pesquisa das 

“Causas Externas”. 

Entretanto, ressalto minha afeição no que se refere ao aprofundamento dos estudos que 

envolvem a violência no contexto dos serviços que atendem às urgências, quando percebia 

nas minhas práticas, a presença de um dilema ético-moral expressado, claramente, pelos 

profissionais de saúde ao cuidarem de vítimas de violência, sejam elas agredidas ou 

agressoras. 

No intuito de melhor compreender essas vivências, não havia outro caminho, a não ser 

ingressar neste contexto, agora não mais como profissional de saúde e nem juiz social do que 

é bom ou ruim, mas como pesquisador observador e neutro, papel no qual muito contribuiu 

para a auto-organização do meu ser profissional e cidadão.  

Neste sentido, percebi a satisfação, realização e auto-estima dos sujeitos que 

desempenhavam suas funções como mediadores entre a vida e a morte dos que estavam sob 

seus cuidados, ao mesmo tempo, conseguia identificar a contraditória posição desses 

profissionais ao desempenharem seu processo de trabalho como se não possuíssem o dever de 

salvar às vidas, independente de quem estivesse sob seus cuidados, como rege seus códigos de 

ética profissionais. 

É inegável que a violência constitui-se um fator que agrava a situação dos serviços de 

saúde. Dentre esses, enfatizamos os elevados custos no tratamento e reabilitação das vítimas, 

a vitimização dos profissionais nos ambientes de trabalho, que em muito já sofreram 

consequências da delinqüência social penetrando nos espaços de cuidado à saúde. Para tanto, 

como profissionais de saúde, tendemos a culpar os serviços e aos gestores quanto a essa 

realidade. No entanto, é necessário se compreender, que o fato de responsabilizar apenas a 

área da saúde constitui-se em mais um erro praticado por muitos.   

Neste contexto, considerando os múltiplos sentidos de como esse fenômeno se 

apresenta, faz-se necessário uma reavaliação coletiva, que demanda entendimento nas áreas 

da educação, da justiça, de segurança pública, dos serviços sociais, da saúde, e principalmente 
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dos movimentos sociais, visando à promoção de uma sociedade cujo valor primordial seja a 

vida e à convivência pacífica de seus cidadãos. 

Conclui-se, portanto, que é prioritário dar continuidade à realização de investigações 

nessa temática e, ao mesmo tempo, investir no desenvolvimento de pesquisas direcionadas 

aos aspectos clínico-sociais provocados pela violência, contribuindo para um melhor preparo 

dos profissionais de saúde que atuam, não só nos serviços de urgência, mas em toda a rede 

que pratica o cuidado à saúde das populações. 

 Esperamos que a realização deste estudo possa instrumentalizar os profissionais de 

saúde, sobre o modo de lidar com as vítimas de violência, estruturando o hospital como um 

ambiente de trabalho seguro. Além de tentar transformar o quadro estigmatizante do cuidado 

a esses pacientes em nossas urgências, uma vez que esta é digna de ser bem acolhida seja qual 

for a sua necessidade de saúde. 

 Considero também fundamental dar prosseguimento para aprofundar esta temática no 

curso de Doutorado que pretendo fazer em um futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Paz não é ausência de guerra; é uma virtude, um estado mental, uma 

disposição para a benevolência, confiança e justiça” 

 
Spinoza 
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“Não há vida sem correção, sem retificação” 
 

Paulo Freire 
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GLOSSÁRIO 

 
 

AGRESSÃO 

 

Ferir, machucar, danificar, traumatizar 

 

ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR 

 

Cuidados prestados na cena do acidente e transporte da 

vítima até chegar às portas das urgências dos hospitais. 

 

CAUSAS EXTERNAS 

 

São definidas como todos os eventos resultantes de quedas, 

envenenamentos, lesões autoprovocadas intencionalmente, 

agressões. 

 

COMPAIXÃO 

 

Sentimento representado pela presença da dor perante o 

mal alheio; pena; piedade; comiseração; lástima. 

 

CRIME PASSIONAL 

 

Crime motivado pela paixão. 

 

GANGUES 

 

Um grupo de pessoas que se associam (se unem) com um 

objetivo específico. 

 

HOMICÍDIO 

 

Ação de matar um ser humano 

 

INDIGNAÇÃO 

 

Sentimento de repulsão, ódio, aversão, sentimento de 

cólera; desprezo provocado por ofensa ou injustiça. 

 

INFANTICÍDIO Homicídio de uma criança 

 

INSEGURANÇA Qualidade de inseguro, falta de firmeza 

 

MEDO 

 

Sentimento que ocupa um espaço material no corpo 

provocado por ameaças externas reais ou imaginárias, 

geralmente associado às imagens da angústia original 

devida à emergência da consciência do tempo e da morte, e 

às experiências negativas advindas dessa consciência. 
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MORBIDADE 

 

Provém da palavra latina morbus, que significa tanto 

doença física, enfermidade, como doença do espírito, 

paixão. Capacidade de produzir doença. Número de casos 

de uma doença em um grupo populacional. 

 

OBJETO CONTUNDENTE Todo objeto pontiagudo ou afiado com o qual pode-se 

causar lesões 

 

PRECONCEITO Atitude interior de um sujeito que viola os atributos e os 

qualificativos em relação ao outro sujeito, estabelecendo o 

funcionamento cognitivo e os contatos perceptivos de 

forma equivocada, cindida e traumática; portanto, pondo 

sempre à prova as capacidades e os recursos simbólicos do 

outro. 

RAIVA 

 

Sentimento denotado por aversão, ódio, fúria. 

 

SUICÍDIO 

 

É um ato que consiste em pôr fim intencionalmente à 

própria vida. 

 

VIOLÊNCIA 

 

O uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo 

ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Não há um caminho para a paz; a paz é o caminho” 
 

Gandhi 
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APÊNDICE A - Ofício n.º 02/09-PPGEn ao Diretor Geral do HMWG –  Natal/RN 
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APÊNDICE B - Declaração de autorização da instituição 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido - profissionais de saúde 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos aos profissionais de saúde 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “A VIOLÊNCIA NO 

CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do processo de cuidar na 

visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN”, que é coordenada e desenvolvida 

pela Profa. Dra. Glaucea Maciel de Farias, juntamente com Rodrigo Assis Neves Dantas, 

Luiz Alves Morais Filho, Isabel Karolyne Fernandes Costa, Karolina de Moura Manso da 

Rocha, Mirna Cristina da Silva Freitas, Rafaela Costa de Medeiros e Weruska Alcoforado 

Costa. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 Essa pesquisa procura: analisar o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e 

médica, às vítimas de violência atendidas em um hospital de urgência em Natal/RN; 

identificar na visão das vítimas o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; 

comparar os dados observados durante o processo de cuidar com a visão da vítima sobre o 

cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; identificar o conhecimento existente 

sobre violência e o processo de cuidar às vítimas e sua relação com o preconceito; e 

identificar os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante o processo de cuidar às 

vítimas nos serviços de urgência. 

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte (s) 

procedimentos: responderá a um questionário sobre alguns dados pessoais, profissionais e seu 

posicionamento no atendimento às vítimas de violência. 

 Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas será observado 

pelo pesquisador durante o seu processo de cuidar às vítimas de violência, em seguida 

responderá a alguns questionamentos e não será identificado ou penalizado por 

nenhuma questão respondida. 
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 Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: você não estará 

recebendo nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta pesquisa, estará 

cooperando para o aperfeiçoamento do cuidado às vítimas de violência no contexto da 

assistência de emergência, além de contribuir para formulação de ações ou políticas que 

venham favorecer a prevenção e minimização desse agravo. Todas as informações 

obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

 Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

 Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: 

Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-

970, Natal/RN, ou pelo telefone 3215-3196. 

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “A 

VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do 

processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN”. 

Participante da pesquisa:   

 

   

________________________________________ 
Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

_______________________________________ 
Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 
 

 

 
 
 
 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido – vítimas de violência 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos às vítimas de violência 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “A VIOLÊNCIA NO 

CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do processo de cuidar na 

visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN”, que é coordenada e desenvolvida 

pela Profa. Dra. Glaucea Maciel de Farias, juntamente com Rodrigo Assis Neves Dantas, 

Luiz Alves Morais Filho, Isabel Karolyne Fernandes Costa, Karolina de Moura Manso da 

Rocha, Mirna Cristina da Silva Freitas, Rafaela Costa de Medeiros e Weruska Alcoforado 

Costa. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 Essa pesquisa procura: analisar o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e 

médica, às vítimas de violência atendidas em um hospital de urgência em Natal/RN; 

identificar na visão das vítimas o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; 

comparar os dados observados durante o processo de cuidar com a visão da vítima sobre o 

cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; identificar o conhecimento existente 

sobre violência e o processo de cuidar às vítimas e sua relação com o preconceito; e 

identificar os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante o processo de cuidar às 

vítimas nos serviços de urgência. 

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte (s) 

procedimentos: você responderá a questões relativas aos seus dados sócio-demográficos e 

sobre o evento violento. 

 Os riscos envolvidos com sua participação são: os riscos apresentados são mínimos, 

uma vez que você responderá apenas a alguns questionamentos e não será identificado 

ou penalizado por nenhuma questão respondida. Além disso, todas as informações 

obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 
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serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

 Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

 Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: 

Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-

970, Natal/RN, ou pelo telefone 3215-3196. 

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “A 

VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do 

processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN”. 

Participante da pesquisa:   

 

   

________________________________________ 
Assinatura (por extenso) 

 

Pesquisador responsável: 

 

________________________________________ 
 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 
CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE E - Termo de consentimento livre e esclarecido – vítimas inconscientes 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos aos responsáveis pelas vítimas de violência em estado de vulnerabilidade 

(inconscientes ou impossibilitados de comunicação oral). 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “A VIOLÊNCIA NO 

CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do processo de cuidar na 

visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN”, que é coordenada e desenvolvida 

pela Profa. Dra. Glaucea Maciel de Farias, juntamente com Rodrigo Assis Neves Dantas, 

Luiz Alves Morais Filho, Isabel Karolyne Fernandes Costa, Karolina de Moura Manso da 

Rocha, Mirna Cristina da Silva Freitas, Rafaela Costa de Medeiros e Weruska Alcoforado 

Costa. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 Essa pesquisa procura: analisar o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e 

médica, às vítimas de violência atendidas em um hospital de urgência em Natal/RN; 

identificar na visão das vítimas o cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; 

comparar os dados observados durante o processo de cuidar com a visão da vítima sobre o 

cuidado prestado pela equipe de enfermagem e médica; identificar o conhecimento existente 

sobre violência e o processo de cuidar às vítimas e sua relação com o preconceito; e 

identificar os obstáculos e as perspectivas de prevenção durante o processo de cuidar às 

vítimas nos serviços de urgência. 

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte (s) 

procedimentos: você responderá a questões relativas aos dados sócio-demográficos e 

sobre o evento violento sofrido pela vítima que se encontra sob sua responsabilidade. 

 Os riscos envolvidos com sua participação são: os riscos apresentados são mínimos, 

uma vez que você responderá apenas a alguns questionamentos e não será identificado 

ou penalizado por nenhuma questão respondida. Além disso, todas as informações 
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obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

 Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

 Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito à indenização. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: 

Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-

970, Natal/RN, ou pelo telefone 3215-3196. 

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “A 

VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA: análise do 

processo de cuidar na visão das vítimas e profissionais de saúde em Natal/RN”. 

Participante da pesquisa (responsável pela vítima):   

 

   

________________________________________ 
Assinatura (por extenso) 

 

Pesquisador responsável: 

 

________________________________________ 
 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 
CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 
 

 

 
 
 
 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE F - Instrumento de coleta de dados - observação estruturada do cuidado prestado 
pelos profissionais de saúde 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215-3196. Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – OBSERVAÇÃO ESTRUTURADA DO 
CUIDADO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

 
CÓDIGO: _______________________ 

 
A. DADOS SOBRE O CUIDADO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
A1. O paciente demorou para ser 

atendido? 
1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

A2. Qual o tempo de espera? ________ Tempo em minutos (  ) 
A3. Quanto ao acolhimento? 

(pode ter mais de 1 resposta) 
1(  ) Ouviu o paciente 
2(  ) Não ouviu o paciente 
3(  ) Falou com respeito 

4(  ) Não falou com respeito 
5(  ) Outros 

(  ) 

A4. Observou alguma resistência por 
parte dos profissionais de saúde 
durante o atendimento, quais? 
(pode ter mais de 1 resposta) 

1(  ) Medo 5(  ) Indignação (  ) 
 2(  ) Insegurança 6(  ) Compaixão  
 3(  ) Preconceito 7(  ) Nenhum  
 4(  ) Raiva   
A5. O profissional questionou 

quanto ao evento em si? 
1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

A6. Os profissionais de saúde 
acompanharam o caso, 
realizando os procedimentos 
necessários?  

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

A7. Havia material disponível para o 
atendimento?  

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

A8. O paciente recebeu algum tipo 
de orientação quanto a 
medicamentos ou condutas? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

A9. Quanto ao atendimento, como 
interagiu com o paciente? 
(pode ter mais de 1 resposta) 

1(    ) Ouviu o paciente 3(    ) Aliviou a dor (  ) 
 2(    ) Falou com respeito 4(    ) Pediu exames 

complementares 
5(  ) Nenhuma 

 

A10. O atendimento correspondeu as 
necessidades e expectativas? 
Assinale na escala de 0 a 10 
quanto à resolutividade do 
atendimento:  
(0) Péssimo (10) Ótimo 

0         1       2        3       4       5        6       7        8       9        10 
│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│ 
(  )     (  )    (  )    (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )    (  )   
 

(  ) 
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APÊNDICE G - Instrumento de coleta de dados - profissionais de saúde 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59072-970. 
Fone/fax: (84) 3215-3196. Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

CÓDIGO: _______________________ 
 

A. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
A1. Data de Nascimento _____ / _____ / _____  (  ) 
A2 Sexo 1(  ) Masculino  2(  ) Feminino (  ) 
A3 Grau de escolaridade 1(  ) Ensino Fundamental Completo (  ) 
 2(  ) Ensino Médio Incompleto  
 3(  ) Ensino Médio Completo  
 4(  ) Ensino Superior Incompleto  
 5(  ) Ensino Superior Completo  
A4 Estado conjugal 1(  ) Casado/União consensual 4(  ) Viúvo (  ) 

2(  ) Solteiro 5(  ) Divorciado  
  3(  ) Separado   
A5 Tem filhos? 1(  ) Sim       2(  ) Não (  ) 
A6 N.o filhos 1(  ) 01 3(  ) 04 a mais (  ) 

2(  ) 02 a 03 Quantos? _______  
B. IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
B1. Formação profissional 1(  ) Enfermeiro 3(  ) Aux. Enfermagem (  ) 
  2(  ) Téc. de Enfermagem 4(  ) Médico  
B2. Formação complementar 1(  ) Especialização 3(  ) Mestrado  (  ) 
  2(  ) Atualização/Capacitação 4(  ) Doutorado  
B3. Tempo de serviço na instituição 1(  ) 1 a 4 anos e 11 meses 4(  ) 15 a 20 anos e 11 meses (  ) 
 2(  ) 5 a 9 anos e 11 meses 5(  ) 20 anos a mais  
 3(  )10 a 14 anos e 11 meses   
B4. Tempo de serviço na área de 

urgência 
1(  ) 1 a 4 anos e 11 meses 4(  ) 15 a 20 anos e 11 meses (  ) 

 2(  ) 5 a 9 anos e 11 meses 5(  ) 20 anos a mais  
 3(  ) 10 a 14 anos e 11 meses   
B5. Setor de trabalho 1(  ) Politrauma 3(  ) Atendimento clínico (  ) 
  2(  ) Reanimação   
B6. Motivo que o levou a trabalhar 

no setor 
1(  ) Porque gosta 3(  ) Tem especialização (  ) 

 2(  ) Por imposição 4(  ) Outros (especificar)  
B7. Tem outro vínculo de trabalho? 1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 
B8. Qual a sua jornada de trabalho 

semanal? 
1(  ) 30 a 40 horas 3(  ) 61 a mais (  ) 

 2(  ) 41 a 60 horas   
C1. DADOS SOBRE O CUIDADO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
C1. Você já cuidou de algum 

paciente vítima de agressão? 
1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C2. Você se interessou em saber 
onde, como e porque aconteceu 
o evento violento? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C3. Já cuidou de algum paciente 
custodiado pela polícia? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C4. Se a resposta anterior for Sim 
como se sentiu? (pode ter mais 
de 1 resposta) 

1(  ) Medo 5(  ) Indignação (  ) 
 2(  ) Insegurança 6(  ) Compaixão  
 3(  ) Preconceito 7(  ) Nenhum  
  4(  ) Raiva   
C5. Você considera que os 1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 
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profissionais de saúde devem ser 
capacitados com as questões que 
envolvem a violência? 

C6. Você se sente preparado para        
cuidar vítimas de violência? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C7. Se a resposta for Sim, onde 
adquiriu este preparo? 

1(  ) Na prática 3(  ) Em cursos (  ) 
 2(  ) Em palestras 4(  ) Outros (especificar)  
C8. Como você vê a abordagem 

desse tema nos cursos em níveis 
médio e superior?        

1(  ) Muito importante 3(  ) Moderadamente importante (  ) 
 2(  ) Importante 4(  ) Sem importância  

C9. Você cuida de uma vítima de 
violência agressor/agredido de 
maneira diferente? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C10. Se a resposta anterior for Sim, 
por quê? (pode ter mais de 1 
resposta) 

1(  ) Acha que deve ser punido 4(  ) É uma ameaça para a  
sociedade 

(  ) 

 2(  ) Só esta dando trabalho 5(  ) Ele é único responsável pelo 
seu estado de saúde 

 

 3(  ) É uma ameaça para os 
profissionais e pacientes 

  

C11. Você acha o seu local de 
trabalho seguro? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C12. Caso a resposta for Não, o que 
na sua realidade você acha que 
poderia ser feito para minimizar 
ou prevenir atos violentos? 
(pode ter mais de 1 resposta) 

1(  ) Uso de protocolo de 
atendimento 

4(  ) Articulação multidisciplinar (  ) 

 2(  ) Organização da estrutura 
física na recepção da urgência 

5(  ) Policiamento preventivo  

 3(  ) Capacitação dos profissionais 
na prevenção da violência 

  

C13. Existe algum obstáculo 
considerado importante que 
dificulte assistir a esses 
pacientes? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C14. Caso a resposta anterior seja 
Sim, quais são eles? 

 
 
 
 
 

C15. Como tenta solucioná-los?  
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APÊNDICE H - Instrumento de coleta de dados - vítimas de violência 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59072-970. 
Fone/fax: (84) 3215-3196. Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
 

CÓDIGO: _______________________ 
 
 
 

A. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
A1. Qualidade da vítima 1(  ) Agredida 2(  ) Agressora (  ) 
A2. Sexo 1(  ) Masculino 2(  ) Feminino (  ) 
A3. Idade ______anos (  ) 
A4. Procedência (cidade/bairro) ________________________________________  
A5. Grau de escolaridade 1(  ) Não alfabetizado 6(  ) Ens. médio incompleto (  ) 

 2(  ) Ens. fund. I incompleto 7(  ) Ens. médio completo 
  3(  ) Ens. fund. I completo 8(  ) Ens. superior incompleto  
  4(  ) Ens. fund. II incompleto 9(  ) Ens. superior completo  
  5(  ) Ens. fund. II completo   
A6. Religião 1(  ) Católica 4(  ) Agnóstica (  ) 
  2(  ) Evangélica 5(  ) Outra (especificar)  
  3(  ) Espírita   
A7. Estado conjugal 1(  ) Casado/União consensual 4(  ) Viúvo (  ) 

2(  ) Solteiro 5(  ) Divorciado  
  3(  ) Separado   
A8. Ocupação ________________________________________  
A9. Renda em salários mínimos 1(  ) < 1 salário 3(  ) 3 a 5 salário (  ) 
  2(  ) 1 a 2 salários 4(  ) 6 a 10 salários  
B. DADOS SOBRE O EVENTO VIOLENTO 
B1. Data do evento ___/___/___              Hora:_______ (  ) 
B2. Data do atendimento ___/___/___ Hora:_______ (  ) 
B3. Dia da semana que ocorreu o 

evento 
1(  ) Domingo 5(  ) Quinta-feira (  ) 
2(  ) Segunda-feira 6(  ) Sexta-feira  
3(  ) Terça- feira 7(  ) Sábado  
4(  ) Quarta-feira   

B4. Quem transportou a vítima até o 
hospital? 

1(  ) APH 3(  )  Própria vítima (  ) 
 2(  ) Familiares 4(  ) Outros  
B5. Local da ocorrência (cidade / 

bairro) 
 
________________________________________ 

(  ) 

B6. Classificação do ato violento 1(  ) Agressão física 6(  ) Intoxicação (  ) 
2(  ) Tentativa de homicídio 7(  ) Enforcamento  
3(  ) Tentativa de suicídio 8(  ) Afogamento intencional  
4(  ) Abuso sexual 9(  ) Atropelamento intencional  
5(  ) Queimadura 10(  ) Negligência ou abandono  

B7. Agente causador das lesões 1(  ) Arma de fogo 6(  ) Substâncias corrosivas (  ) 
  2(  ) Objeto cortante 7(  ) Força corporal  
  3(  ) Objeto contundente 8(  ) Drogas/outras subst. tóxicas  
  4(  ) Gases e vapores 9(  ) Pesticidas  
  5(  ) Material explosivo 10(  ) Chamas de fogo  
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B8. Relação entre vítima e agressor 1(  ) Pai 7(  ) Cônjuge (  ) 
  2(  ) Mãe 8(  ) Assaltante  
  3(  ) Parente 9(  ) Conhecido  
  4(  ) Vizinho 10(  ) Própria vítima   
  5(  ) Estranho 11(  ) Outros (especificar)  
  6 (  ) Policial   
B9. Evento envolveu uso de drogas? 1(  ) Sim 

Qual? ______________________ 
2(  ) Não (  ) 

B10. Região corpórea mais atingida 1(  ) Cabeça e pescoço 4(  ) Abdome/Conteúdos pélvicos (  ) 
  2(  ) Face 5(  ) Membros/Cintura pélvica  
  3(  ) Tórax 6(  ) Superfície externa  
C1. DADOS SOBRE O CUIDADO PRESTADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
C1. Demorou a ser atendido? 1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 
C2. Qual o tempo de espera? ________ Tempo em minutos (  ) 
C3. Como foi o acolhimento? 

(pode ter mais de 1 resposta) 
1(  ) Você foi ouvido 
2(  )Você não foi ouvido 
3(  ) Falaram com respeito 

4(  ) Não falaram com respeito 
5(  ) Outros 

(  ) 

C4. Você sentiu alguma resistência 
(medo ou preconceito) por parte 
dos profissionais de saúde 
durante o processo de cuidar? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 
    
    

C5. Você foi questionado quanto ao 
evento em si? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C6. Os profissionais de saúde 
acompanharam seu caso, 
realizando os procedimentos 
necessários?  

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C7. Havia material disponível para o 
atendimento?  

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C8. Recebeu algum tipo de 
orientação quanto a 
medicamentos ou condutas? 

1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C9. Qual equipe lhe atendeu melhor? 1(  ) Equipe de enfermagem 2(  ) Equipe médica (  ) 
C10. O que você entende por ser bem 

atendido durante o processo de 
cuidar dos profissionais? (pode 
ter mais de 1 resposta) 

1(    ) Saber ouvir 3(    ) Alívio da dor (  ) 
 2(    ) Saber falar 4(    ) Pedido de exames 

complementares 
 

C11. O atendimento correspondeu as 
necessidades e expectativas? 
Assinale na escala de 0 a 10 
quanto à resolutividade do 
atendimento:  
(0) Péssimo (10) Ótimo 

0         1       2        3       4       5        6       7        8       9        10 
│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│ 
(  )     (  )    (  )    (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )    (  )   
 

(  ) 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Na violência, esquecemos quem somos” 
 

Mary McCarthy  
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ANEXO A - Parecer de aprovação final do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. 
 

 


